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DESCHID EII EA L EC R Ă R110 R
SESIENII EXTRAORDINARE

A MARII ADLNÂRI NAȚIONALE
Joi dimineață s-au deschis 

lucrările celei de-a IX-a se
siuni, extraordinară, a celei 
de-a V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Supremul for ai tării va dez
bate timp de două zile propu
nerile privind îmbunătățirea 
organizării administrativ-teri
toriale a României, in scopul 
sporirii eficientei întregii acti
vități economice, valorificării 
la un nivel superior a resurse
lor naturale șl de muncă ale 
tării și dezvoltării armonioa
se a tuturor așezărilor patriei.

Alături de deputați, ia lucră
rile sesiunii iau parte nume
roși invitafi din întreaga tară 
— activiști de partid și de stat, 

I conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții econo- 
mice, știintitice și culturale.

Asistă șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in tara 
noastră. Sini prezenți, de a- 
semenea, ziariști români și co
respondenți ai presei străine 
la București.

Ora 10. Întreaga asistență 
intîmpină cu puternice și în
delungi aplauze pe conducă
torii partidului și statului.

In loja din dreapta iau ioc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Birlă- 
deanu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, llie Verdet, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Gheorghe 

i Râ'dulescu, Vasile Vilcu.
J in loja din stingă se alia 

membrii Consiliului de Stat.
Fundalul sălii Marii Adunări 

Naționale este dominat de har
ta Republicii Socialiste Româ
nia, care, printr-un sistem e- 
lectronic, marchează propune
rile privind organizarea admi
nistrativ-teritorială a Româ
niei, supuse dezbaterii deputa
tion

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Șiefan Voitec.

Deputata au adoptat in una
nimitate următoarea ordine 
de zi:

1. — Verificarea legalității 
alegerii deputatului declarat 
ales în circumscripția electo
rală nr. 7 din orașul Focșani, 
regiunea Galați-,

2. — Proiectul de lege pen
tru modificarea unor articole 
din Constituția Republicii So
cialiste România;

3. — Proiectul de lege pri
vind organizarea administrativă 
a teritoriului Republicii Socia
liste România;

4. — Proiectul de lege pri
vind asigurarea conducerii lo
cale de stat in unitățile admi
nistrativ-teritoriale pînă la a- 
tegerea consiliilor populare;

5. — Proiecte de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat de la ultima se
siune a Mărit Adunări Na
ționale.

La primul punct ai ordinii 
ae zi, deputatul Demostene 
Botez, președintele Comisiei 
de validare, a prezentat rapor-
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EipHcra tovarășului Nlcolac ttstisesct! 
ch privire io imbuitâtâțirca organizării alisiioî- 
stative a teritorialul KcpuNlcll socialiste Rmaiiiin

Stimați tovarăși deputați,

Comisia centrală de partid și de 
stat supune dezbaterii Marii Adu
nări Naționale propunerile cu pri
vire la organizarea județelor și 
municipiilor, stabilite pe baza prin
cipiilor aprobate de Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român. Parte componentă a an
samblului de masuri pentru per
fecționarea conducerii vieții eco
nomice și sociale, reorganizarea 
administrativ-teritorială constituie o 
acțiune de importanță deosebită, 
care va exercita o influență pozi
tivă asupra dezvoltării multilate
rale a patriei noastre, asupra bu
năstării și fericirii întregii națiuni. 
(Aplauze puternice).

Viața arată că progresul gene
ral al societății este indisolubil 
legat de organizarea judicioasă a 
teritoriului și a administrației lo
cale, care favorizează amplasarea 
raționala a forțelor de producție 
pe cuprinsul țării, dezvoltarea ar
monioasă a diferitelor zone și lo
calități. Perfecționarea structurii 
administrativ-teritoriale reprezintă o 
pîrghie importantă pentru realiza
rea la un nivel superior a funcți
ilor organizatorice și politice ale 
statului socialist, oferă un cadru 
prielnic progresului economic și 
social-cultural al țării, creează con
diții pentru valorificarea deplină a 
resurselor și inițiativei locale, 
pentru participarea largă a maselor 
populare la conducerea activității 
de stat; în acest fel, democrația 
socialistă, caracteristică orînduirii 
noastre, va cunoaște o nouă dez
voltare.

Măsurile pe care le supunem e- 
xaminării Marii Adunări Naționale 
izvorăsc din necesitatea punerii de 
acord a organizării administrativ- 
teritoriale cu schimbările calitati
ve intervenite in evoluția forțelor 
de producție și în repartizarea lor 
geografică, cu perfecționarea rela
țiilor de producție, cu modificările 
petrecute in structura populației, 
în profilul, dimensiunile si condi
țiile de viață ale orașelor șl co
munelor de pe întreg cuprinsul 
țării. Victoria socialismului la o- 
rașe și sate, avîntul continuu al 
industriei, agriculturii, transporturi
lor, comerțului au determinat a- 
tragerea tot mai largă a diferitelor 
localități și zone la activitatea e- 
conomică a tării, extinderea legă
turilor dintre acestea, integrarea 
lor activă în complexul unitar al 
economiei naționale. Procesul de 
edificare a noii orînduiri a fost 
însoțit de o tot mai intensă parti
cipare a oamenilor muncii la dez
baterea si solutionarea probleme
lor generale ale localităților unde 
trăiesc, precum și ale întregii țări. 
Experiența acumulată de mase în 
conducerea treburilor obștești, în 
gospodărirea orașelor și comune
lor constituie un bun de mare preț 
al societății noastre, un bogat iz
vor de tărie și vitalitate al orîn
duirii socialiste.

Actuala organizare administrativ- 
teritorială a jucat un rol pozitiv 
în înfăptuirea sarcinilor construc
ției socialiste, în mobilizarea ma
sei®! la realizarea politicii parti

dului, însă, datorită profundelor 
schimbări petrecute în societatea 
noastră în cele aproape două de
cenii de cînd a fost stabilită, ea 
nu mai corespunde pe deplin noii 
etape de dezvoltare. Practica a 
dovedit că regiunile reprezintă u- 
nitati teritoriale prea întinse pen
tru a putea rezolva în mod opera
tiv problemele tot mai complexe 
ale dezvoltării economiei, ale vie
ții social-culturale; raioanele se 
interpun ca o verigă suplimentară 
ce întîrzie și îngreunează înfăptui
rea directivelor organelor centrale, 
determinînd în același timp o dis
persare neratională a forțelor. Îm
părțirea administrativ-teritorială în 
vigoare generează numeroase su
prapuneri de atribuții în activita
tea regiunilor și raioanelor, afec
tează inițiativa unităților de bază, 
diminuează răspunderea organelor 
locale, duce la menținerea unui a- 
parat administrativ nejustificat de 
mare.

Măsurile aprobate de Conferința 
Națională a partidului pornesc de 
la necesitatea înlăturării acestor 
neajunsuri, a deschiderii unor noi 
posibilități pentru manifestarea ca
pacităților creatoare ale poporului 
nostru, creșterea inițiativei și res
ponsabilității organelor locale, va
lorificarea mai bună a potențialu
lui material și uman al tuturor o- 
rașelor și comunelor țării, în sco
pul ridicării nivelului de viață ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii.

Un principiu esențial al perfec
ționării orqanizării administrativ- 
teritoriale a țării îl constituie a- 
propierea conducerii centrale de 
unitățile de bază — orașul și co
muna. In concordantă cu acest prin
cipiu, se creează județele, ca uni
că treaptă administrativ-teritorială 
între organele centrale și unitățile 
de bază, eliminîndu-se în acest fel 
verigile intermediare inutile.

Complexitatea și diversitatea 
crescîndă a problemelor pe care 
le ridică dezvoltarea actuală a ță
rii, necesitatea de a utiliza cit mai 
judicios resursele fiecărei locali
tăți, de a lua în mai mare măsură 
în considerare specificul local, im
pun extinderea atribuțiilor și răs
punderilor orașelor și comunelor. 
Investite cu competențe mai largi, 
organele acestor unități vor dis
pune de autonomie sporită și de 
posibilități mai mari pentru a des
fășura o muncă rodnică, pentru 
dezvoltarea economiei locale, gos
podărirea rațională a orașelor și 
comunelor, intensificarea vieții cul
turale.

îmbunătățirea organizării admi- 
nistrativ-leritoriale asigură aplica
rea mai eficientă a principiului 
centralismului democratic, creează 
condiții pentru ridicarea întregii 
activități a organelor locale ale 
puterii și administrației de stat pe 
o treaptă calitativ superioară, po
trivit cu sarcinile complexe ce re
vin în etapa actuală județelor, mu
nicipiilor, orașelor și comunelor.

Propunerile cu privire la orga
nizarea județelor și municipiilor 
sînt rezultatul unor studii îndelun
gate, efectuate cu participarea or
ganelor locale de partid si de stat, 
a unui număr însemnat de eameni 

de știința și specialiști — geografi, e- 
conomiști, sociologi, istorici, etno
grafi. Aceste propuneri, a căror 
înfăptuire vizează ansamblul acti
vității sociale, viața tuturor cetă
țenilor, au fost supuse unei largi 
dezbateri publice, întrunind ade
ziunea întregului popor. Zecile de 
mii de sugestii făcute în adunări 
publice, în presă, în scrisorile a- 
dresate conducerii partidului și 
statului de către oamenii muncii 
au contribuit la definitivarea îm
părțirii administrativ-teritoriale a 
țarii.

In vederea cunoașterii mai apro
fundate a dorințelor masei cetățe
nilor din localitățile unde s-au 
propus modificări însemnate, Co
misia centrală de partid și de stat 
a organizat în aceste localități largi 
adunări populare. Pe baza acestor 
consultări, a studierii multilaterale 
a sugestiilor făcute, Comisia a 
ajuns la concluzia că este necesar 
să se mai înființeze încă patru ju
dețe față de 35 prevăzute inițial.

Cele patru județe ce se propun 
a se constitui in plus sînt urmă
toarele :

— Județul Mehedinți, cu reședin
ța la Turnu Severin, care va cu
prinde localitățile din actualele ra
ioane Turnu Severin și Vînju Ma
re, o parte a comunelor raioane
lor Strehaia, Calafat și Filiași, pre
cum și orașul Orșova. In noul județ 
se asigură legături mai lesnicioase 
cu orașul reședință decît în condi
țiile apartenenței la județele Gorj 
și Dolj.

— Județul Sălaj, cu reședința la 
Zalău, care se va compune din lo
calitățile raioanelor Șimleu și Za
lău, precum și o parte din comu
nele raioanelor Dej, Huedin și Ce
hul Silvaniei. înființarea județului 
Sălaj contribuie la dezvoltarea mai 
intensă din punct de vedere eco
nomic și social-cultural a acestei 
zone.

— Județul Covasna, cu reședin
ța la Sfîntu Gheorghe, care va cu
prinde localitățile din raioanele 
Sfîntu Gheorghe și Tîrgu Secuiesc. 
Aceasta asigură dezvoltarea eco- 
nomico-socială mai corespunzătoa
re a tuturor localităților din acest 
județ, cît și condiții mai bune pen
tru organizarea județului Harghita.

— Județul Brăila, cu reședința

Gruparea județelor după suprafață este următoarea:
— pînă la 5 000 kmp
— de la 5 000 la 7 000 kmp
— peste 7 000 kmp

Rezultă, așadar, că jumătate din 
totalul județelor au o întindere a- 
propiată de cea medie. In funcție 
de condițiile naturale, starea căi
lor de comunicație, precum și de 
legăturile dintre localități, au fost

— Pînă la 350 mii locuitori
— de la 350 mii la 550 mii locuitori
— peste 550 mii locuitori

Această grupare evidențiază că, 
și în privința numărului de locui
tori, mai mult de jumătate din ju
dețe se situează în jurul mediei 
pe țară.

La delimitarea noilor unități ad
ministrativ-teritoriale s-a urmărit 
ca în cadrul lor să existe un nu
măr de orașe menite Să joase un 

la Brăila, va reuni localitățile din 
raioanele Brăila și Făurei; crea
rea lui corespunde mai bine cri
teriilor avute în vedere la stabili
rea județului, ținînd seama de fap
tul că în anii socialismului orașul 
Brăila a devenit un puternic cen
tru industrial.

La delimitarea județelor s-a ținut 
seama, totodată, de o serie de pro
puneri privitoare la schimbarea a- 
partenenței administrative a peste 
100 de comune, în funcție de le
găturile tradiționale și căile de co
municație spre diferitele reședințe 
de județe. Totodată, s-a ținut sea
ma de numeroasele sugestii ve
nite din regiunea Crișana și se 
propune schimbarea denumirii ju
dețului Crișana în Bihor.

Comisia centrală de partid si de 
stat supune aprobării Marii Adu
nări Naționale propunerile de or
ganizare administrativ-teritorială a 
României în 39 de județe. (Vii a- 
plauze).

Noua hartă administrativă a ță
rii corespunde pe de-a-ntregul in
tereselor generale ale societății si 
ale cetățenilor. Modul în care s-a 
desfășurat acțiunea de delimitare 
a județelor reprezintă una dintre 
cele mai grăitoare expresii ale 
dezvoltării democrației socialiste, 
ale participării efective și nemij
locite a maselor la făurirea desti
nelor țării noastre. (Aplauze). Se 
poate afirma cu deplin temei că a- 
ceastă organizare administrativ-teri- 
lorială a țării este opera întregu
lui nostru popor.

Județele ce urmează a fi consti
tuite reprezintă unități teritoriale 
complexe din punct de vedere e- 
conomic și social-cultural, echili
brate ca suprafață, număr de lo
cuitori și potențial economic, car 
pabile să asigure valorificarea la 
un nivel superior a resurselor ma
teriale de pe întreg cuprinsul tă
rii, în scopul ridicării bunăstării 
întregului popor. Pornind de 
la tradițiile istorice locale, de 
la nivelul actual de dezvoltare e- 
conom-câ. de la relațiile statorni
cite in anii construcției socialiste, 
noile județe reunesc orașele si co
munele în zone viabile, cu largi 
posibilități de progres.

Suprafața unui județ este în me
die de aproape 6 100 kmp.

10 județe; 
19 județe;
10 județe.

insă constituite și județe cu o su
prafață diferită de proporțiile medii.

Populația ce revine în medie pe 
un județ este de pește 450 mii de 
locuitori, gruparea lor din acest 
punct de vedere fiind următoarea :

8 județe;
21 județe,- 
10 județe

rol însemnat In progresul econo
mic și social-cultural al județului. 
Astfel, pe teritoriul a 16 județe se 
găsesc 2—3 orașe, în 12 judele în
tre 4—6 orașe, iar în 10 județe 
mai mult de 6 orașe. In 7 județe 
(Bihor, Caraș-Severin, Constanța,

(Continuare in pag. a 2-a)
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Prahova, Sibiu, Brașov, Hunedoa
ra), în care există 6 sau mai mul
te orașe, populația urbană repre
zintă 42—68 la sută din totalul 
populației, adică mai mult decît 
media pe țară. In viilor, în jude
țele Ilfov, Botoșani, Brăila, Covasna, 
Vaslui, Bistrița-Năsăud, Ialomița, 
Iași, Buzău, Sălaj care au numai 3 
orașe, va fi necesar ca, in cursul 
industrializării socialiste, al progre
sului general al economiei națio
nale, să se asigure dezvoltarea o- 
rașelor existente, apariția de noi 
localități urbane și centre munci
torești.

Delimitarea județelor se înteme
iază pe analiza multilaterală a 
factorilor economici, are în vedere

— pînă la 2 miliarde lei
— de la 2—4 miliarde lei
— de la 4—6 miliarde lei
— Peste 6 miliarde lei

Din aceste date rezultă că, deși 
în anii construcției socialiste s-au 
realizat progrese în repartizarea 
rațională a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, totuși se men
țin unele zone mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere industrial, că
rora va trebui să li se acorde o 
atenție sporită în viitor. Menține
rea unor astfel de zone se explică 
într-o anumită măsură prin faptul 
ca ani de zile fondurile de investi
ții au fost alocate cu precădere 
orașelor reședință de regiuni; în 
prezent, aproximativ 40 la sută din 
producția industrială a țării este 
concentrată în București și actua
lele orașe reședințe de regiuni. E- 
liminarea disproporțiilor care mai 
există în repartizarea teritorială a 
forțelor de producție, intensificarea 
dezvoltării tuturor județelor consti
tuie în continuare unul din obiec
tivele principale ale politicii eco
nomice a partidului nostru.

Pe baza orientării stabilite de 
Congresul al IX-lea, repartizarea 
investițiilor din actualul cincinal 
asigură amplasarea și dezvoltarea 
unor obiective industriale în jude
țele Gorj, Mehedinți, Olt, Harghita, 
Buzău, Suceava, Ialomița, Vîlcea 
și Covasna, creîndu-se condiții fa
vorabile progresului industrial mai 
rapid al acestora. Pe măsura creș
terii potențialului economiei na
ționale, încă în anii 1969—1970, în 
perioada 1971—1975 și în cincina
lele următoare vor trebui alocate 
investiții sporite pentru construirea 
de noi unități productive și social- 
culturale, pentru ridicarea econo
mică a județelor mai puțin dez
voltate.

Trebuie subliniat că înfăptuirea 
acestui obiectiv este înlesnită de 
faptul că aceste județe dispun de 
importante resurse naturale și de 
muncă uentru realizarea în viitor 
a unei susținute activități indus
triale. De asemenea, avînd o în
semnată bază de materii prime a- 
gricole, toate județele au posibili
tatea dezvoltării unei variate in
dustrii producătoare de bunuri de 
larg consum.

Noile județe cuprind zone pedo
climatice diverse, care favorizează 
dezvoltarea multilaterală a agri
culturii. Cu excepția a 9 județe, 
situate cu precădere în zona de 
munte, în toate celelalte terenuri
le agricole ocupă mai mult de ju
mătate din suprafață. Condiții priel
nice pentru creșterea producției de 
cereale au mai ales un număr de 
13 județe, situate îndeosebi în zo
na de șes, care dețin 55 la sută 
din suprafața arabilă și dau peste 
60 la sută din producția de grîu și 
porumb a țării. Județele din zona 
de deal dispun de importante ba
zine pomiviticole ; astfel 12 județe 
cuprind trei cincimi din întreaga 
suprafață ocupată cu livezi, iar 13 
județe concentrează aproape 70 la 
suta din suprafața viilor. Varietatea 
condițiilor naturale, experiența ță
rănimii noastre, posibilitățile exis
tente pentru lărgirea bazei furaje
re permit tuturor județelor dezvol
tarea creșterii animalelor — impor
tantă ramură a agriculturii

Baza tehnico-materială existentă, 
înfăptuirea prevederilor cincina
lului privind creșterea gradului 
de mecanizare și chimizare a pro
ducției agricole, extinderea lucrări
lor de hidroameliorații favorizează 

asigurarea unui cadru mai favora
bil pentru repartizarea rațională a 
forțelor de producție, a obiective
lor economice pe teritoriul țării, 
pentru ridicarea mai rapidă a unor 
zone insuficient dezvoltate. Potri
vit principiilor adoptate de Confe
rința Națională, s-a urmărit ca fie
care județ să dispună de obiective 
industriale, să aibă condiții pentru 
o dezvoltare economică multilate
rală — premisă esențială a folosi
rii bogățiilor naturale și a resur
selor de muncă ale tării, a creș
terii nivelului de viață. Astfel, 20 
de județe au fiecare peste 20 în
treprinderi industriale de importan
ță republicană.

După volumul producției indus
triale globale, situația celor 39 de 
județe se prezintă astfel:

14 județe;
8 județe;
9 județe; 
8 județe;

dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii noastre socia
liste. Comitetele de partid județene 
și consiliile populare vor trebui sa 
acorde o atenție deosebită moder
nizării agriculturii, dezvoltării cu 
precădere a acelor ramuri agricole 
pentru care există cele mai priel
nice condiții în județele respective.

La dimensionarea județelor s-a a- 
vut în vedere ca rețeaua de căi de 
comunicație — căi ferate, drumuri 
naționale, județene și comunale — 
să permită legături cît mai direc
te, ușoare și rapide între localită
țile din cuprinsul județului și re
ședința lui. Județele au o rețea ra
mificată de diferite căi de comuni
cații care se îmbină și se comple
tează reciproc.

Creșterea rapidă a forțelor de 
producție, amplificarea și diversifi
carea legăturilor dintre unitățile 
teritoriale, dintre întreprinderi și 
celelalte organizații socialiste spo
resc considerabil rolul transportu
rilor și telecomunicațiilor, impun 
măsuri care sa asigure dezvolta
rea căilor de comunicație, reparti
zarea lor judicioasă pe cuprinsul 
țării și al fiecărui județ.

In alegerea orașelor reședință de 
județ s-a avut în vedere ca aces
tea să ocupe o poziție cît mai cen
trală pentru a asigura legături 
multiple și rapide cu toate orașele 
și comunele din cuprinsul județu
lui. Chiar și în cazurile în care 
acest criteriu nu s-a putut realiza 
pe deplin, localitățile mărginașe se 
află în general la o distanță mai 
mică, au legaturi mai bune și gra
vitează în mai mare măsură spre 
reședința județului din care fac 
parte.

Stabilite pe baza nivelului ac
tual de dezvoltare și a perspecti
velor evoluției lor viitoare, orașele 
reședință sînt chemate să joace un 
rol stimulator în intensificarea în
tregii vieți politice și social-econo- 
mice pe întinsul județelor. In ca
drul preocupărilor partidului și sta
tului pentru dezvoltarea economică 
și culturală a tuturor orașelor, se 
va acorda o atenție deosebită re
ședințelor de județe care în pre
zent sînt insuficient dezvoltate din 
punct de vedere economic și edili- 
tar-gospodăresc, pentru ca ele să 
poată exercita o influență crescîn- 
dă asupra localităților din cuprin
sul județelor

In organizarea noilor unități ad- 
ministrativ-teritoriale s-a urmărit 
asigurarea condițiilor necesare dez
voltării în fiecare județ a unei bo
gate activități culturale și sociale. 
Rețeaua de învățămînt general asi
gură în toate județele cuprinderea 
copiilor de vîrstă școlară. De ase
menea, în toate județele există li
cee teoretice și de specialitate. Ast
fel, 16 județe au între 15—25 licee, 
7 județe au mai mult de 25 licee, 
iar 16 județe au sub 15 licee. Tre
buie arătat că, la o populație rela
tiv egală, în unele județe, numărul 
elevilor din licee variază între li
mite destul de largi. Astfel, în ju
dețele Buzău, Botoșani, Ialomița, 
Neamț, Olt revin la 1 000 locuitori 
între 12—17 elevi față de 26—32 
elevi în județele Brașov, Hunedoa
ra și Constanța. In cursul aplicării 
măsurilor de perfecționare a învă- 
țămîntului de toate gradele, orga
nele centrale — mă refer la Minis
terul Invățănxîntului — și consiliile 

populare vor trebui să se preocu
pe de îmbunătățirea repartizării pe 
teritoriu a rețelei școlare, a bazei 
materiale și a cadrelor didactice.

Unitățile administrativ-teritoriale 
propuse a fi create dispun în me
die de 160 cinematografe, aproxi
mativ 270 biblioteci și 300 cămine 
culturale și case de citit, 
iar 24 de județe au cel pu
țin un teatru sau instituție mu
zicală — ceea ce constituie o im
portantă bază materială pentru ac
tivitatea culturală. Procesul susți
nut de electrificare a localităților, 
dezvoltarea producției proprii de 
radio și televizoare și creșterea an 
de an a veniturilor bănești ale 
populației de la orașe și sate cre
ează condiții pentru pătrunderea în 
tot mai multe cămine a emisiunilor 
de radio și televiziune, element al 
progresului și civilizației actuale.

Pentru a îmbunătăți informarea 
populației și a-i oferi posibilități 
sporite de a-și spune cuvîntul în 
problemele economice, cetățenești, 
culturale, pe plan local, pentru mai 
buna cunoaștere a realizărilor și a 
experienței pozitive dobîndite de 
unitățile industriale, agricole, de 
deservire, pentru intensificarea ac
tivității politico-educative în rîn- 
dul maselor, fiecare județ va avea 
presă proprie

Noua organizare administrativ - 
teritorială creează condiții pentru 
îmbunătățirea muncii cultural-artis- 
tice pe plan local. Toate județele 
vor trebui sprijinite să dezvolte și 
sa diversifice activitatea instituți
ilor culturale, sa utilizeze rațional 
importantele fonduri ce le sînt puse 
la dispoziție pentru dezvoltarea 
culturii noastre socialiste.

Județele dispun de un număr im
portant de unități pentru ocrotirea 
sănătății — spitale, dispensare, 
policlinici, case de nașteri. In a- 
cest sector se mențin însă deose
biri însemnate: în județele Olt, 
Sălaj, Teleorman, Bistrița-Năsăud, 
Ialomița, Buzău și Tulcea la un 
medic revin între 1 400 și 1 700 
locuitori, iar numărul paturilor de 
asistență medicală în spitale la 1 000 
locuitori este de numai 3—5, ceea 
ce este cu mult sub media pe ța
ră. Existența unor importante nea
junsuri în amplasarea rețelei sani
tare, în repartizarea cadrelor me
dicale între județe și mai ales în
tre mediul urban și cel rural face 
necesar ca Ministerul Sănătății, 
consiliile populare să ia măsuri 
pentru mai buna utilizare a fondu
rilor destinate dezvoltării bazei 
materiale a ocrotirii sănătății, pen
tru distribuirea și folosirea mai ju
dicioasă a personalului sanitar.

Un mare număr de județe au 
condiții favorabile, pentru dezvolta
rea turismului, a stațiunilor bal- 
neo-climaterice, pentru amenajarea 
unor locuri de agrement și odihnă 
care vor trebui valorificate din 
plin de noile organe județene, 
municipale, orășenești și comunale.

împărțirea administrați v-teritoria- 
lă a țării reflectă grija partidului 
și statului nostru pentru aplicarea 
consecventă a politicii naționale, 
pentru asigurarea în fapt a depli
nei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor indiferent de naționali
tate. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

In decursul veacurilor, în unele 
ținuturi ale țării noastre, împreună 
cu românii au trăit maghiari, ger
mani, sîrbi și alte naționalități. Ei 
au luptat umăr la umăr împotriva 
asupritorilor si a exploatatorilor co
muni, pentru înfăptuirea năzuințe
lor lor de libertate, o viață mai bu
nă și progres social. Valorile ma
teriale și spirituale acumulate de-a 
lungul timpului pe aceste melea
guri, marile înfăptuiri dobîndite în 
anii socialismului întruchipează ta
lentul, priceperea și energiile crea
toare ale tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate — 
adevărații făuritori ai istoriei țării 
noastre. (Vii aplauze). Este meri
tul orînduirii socialiste, al partidu
lui și statului de a fi realizat în
frățirea poporului român și a națio
nalităților conlocuitoare, de a fi a- 
sigurat lichidarea oricăror forme 
de discriminare națională, deplina 
egalitate în drepturi a tuturor ce
tățenilor țării. (Aplauze). Societa
tea noastră socialistă, în care au 
dispărut pentru totdeauna clasele 

exploatatoare, se caracterizează 
prin comunitatea intereselor funda
mentale și strînsa coeziune a ce
lor ce muncesc în activitatea con
sacrată înfloririi patriei comune — 
Republica Socialistă România. (A- 
plauze puternice).

Politica națională marxist-leni- 
nistă a Partidului Comunist Ro
mân, deplina egalitate' în drepturi 
a tuturor cetățenilor se reflectă în 
participarea reprezentanților oame
nilor muncii de toate naționalită
țile în organele centrale și locale 
ale puterii de stat, unde se dezbat 
și se hotărăsc problemele care pri
vesc prezentul și viitorul larii, 
în participarea lor la întrea
ga activitate economică, poli
tică, socială, a patriei noas
tre. Astfel, în Marea Adunare 
Națională 86,1 la sută dintre depu
tați sînt români, 8,6 la sută — ma
ghiari, 2,1 la sută — germani, 3,2 
la sută — de alte naționalități, co
respunzător structurii naționale a 
populației țării. Dintre cei peste 
155 000 deputați în organele locale 
ale puterii, peste i 1 800 sînt ma
ghiari, aproape 2 800 sînt germani 
și pesle 2 400 — de alte naționali
tăți. Folosirea limbii materne în în
vățămînt se asigură prin funcțio
narea a peste 1 700 școli și secții 
și a peste 220 licee și secții în lim
bile naționalităților conlocuitoare, 
frecventate de 240 000 elev i ; iar 
unui număr de 60 000 de elevi, a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare, care frecventează școli cu 
limba de predare română, li se a- 
sigură învățarea limbii materne ca 
obiect de studiu. La Universitatea 
Babeș-Bolyai, Institutul do arte 
plastice și Conservatorul din Cluj, 
la Institutul de medicină și farma
cie, Institutul pedagogic și Institu
tul de artă teatrală din Tîrgu Mu
reș se predă și în limba maghiară. 
In țara noastră se editează anual, 
într-un tiraj de aproximativ' 3,5 mi
lioane exemplare, numeroase ma
nuale și alte lucrări în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Cele 28 
de publicații în limba maghiară, 6 
în limba germană, 2 în sirbă, pre
cum și publicațiile în limbile altor 
naționalități conlocuitoare însumea
ză aproximativ 600 000 de exem
plare. 0 însemnată contribuție la 
dezvoltarea vieții culturale a țării 
aduc teatrele, ansamblurile și alte 
instituții de artă în limbile națio
nalităților conlocuitoare care func
ționează în Cluj, Timișoara, Tîrgu 
Mureș, Oradea, Sibiu, București, 
Satu Mare, Sfîntu Gheorghe și al
tele. Toate aceste forme de activi
tate, susținute și încurajate de sta
tul nostru, permit cetățenilor din 
rîndurile naționalităților conlocui
toare să se bucure de avantajele 
democrației socialiste, de drepturile 
garantate prin Constituție, pentru 
toți cetățenii patriei noastre. (A- 
plauze).

Noua organizare administraliv- 
teritorială a țării asigură condiții 
si mai bune pentru înfăptuirea e- 
galității în drepturi a tuturor cetă
țenilor, pentru ca în localitățile în 
care trăiesc naționalități conlocui
toare să fie aplicate prevederile 
constituționale privind folosirea 
limbii materne în administrația de 
stat, școli și în instituții de cultu
ră. Pe măsura dezvoltării potenția
lului economic al întregii țări și a 
îmbunătățirii repartiției teritoriale 
a forțelor de producție, egalitatea 
în drepturi a tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate, capătă un 
fundament tot mai trainic, sporesc 
posibilitățile pentru ridicarea nive
lului de trai al întregii populații. 
Strips uniți, sub conducerea parti
dului, cetățenii țării — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte na
ționalități — muncesc cu însufleți
re pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale Con
ferinței Naționale, punîndu-și toat ' 
forțele și capacitatea lor creatoare 

în slujba propășirii și înfloririi 
națiunii noastre socialiste. (Vii a- 
plauze).

Stimați tovarăși deputați,

Măsurile adoptate de Conferința 
Națională — ținînd seama de pro
cesul obiectiv al urbanizării, înso
țitor firesc al industrializării — 
prevăd creșterea rolului orașelor și 
centrelor muncitorești. In funcție 
de importanța și perspectivele de

dezvoltare se propune organizarea 
localităților urbane în municipii și 
orașe de diferite categorii. Vor fi 
organizate ca municipii orașele m<u 
importante, cu o populație mai nu
meroasă, care au un rol însemnat 
în viața economică, politică, socia
lă și cultural-științifică a țarii, cu 
îndelungate tradiții istorice, precum 
și cele care au condiții favorabile 
pentru, o dezvoltare mai susținuta 
în viitor. Municipiile vor dispune 
de o autonomie mai mare decît al
te centre urbane în utilizarea fon
durilor materiale și bănești puse la 
dispoziția lor, în conducerea și or
ganizarea activităților locale econo
mice, edililar-gospodărești și cultu
rale.

Municipiul București, capitala Re
publicii Socialiste România, va a- 
vea o organizare proprie, corespun
zătoare rolului său de principal 
centru politic, economic, cultural 
și științific al țării.

Municipiul București, celelalte 
municipii, precum și orașele mai 
importante vor putea avea în sub
ordine, ca unități distincte, alte 
orașe, precum și comune suburba
ne situate în imediata lor apropie
re și care au strînse legături cu ac
tivitatea din aceste centre urbane.

In propunerile supuse dezbate
rii s-a prevăzut a se organiza ca 
municipii, în afara Capitalei, un 
număr de 30 de orașe. In urma , 
dezbaterii publice și a propuneri
lor făcute de cetățeni, comisia cen
trală de partid și de stat a ajuns 
la concluzia că mai pot fi organi
zate ca municipii orașele Tîrgoviș- 
te, Tîrgu Jiu, Călărași, Sighișoara, 
Turnu Măgurele, Sighetul Marma- 
ției, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Tul
cea, Lugoj, Deva, Focșani, Tecuci, 
Dej și Odorhei — localități cu bo
gate tradiții sau cu un rol însem
nat în viața județelor din care 
parte. Din cele 44 de viitoare mu
nicipii, 28 sînt reședințe de județ, 
iar 20 dau fiecare o producție in
dustrială de peste 1 miliard lei a- 
nual.

Din cele 142 orașe oare nu vor 
fi municipii, 20 au peste 20 000 de 
locuitori, iar 59 au o populație în
tre 10 000 și 20 000 locuitori. Un 
număr de 65 orașe dau o produc
ție industrială între 100 și 500 mi
lioane lei, iar 15 orașe de peste 
500 milioane lei. In politica de re
partizare teritorială a forțelor de 
producție este necesar să se urmă
rească atît progresul diferitelor 
județe în ansamblul lor, cît și dez
voltarea localităților urbane și creș
terea rolului lor în viața economi
că și socială a țării.

Dezvoltîndu-și potențialul ind s- 
trial și social-cultural, exlinzîndu-și, 
legaturile cu zona înconjurătoare, 
orașele vor exercita o influență e- 
conomică, organizatorică și cultu
rală asupra unui număr crescînd 
de localități rurale. Aceasta va 
contribui la valorificarea mai in
tensă a resurselor materiale și a 
forței de muncă, va accelera pă
trunderea elementelor de civilizație 
în mediul rural, va apropia condi
țiile de viață ale populației sătești 
de cele ale orașului.

0 latură esențială a acțiunii de 
îmbunătățire a organizării admi
nistrativ-teritoriale este transfor
marea comunelor în unități admi
nistrative puternice, cu răspunderi 
depline pentru activitatea econo
mică, social-culturală și gospodă
rească ce se desfășoară pe terito
riul lor. O sarcină de mare impor
tanță a organelor județene de 
partid și de stat, ce urmează a fi 
constituite, este stabilirea în ur
mătoarele citeva luni a viitoarelor 
localități rurale din componența 
lor, potrivit factorilor naturali, e- 
conomici, demografici, sociali, cul
turali, tradițiilor și particularități
lor existente în diversele zone, fi
ii îndu-se seama de propunerile fă
cute de oamenii muncii în această 
privință. In delimitarea comunelor 
și satelor va trebui să se asigure 
acestora dimensiuni corespunză
toare, un important potențial de
mografic, profilul social-economic 
adecvat resurselor locale, o puter
nică bază materială cuprinzînd u- 
nități agricole de stat și coopera
tiste, unități comerciale, de ser
vicii, căi de comunicații, precum 
și dotări social-culturale, care să 
le permită să reprezinte entități

(Continuare în pag. a 3-a)
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'labile, cu largi perspective de dez
voltare economica și social-cultu- 
ală. Constituirea unor comune 
nari, potrivit criteriilor adoptate 
ie Conferința Naționala ra parti- 
iului, va duce la creșterea puterii 
or economice, prin dezvoltarea ac
uității industriale, agricole, meș
teșugărești și de deservire, va crea 
posibilități pentru folosirea mai in
tensă a resurselor locale și a for
ței de munca, pentru efectuarea 
unor lucrări sociale și edilitare de 
mai mare amploare, intensificarea 
vieții culturale.

In viitor va trebui să se asigure 
fiecărei comune atît o bază mate
rială trainică pentru creșterea și 
diversificarea producției, cit și 
școală de învățămînt general, că
min cultural, bibliotecă, cinemato
graf dispensar, magazine, unități 
pentru prestări de servicii — ceea 
ce va permite desfășurarea unor 
activități complexe, ridicarea nive
lului de civilizație și apropierea 
treptată a condițiilor de viață ale 
populației de la sate de cele de la 
orașe, factor esențial al desă- 
vîrșirii construcției socialiste și al 
creării premiselor pentru construi
rea societății comuniste. (Aplauze 
îndelungate).

Stimați tovarăși,

Reorganizarea administrativă a 
tării creează condiții pentru creș
terea rolului organelor locale ale 
puterii de stat și îmbunătățirea 
activității acestora, pentru partici
parea tot mai activă a maselor 
largi populare la viața economică 
și politică. Noile unități adminis
trative ce se vor constitui vor fi 
qonduse de consilii populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale. Organe reprezentative ale 
cetățenilor din unitățile adminis- 
trativ-teritoriale, consiliile populare 
vor fi alese în conformitate cu prin
cipiile care stau la baza sistemului 
nostru electoral : votul universal, 
egal, direct și secret, principiul 
participării cetățenilor la organiza
rea și conducerea alegerilor, al 
responsabilității deputaților față de 
alegători.

Consiliile populare vor avea sar
cina de a conduce activitatea lo
cală, asigurînd dezvoltarea econo
mică, social-culturală și edilitar- 
gospodărească a județelor, orașe
lor și comunelor, apărarea proprie
tății socialiste și personale, exer
citarea drepturilor cetățenești, res- 
pectareQ legalității socialiste și 
mertin^rea ordinii publice.

î-J oȘind competențele și respon
sabilitățile sporite ce li se acordă, 
manifestînd inițiativă și spirit gos
podăresc, organele locale ale pu
terii de stat vor trebui să se preo
cupe permanent de utilizarea ju
dicioasă a mijloacelor materiale 
și financiare proprii, de valorifica
rea tuturor posibilităților și resur
selor locale.

© sarcină de mare importanță a 
consiliilor populare este sistemati
zarea orașelor și comunelor, dez
voltarea lor armonioasă pe baza 
unor planuri de perspectivă care 
să asigure o repartizare rațională 
a obiectivelor economice, a dotă
rilor social-culturale și tehnice-edi- 
litare, încadrarea lor într-un an
samblu modern de localități pe 
întregul teritoriu al țării. Sistema
tizarea teritoriului țării va trebui 
să asigure o mai bună concentrare 
a unităților productive, a fondului 
locativ, utilizarea mai deplină a 
suprafețelor de construcție, elimi
narea cu desăvîrșire a oricărei ri
sipe de teren, a neajunsurilor se
rioase care se manifestă încă în 
amplasarea noilor construcții in- 
d^jțriale, agricole și de locuit. Se 
impune ca în cel mai scurt timp 
să se elaboreze măsuri pentru sis
tematizarea tuturor localități ^r și 
să se perfecționeze reglementările 
cu privire la folosirea fondului 
funciar pentru construcții sau alte 
activități neagricole. Este de dato
ria ministerelor și a celorlalte in
stituții centrale, a organelor de 
partid și de stat să manifeste o 
grijă deosebită pentru folosirea și 
gospodărirea judicioasă a fondului 
runciar — patrimoniu național, de 
rare este strîns legată creșterea 
.reducției materiale, bunăstarea în- 
egului popor, viitorul patriei noas- 

re.
Consiliile populare județene au

sarcina să se ocupe intens de dez
voltarea industriei locale și a al
tor activități economice, care pot 
contribui la satisfacerea mai com
pletă a cererii de consum a popu
lației. Ele vor trebui să acorde a- 
tenție îmbogățirii sortimentului de 
mărfuri, potrivit specificului local, 
îmbunătățirii calității produselor si 
serviciilor, să adopte măsuri pen
tru reducerea costurilor de pro
ducție și creșterea rentabilității u- 
nităților din economia locală.

Comisiile populare județene au 
datoria să se preocupe cu mai mul
tă stăruință de dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe, atît pro
prietate de stat, cît și proprietale 
personală, de îmbunătățirea condi
țiilor de transport în comun, de 
organizarea unui comerț modern 
și civilizat, de lărgirea activități
lor edilitar-gospodărești, de înfru
musețarea continuă a localităților 
din cuprinsul județelor.

Pornind de la experiența de pî- 
nă acum în administrația locală de 
stat și ținînd seama de rolul și a- 
tribuțiile pe care le vor avea con
siliile populare județene, s-a ajuns 
la concluzia că este necesară îm
bunătățirea structurii aparatului 
propriu și restrîngerea numărului 
acestuia, precum și organizarea pe 
criterii mai judicioase a unităților 
din subordinea organelor județene. 
In concordanță cu principiile de 
perfecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale, acti
vitățile economice din subordinea 
consiliilor populare — industria lo
cală, gospodăria comunală și loca- 
tivă, proiectare și construcții, pres
tări de servicii și altele — vor fi 
organizate pe baza gestiunii econo
mice proprii. Aceasta obligă atît 
întreprinderile, cît și organele lo
cale ale puterii de stat să se ocu
pe cu mai multă răspundere de 
îmbunătățirea muncii în sectoarele 
respective, de desfășurarea unei 
activități care să corespundă mai 
bine cerințelor cetățenilor.

Pentru activitatea în domeniul 
învățămîntului, ocrotirii sănătății, 
asistenței sociale, culturii și artei, 
pentru problemele financiare, agri
cole, de comerț și altele se vor 
înființa instituții executive și uni
tăți de specialitate cu dublă subor
donare : atît față de consiliile 
populare județene, cît și fața de 
organele centrale de resort. Insti
tuțiile executive și unitățile de 
specialitate vor asigura organiza
rea și desfășurarea în bune con- 
dițiuni și în mod unitar în cuprin
sul județului a activităților de care 
ele răspund.

In noua organizare administra- 
tiv-teritorială vor fi simțitor lăr
gite atribuțiile și competențele 
consiliilor populare municipale și 
orășenești și ale comitetelor lor 
executive. Sarcina de înaltă răs
pundere de a organiza la un nivel 
de civilizație tot mai înalt viața a 
zeci și zeci de mii de cetățeni im
pune extinderea sferei de activi
tate a acestor organe, creșterea a- 
portului lor la soluționarea multi
plelor probleme pe care le ridica 
modernizarea orașelor patriei noas
tre. Consiliile populare municipale 
și orășenești vor trebui să acorde 
toată atenția realizării investițiilor 
pentru activitățile economice, so
ciale și edilitare locale, să se preo
cupe într-o mai mare măsură de 
construcția de locuințe și edificii 
pentru învățămînt, cultură și ocro
tirea sănătății, de dezvoltarea pres
tațiilor de servicii. Ele au datoria 
să adopte măsuri bine fundamentate 
pentru continua dezvoltare a loca
lităților urbane, să antreneze activ 
masele de cetățeni la realizarea 
acțiunilor de interes obștesc, să 
dovedească o grijă permanentă 
pentru satisfacerea cerințelor popu
lației.

Atribuții crescute în organizarea 
și conducerea vieții economice ș' 
social-culturale din mediul rural 
vor reveni în viitor consiliilor 
populare comunale. Ele vor tre
bui să asigure dezvoltarea indus
triei meșteșugărești și de artizanat, 
a prestărilor de servicii, ceea ce 
va permite valorificarea mai bună 
a resurselor locale și a forței de 
muncă. Consiliile populare comu
nale sînt chemate să-și sporească 
aportul la dezvoltarea edilitar-gos- 
podăreasca a satelor, la îmbunătă
țirea condițiilor de trai ale țără
nimii.

Pentru a-și perfecționa munca,

pentru a răspunde în mai mare 
măsură cerințelor populației, con
siliile populare comunale vor tre
bui să dezbată pe larg cu țăranii, 
intelectualii, cu toți locuitorii sate
lor, problemele economice, sociale 
și cetățenești ale localităților lor, 
să-i atragă într-o mai mare măsură 
la dezvoltarea și înfrumusețarea 
satelor noastre.

îndeplinirea sarcinilor pe care 
etapa actuală le pune în fața con
siliilor populare județene, munici
pale, orășenești și comunale nece
sită periecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organelor 
locale de slat, creșterea mobilității 
.și întărirea răspunderii acestora, 
In acest scop, vor trebui să fie în
lăturate cu hotărîre tendințele ma
nifestate în munca unor organe de 
stat de a îndruma numai prin in
strucțiuni și ciculare, de a îngrădi 
inițiativa unităților în subordine, de 
a soluționa cu mari întîrzieri pro
blemele administrației locale și 
ale cetățenilor. Combaterea orică
ror fenomene de birocratism și for
malism este o condiție indispensa
bilă pentru ca noile consilii 
populare să acționeze ca organe 
de lucru, să rezolve operativ sar
cinile ce le revin, problemele care 
apar pe plan local.

Garanția desfășurării cu rezultate 
superioare a activității organelor 
locale o constituie respectarea nea
bătută a principiului muncii și con
ducerii colective, principiu de bază 
în organizarea vieții politice și de 
sțat din țara noastră. Se impune 
ca hotărîrile și deciziile consiliilor 
populare, ale comitetelor executi
ve să fie rodul unor largi consul
tări și dezbateri, al experienței și 
cunoștințelor tuturor factorilor che
mați să îndeplinească sarcinile sta
bilite. Deputății în consiliile popu
lare, membrii ai comitetelor exe
cutive, lucrătorii din celelalte ins
tituții locale trebuie să fie conș- 
tienți de răspunderea colectivă și 
personală pe care o poartă pentru 
elaborarea hotărîrilor și îndeplini
rea lor, pentru buna desfășurare 
a muncii organelor locale.

In întreaga lor activitate, con
siliile populare trebuie să acorde 
o atenție deosebită creșterii rolu
lui deputaților, aleși dintre cei mai 
buni muncitori, țărani și intelec
tuali. Ei sînt chemați să folosească 
întreaga lor autoritate pentru a 
atrage masele de cetățeni la gos
podărirea treburilor obștești. Cn 
cît se vor întări legăturile orga
nelor de stat locale cu masele 
populare, cu cît cetățenii își vor 
exercita mai intens drepturile și 
libertățile garantate de Constituție, 
cu atît se vor manifesta mai de
plin potențialul creator al poporu
lui, forța și eficiența democrației 
noastre socialiste. (Vii aplauze).

Organele administrației de stat, 
aparatul lor, lucrătorii din unită
țile acestora, ca și cei din oricare 
sector de activitate trebuie să dea 
dovadă de receptivitate și solicitu
dine față de cererile, propunerile 
și sesizările cetățenilor. Rezolv în d 
cu operativitate și în bune condi
ții cerințele acestora, tratînd cu 
respect problemele pe care ei le 
ridică, lucrătorii din aparatul de 
stat își îndeplinesc una din îndato
ririle lor principale. In societatea 
socialistei, unde puterea aparține 
poporului, lucrătorii din adminis
trația de stat, indiferent de sarci
nile și funcțiile pe care le dețin, 
trebuie sa fio exemplu în aplicarea 
și respectarea legilor, să slujească 
cu devotament interesele cetățeni
lor, ale maselor de oameni ai mun
cii. (Aplauze).

In vederea constituirii județelor 
și municipiilor, a îmbunătățirii 
modului de funcționare a organelor 
locale ale puterii și ale adminis
trației de stat, sînt supuse spre e- 
xaminare și aprobare Marii Adu
nări Naționale proiectele de legi 
pentru modificarea unor articole 
ale Constituției, organizarea admi
nistrativă a teritoriului, asigurarea 
conducerii locale în perioada pînă 
la alegerea consiliilor populare. 
Fără îndoială că Marea Adunare 
Națională, examinînd aceste măsuri, 
le va aproba, deoarece ele cores
pund pe deplin cerințelor dezvol
tării tării noastre. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,

Noua împărțire <idminiștrativ-te- 
ritorială, sporirea însemnată a a

tribuțiilor organelor de conducere 
ale județelor, orașelor și comune
lor impun creșterea rolului condu
cător al partidului, îmbunătățirea 
organizării și metodelor organelor 
locale de partid în îndrumarea și 
conducerea activității de stat, eco
nomice, politice, sociale și obștești.

Corespunzător sarcinilor comple
xe ce revin unităților administra- 
ti\-teritoriale de bază, se vor crea 
comitete do partid în toate orașele 
și comunele, ceea ce va contribui 
la îndrumarea mai concretă și ope
rativă a activității pe plan local.

Viața a arătat că este necesară o 
conlucrare mai eficientă și mai 
strînsă între organele de partid și 
consiliile populare, o mai bună co
ordonare? a tuturor activităților din 
cuprinsul unităților teritoriale res
pective. Măsura preconizată ca pri
mul secretar al comitetului de par
tid județean sau orășenesc să poa
tă fi ales în același timp și preșe
dinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean sau o- 
rășenesc, iar alte cadre de partid 
să poată îndeplini și funcții de 
conducere în organele locale ale 
administrației de stat va contribui 
la o mai bună folosire a cadrelor, 
la înlăturarea suprapunerilor și pa
ralelismelor existente în prezent în
tre activitatea organelor locale de 
partid și de stat. Creșterea 
răspunderii personale a cadre
lor de conducere din organele 
locale de partid și de stat, va 
determina rezolvarea mai opera
tivă a problemelor economice, so
ciale, culturale și cetățenești. In 
acest fel se va manifesta mai din 
plin rolul de conducător al parti
dului nostru în toate domeniile ac
tivității economice sociale din țară.

Problemele complexe pe care le 
ridică dezvoltarea actuală a eco- 
romiei, științei și culturii noastre, 
necesitatea perfecționării conduce
rii întregii vieți sociale cer din par
tea organelor de partid și de stat 
o grijă deosebită pentru recrutarea, 
promovarea și calificarea cadrelor. 
Viața arată că bunul mers al cons
trucției socialiste, progresul econo
mic, tehnico-științific, gradul de va
lorificare a resurselor materiale și 
de munca depind în mod decisiv 
de competența cadrelor, de pregă-, 
firea lor profesională și politică, 
de priceperea și inițiativa cu care 
ele elaborează și rezolvă sarcinile 
încredințate.

Do aceea, comitetele județene de 
partid si consiliile populare vor 
trebui să acorde o atenție deose
bită cadrelor de conducere, crește
rii și promova’ii în munci de răs
pundere a celor mai huni oameni 
în toate domeniile de activitate. A- 

este garapf’-' îndeplinirii iu 
cele mai bune condiții a marilor 
sarcini trasate de congresul parti
dului pentru dezvoltarea țării noas
tre pe calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze).

Rolul conducător al partidului se 
realizează prin participarea directă 
și contribuția concretă a organe
lor de partid, a tuturor comuniștilor 
la îndeplinirea sarcinilor și hotărî- 
iilor stabilite, la transpunerea în 
viață a politicii partidului si sta
tului. In acest scop, comitetele ju
dețene, orășenești si comunale de 
partid, ce șe vor constitui potrivit 
viitoarei structuri administrativ- 
teritoriale a tării, vor trebui să-și 
perfecționeze stilul și metodele de 
muncă, să studieze mai profund 
condițiile concrete în care acțio
nează, punînd în centrul preocupă
rilor ridicarea eficienței si rolul ac
tivității partidului.

Comitetele județene și orășenești 
de partid au sarcini importante in 
rezolvarea problemelor economice 
pe plan teritorial, în coordonarea 
întregii activități economice din 
raza lor. Ele vor trebui să se preo 
cupe de mobilizarea și valorifica
rea rezervelor de care dispun în
treprinderile pentru creșterea pro
ducției și a productivi lății muncii, re
ducerea cheltuielilor de fabricație, 
sporirea rentabilității economice, 
îmbunătățirea calității producției.

O preocupare centrală a orga
nelor locale de partid trebuie să 
fie înfăptuirea hotărîrilor Confe
rinței Naționale a partidului pen- 
tFu perfecționarea organizării si 
conducerii industriei, construcțiilor, 
circulației mărfurilor, transporturi
lor, a întregii activități economice. 
In această amplă acțiune, ele au 

datoria să studieze problemele ca
re apar în cursul aplicării măsuri
lor preconizate, să sintetizeze și să 
generalizeze experiența pozitiva, 
să participe la definitivarea aces
tor măsuri.

In soluționarea problemelor eco
nomice, comitetele județene se vor 
sprijini pe comisiile economice ca- 
re-și vor desfășura activitatea sub 
îndrumarea și conducerea lor. Con
stituite din activiști de partid si 
de stat, cadre din economie și spe
cialiști cu experiență în probleme
le tehnice și economice-financiare, 
aceste comisii vor exercita contro
lul asupra întreprinderilor și ins
tituțiilor economice republicane și 
locale, urmărind modul cum se a- 
plică hotărîrile de partid și de stat 
și cele ale comitetelor județene do 
partid în domeniul economic. Ele 
vor analiza periodic mersul înde
plinirii sarcinilor de plan, vor pro
pune organelor centrale și locale 
măsuri pentru perfecționarea acti
vității economice.

Sarcini importante revin comite
telor județene și orășenești de par
tid în conducerea activității ideo
logice, a învățămîntului și culturii, 
pe care le vor îndruma nemijlocit. 
Ele vor trebui să se ocupe în mai 
mare măsură de îmbunătățirea mun
cii de propagandă pentru cunoaș
terea liniei generale a partidului, a 
politicii sale interne și internațio
nale, a obiectivelor principale ce 
stau în prezent în fața societății 
noastre. 0 atenție deosebită tre
buie să se acorde educării oameni
lor muncii, tinerelului în spiritul 
patriotismului socialist și al inter
naționalismului, cunoașterii și res
pectului pentru trecutul glorios de 
luptă al partidului, al clasei mun
citoare, al poporului nostru. Este 
necesar ca munca politico-educati- 
vă să cultive mai intens atitudinea 
combativă față de concepțiile îna
poiate și influențele ideologiei bur
gheze, să contribuie mai mult la a- 
firmarea eticii noi, socialiste, la 
îmbogățirea vieții spirituale a oa
menilor muncii.

Sarcinile mari ce 'le avem de în
deplinit cer ca fiecare organizație 
de partid să-și sporească forța mo
bilizatoare, să acționeze cu compe
tență, concentrînd capacitățile crea
toare ale colectivului din locul un
de își desfășoară activitatea spre 
înfăptuirea țelurilor trasate de 
partid. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să stimuleze prin 
toate mijloacele inițiativa oameni
lor muncii, să asigure o largă con
sultare a cetățenilor, participarea 
lor efectivă la discutarea și rezol
varea problemelor construcției so
cialiste, manifestarea neslînjenita 
a spiritului lor creator.

In întreaga activitate politică și 
educativă, un rol important revi
ne organizațiilor de masă și ob
ștești — sindicatelor, Uniunii Ti
neretului Comunist, organizației de 
femei — chemate să-și sporească 
aportul la mobilizarea oamenilor 
muncii, la rezolvarea problemelor 
vieții noastre sociale.

O cerință obiectivă a creșterii 
rolului conducător al partidului în 
societate este dezvoltarea demo
crației de partid, atragerea tuturor 
comuniștilor la elaborarea hotărîri
lor, sporirea contribuției lor la în
făptuirea politicii partidului. Ohți- 
nerea de noi realizări în toate do
meniile de activitate necesită spo
rirea exigenței, a spiritului critic 
față de lipsuri și neajunsuri, față 
de tot ceea ce frînează mersul nos
tru înainte. Fiecare comunist are 
datoria de a milita cu energie ne
slăbită pentru aplicarea hotărîrilor 
partidului, de a< fi un exemplu în 
îndeplinirea obligațiilor de muncă, 
în respectarea disciplinei și norme
lor de conviețuire socialistă, vă
dind înalte calități profesionale, po
litice și spirituale. Pentru comu
niști nu există țel mai înalt decît 
acela de a-și pune toate forțele în 
slujba intereselor generale ale so
cialismului, a prosperității patriei, 
a bunăstării poporului nostru. Ac- 
lionînd în acest fel, organizațiile de 
partid vor îndeplini una din pre
vederile fundamentale ale Consti
tuției, care vorbește despre 
rolul important și hotărîtor pe care 
îl are partidul în conducerea între- 
aii activități sociale. (Aplauze pu
ternice). De aceea am considerat

(Continuare îd. pag. a 4-a)
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că este bine ca, prezentînd Marii 
Adunări Naționale propunerile pen
tru noua organizare teritorial-ad- 
ministrativă a tării, să mă refer și 
la rolul și sarcinile care revin or
ganelor de partid în înfăptuirea a- 
cestora. (Aplauze).

Stimat! tovarăși deputați,

Măsurile pentru îmbunătățirea 
împărțirii administrative a țării vor 
înlesni mai buna organizare și co
ordonare pe teritoriu a factorilor 
care determină dezvoltarea econo
mică, social-politică și culturală a 
României, perfecționarea legături
lor dintre organele centrale și lo
cale, creșterea eficienței și opera
tivității organelor de conducere a 
județelor, orașelor și comunelor, 
antrenarea mai largă a maselor la 
conducerea statului și la rezolvarea 
problemelor vieții sociale și obș
tești. Fiecare județ, oraș și comu
nă trebuie să considere drept o sar
cina primordială sporirea continuă 
a bunurilor materiale și spirituale 
ale societății, valorificarea mai bu
nă a eforturilor și energiei crea
toare a celor ce muncesc, înflorirea 
tuturor localităților patriei, ridica
rea necontenită a nivelului de trai 
al populației.

Noua organizare administrativ- 
teritorielă constituie cadrul în care 
își vor desfășura de-acum înainte 
activitatea partidul si statul nos
tru, întregul popor, în vederea 
înfăptuirii obiectivelor desăvîrșirii 
construcției socialiste, și creării 
condițiilor pentru trecerea la cons
trucția societății comuniste. Aceas
tă acțiune de însemnătate naționa
lă constituie o materializare a u- 
neia dintre principalele sarcini sta
bilite de Congresul al IX-lea si

(Urmare din pag. 1) 

tul acestei comisii pentru va
lidarea mandatului deputatului 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, ales In locul devenit va
cant. Marea Adunare Națio
nala a validat în unanimitate 
mandatul noului deputat.

Primit cu aplauze vii și în
suflețite, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a prezentat expune
rea cu privire la îmbunătăți
rea organizării administrative 
a teritoriului Republicii Socia
liste România.

Expunerea a lost subliniată 
în repetate rînduri de aplau
zele deputaților și invitaților.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a arătat că, ținînd sea
ma de ampla și cuprinzătoarea 
expunere prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de 
strînso legătură dintre proiec
tele de legi înscrise la punc
tele 2, 3 și 4 de pe ordinea 
de zi, Biroul Marii Adunări 
Naționale propune ca în con
tinuare să aibă loc o singură 
discuție generală, cate să pri
vească proiectele de legi men
ționate, după care vor urma 
discuții pe articole și voiul 
asupra fiecărui proiect de le

ge în parte.
Marea Adunare Națională a 

aprobat propunerea făcută.

I

bunul 
în 
de 

perfecționarea relațiilor 
înflorirea democrației so-

Conferința Națională a partidului 
în domeniul perfecționării vieții 
economice, sociale și de stat a ță
rii noastre. Ea ilustrează consec
vența cu care partidul nostru în
făptuiește linia sa politică genera
lă, sarcinile actualei etape de dez
voltare socialistă a țării, își înde
plinește îndatorirea față de națiu
nea română. (Aplauze îndelunga
te).

Urmînd cu încredere Partidul Co
munist Român, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, între
gul nostru popor muncește cu însu
flețire pentru a da viață programu
lui elaborat de Congresul al IX-lea. 
Rezultatele obținute în primii doi 
ani ai cincinalului demonstrează 
realismul acestui program, consti
tuie o baza trainică pentru noi și 
tot mai mari succese în edificarea 
noii orînduiri. Asigurînd 
mers al construcției socialiste 
patria sa, dezvoltarea forțelor 
producție, 
sociale, 
cialiste, partidul nostru își îndepli
nește suprema îndatorire fata de 
poporul român și, în același timp, 
își aduce contribuția internaționa- 
listă la întărirea forțelor socialis
mului, la creșterea influenței și 
prestigiului lor în lumea contem
porană, la cauza păcii în lump. (Vii 
și puternice aplauze).

Avem deplina convingere că în
tregul nostru popor, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Român, 
va munci cu și mai mult avînt pen
tru realizarea grandioaselor sarcini 
ale desăvîrșirii construcției socia
liste, punîndu-și priceperea si ine
puizabila sa capacitate creatoare în 
slujba progresului și prosperității 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice ; întreaga asistență, în pi
cioare, ovaționează îndelung). I

Ședința de dimineață a luat 
apoi siîrșit.

După-amiază, la reluarea lu
crărilor, deputatul Traian lo- 
nașcu, președintele Comisiei 
juridice, a prezentat raportul 
comun al acestei comisii și al 
celei administrative privind 
Proiectul de lege pentru mo
dificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialis
te România. Președintele Co
misiei administrative, deputa
tul Emil Bobu, a expus apoi 
raportul comun al comisiilor 
administrativă și juridică asu
pra Proiectului de lege privind 
organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socia
liste România și asupra Proiec
tului de lege privind asigura
rea conducerii locale de stat 
în unitățile administrativ-teri- 
toriale pînă la alegerea con
siliilor populare.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății: Constan
tin Sandu, Aurel Moga, Lina 
Ciobanu, Mihai Uborny, Ghe- 
orghe Paloș, Constantin Dai- 
coviciu, Petre Nicolae, Nico
lae Bădescu, Nicolae Tăbîrcă, 
Kovacs Gyorgy, Gheorghe Tă
tarii, Filip Geltz, Victor Me- 
saros, Traian Gîrba, Avram 
Bunaciu, Maria Zidaru, Tudoi 
Drăganu.

Lucrările sesiunii continuă.

★
La amiază au avut loc șe

dințe de lucru ale unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

(Agerpres)

O. X. u.

Reuniunea (onsiliului 
lie Securitate 
a Ion din nou amînată

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Secretariatul O.N.U. a anunțat că 
reuniunea Consiliului de Securita
te — convocat pentru a examina 
plîngerea, prezentată de către un 
grup de 54 de state africane împo
triva Republicii Sud-Africane — a 
fost din nou amînată. Consiliul de 
Securitate se va întruni probabil 
astăzi (vineri). El va examina plîn
gerea statelor africane împotriva 
R.S.A, în legătură cu condamnarea 
unui grup de patrioți din Africa 
de sud-vest de către autoritățile de 
la Pretoria.

ț
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Orientul Apropiat

Schimb de focuri 
inlre trupele iordaniene 
și izraeliene

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar izraelian 
a anunțat că între forțe iorda
niene și izraeliene a avut loc mier
curi noaptea, timp de două ore, 
un duel de artilerie la sud de lacul 
Tiberiada. Potrivit purtătorului de 
cuvînt militar izraelian, partea ior
daniană ar fi deschis focul.

★

AMMAN 15 (Agerpres). — Citînd 
postul de radio Amman, agenția 
M.E.N. informează că forțele izrae
liene au deschis focul într-o regiu
ne situată. în sudul Mării Galileei, 
folosind mitraliere si tancuri.

0 precizare a ambasadoru'ui U. R. S. S. în R. D. Germană:

..Ufiiiinsa Somika nu na anexarea
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BERLIN 15 (Agerpres). — Ambasa
dorul U.R.S.S. în R.D. Germană, P. 
Abrasimov, a remis ambasadorilor 
S.U.A., Angliei și Franței în R.F. a 
Germaniei scrisori cu conținut ase
mănător în care se arată ca unele 
acțiuni ale guvernului Republicii 
Federale a Germaniei duc la con
cluzia că el și-a pus drept scop să 
creeze o astfel de situație care să 
slăbească de fapt clauzele oficiale 
stabilite ale marilor puteri cu pri
vire la statutul special al Berlinu
lui occidental. In acest sens, se a- 
trage atenția asupra convocării în

Situația din
ABA 15 (Agerpres). — Trupele 

lui Ojukwu au ocupat în regiunea 
de nord a provinciei Biafra o su
prafață de 5 000 km p, ce se află 
sub controlul trupelor federale re
latează agenția France Presse, ci
tînd surse oficiale biafreze. Un 
mare număr de refugiați se reîntorc 
•în orașul Nsukka. reocupată de 
trupele biafreze, la Opi și Ukehe. 
Oficialitățile biafreze au declarat 
că în cele trei orașe situația este 
■în curs de normalizare.

Surse din Lagos citate de agen
ția France Presse au recunoscut că 
trupele biafreze desfășoară lupte 

.»de partizani în spatele unităților 
trupelor federale, atacînd diferite 
poziții ale acestora. Potrivit ace
lorași surse, toate atacurile biafre
ze lansate în sectorul Nsukka au 
fost respinse, iar orașul se află sub 
controlul unităților guvernului fe-

VIETNAMUL DE SUD

Have de război americane au deschis foc 
asupra orașului Hue

SAIGON 15 (Agerpres) — In 
cursul zilei de joi nave de război 
americane au deschis focul, cu pro
iectile de mare calibru, asupra o- 
rașului Hue, fostă capitală impe* 
rială. In același timp, și aviația 
americană a bombardat orașul, lan- 
sînd o mare cantitate de bombe. 
Hue este teatrul uneia dintre cele 
mai violente bătălii din acest răz
boi, scrie agenția France Presse. 
De 16 zile forțele populare rezis
tă ferm atacurilor continue ale tru
pelor americane și saigoneze. Lupte 
de stradă deosebit de dure au loc 
zilnic. Forțele armate populare de 
eliberare din Vietnamul de sud 
continuă să dețină poziții puternice 
în lungul zidului de sud al orașu
lui, precum și în cartierul citade
lei. Toate eforturile trupelor ame
ricane de a cuceri orașul, remar
că agenția France Presse, au fost 
pînă acum zadarnice. Noi trupe 
saigoneze au fost trimise de ur
gența la Hue. Orașul este aproape 
în întregime distrus, obuzele na
velor de război americane care au 
căzut joi au contribuit și mai mult 
la distrugerea lui.

*

SAIGON 15 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă 
occidentale, în diferite regiuni ale 
Vietnamului de Sud au fost semna
late puternice lupte între forțele 
Armatei populare de eliberare și 
unitățile militare americano-saigo- 
neze. Pentru a putea face față pre
siunilor mereu crescînde ale patrio- 
ților, comandamentul american a- 
pelează la serviciile aviației și 
chiar a navelor militare.

Berlinul de vest, care nu face par
te din R.F. a Germaniei, a așa-nu- 
mitelor săptămîni parlamentare, a 
întrunirilor fracțiunilor și comitete
lor Bundestagului vest-german și a 
unor ședințe ale guvernului fede
ral.

In încheiere se arată că „Uniu
nea Sovietică nu va admite anexa
rea, sub orice formă, a Berlinului 
occidental la Republica Federală, 
nici folosirea lui în scopuri incom- 
uatibile cu interesele normalizării 
situației din Europa și consolidă
rii securității popoarelor europe
ne".

Nigeria
deral. La Lagos s-a anunțat, de a- 
s-nnenea, că unități biafreze au ata
cat cu mortiere orașul universitar 
Nsukka.

Vineri 16 februarie

30,00 Jocurile Olimpice de iarnă
Patina) viteză 7 500 m — băr
bați. Fond 3X5 km — temei.

13,45—14,30 Slalom specia) bărbafi 
(manșa I).

17.30 Curs de limba rusă (lecția 
a 3-a).

18,00 La ordinea zilei. Organizarea 
știintilică a producției și a 
muncii.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Pentru copii : ABC.
18,55 Pentru tineretul școlar : Aca

să la... Ion Jalea.

Intr-o altă regiune a țării, și a 
nume la sud de marea bază ame
ricană de la Da Nang, s-a produs 
un nou angajament între unități a- 
mericane și forțe ale patrioților.

In ceea ce privește baza ameri
cană, Khe Sanh, situată în regiu
nea septentrională, cei 6 000 mili
tari americani continuă să fie în- 
cercuiți de forțe ale patrioților. Joi 
această bază a fost supusă unui 
intens tir al artileriei patrioților, 
care, după cum apreciază agenția 
France Presse, a provocat nume
roase victime în rîndul infanteriș
tilor marini americani.

★

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., DeaD 
Rusk, a dat publicității o declara
ție în problema războiului din 
Vietnam, arătînd că „formula de 
la San Antonio, lansată de preșe
dintele Johnson în septembrie a- 
nul trecut, rămîne în continuare 
baza poziției S.U.A.". Această for
mulă conține, după cum se știe, o 
serie de condiții prealabile cu pri
vire la încetarea bombardamente
lor americane și începerea de con
vorbiri, condiții inacceptabile pen
tru poporul vietnamez.

Secretarul de stat a afirmat că 
problema convorbirilor este cara> 
terizata deocamdată printr-un im
pas.

Declarația secretarului de stat al 
S.U.A. intervine în momentul re
luării atacurilor aeriene america
ne asupra Hanoiului și la puțin 
timp după anunțarea hotărîrii S.U.A. 
de a trimite de urgență alți 10 500 
de militari în Vietnamul de sud 
la cererea generalului Westmore
land. In arest sens, agenția France 
Presse menționează că „declarația 
lui Rusk pare să constituie o în
cercare de justificare" a acestor 
acțiuni.

Republica Dominicană

Ciocniri între studdiț* 
și poliție 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 15 (Agerpres). 
In capitala Republicii Dominicane 
a izbucnit miercuri o puternică de
monstrație a studenților, care au 
cerut sporirea subvențiilor alocate 
universității. Poliția a intervenit, 
încercînd să împrăștie grupul de 
studenți care intenționa să se în
drepte spre palatul prezidențial. 
Ciocnirile s-au soldat cu moartea 
unui student și rănirea a doi po
lițiști. Poliția a încercat să ia uni
versitatea cu asalt. Ultimele tele
grame sosite din Santo Domingo 
informează că universitatea este 
înconjurată de care blindate și 
tancuri.

ia,3- Telejurnalul de seară.
20,00 Buletinul meteorologic. Publi- 

citate.
20,15 Studioul muzical.
21,00 Reporta) '68. Feroviarii.
21,20 Jocurile Olimpice de iarnd. 

Reportajul filmai al competi
țiilor zilei

21,35 Film de aventuri: „Parola". 
Producție a studiourilor so
vietice.

22,50 Jocurile Olimpice de iarnd. 
Patinaj artistic: figuri libere 
— bărbați.

24,00 Telejurnalul de noapte.
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