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Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Confederației Generale a Munciieauuiroșu Miercuri

sosit în Cn- 
Confederației
Franța, con-

a
din
Seguy, secretar 

care, la invitația

Marți după-amlază a 
pitală o delegație 
Generale a Muncii 
dusă de Georges 
general ol C.G.T.,
Consiliului Central ai Uniunii Go-
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LUCRĂRILE SESIUNII

EXPUNEREA

prezentată

con-

pro-

In incinta minei Uricani vest schelele n-au părăsit încă elemen- 
de beton ale turnului de săpare.

in vigoare 
pedepsele 
unor

MARII ADUNARI NAȚIONALE
Lucrările celei de a douăs

prezecea sesiuni a celei de a 
V-a legislaturi a Marii Adu 
nd/1 Naționale au continua' 
fn cursul zilei de marii.

La sosirea in sală, conducă
torii partidului și stalului au 
lost Inlimpina/i cu vii și înde
lungi aplauze.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși invila|i, șeii 
de misiuni diplomatice acre 
dilați la București, ziariști.

In prima parte a ședinței de 
dimineață, la discuțiile gene 
rale asupra proiectului Codu 
lui de procedură penală al Re
publicii Socialiste România au 
luat cuvintul deputății Avram 
Bunaciu, președintele Comisi
ei constituționale, Emil Bobu, 
prim secretar al Comitetului 
jude lean Suceax a al P.C R„ 
președintele Consiliului popu
lar județean, Mircea Rebrea- 
nu. judecător. Ludovic Takacs, 
profesor universitar și Ion Sa
vin. prim secretar al Comite
tului județean Vaslui al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean.

După tncheieiea dezbateri
lor a avut loc discuția pe ar
ticole a Proiectului de lege. 
Cu unele amendamente 
puse de deputafi, Marea Adu
nare Națională a adoptat prin 
vot secret, cu bile. Codul de 
procedura penală al Republi
ci’ Socialisto România

tu continuarea lucrărilor, li- 
nindu-se seama de slrinsa le
gătură dintre proiectul de le
ge pentru 
a Codului 
Socialiste 
iunie 1968 
ge uenlrii 
a Codului 
nalt'i al Republicii 
România. înscrise la punctele 
2 și 3 ale ordinei de zi, Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
propus ca prezentarea celor 
două proiecte de legi sâ fie 
comună, iar discuția pe arti
cole si votul să se facă sepa
rat

Propunerea a lost adoptată 
de Marea Adunare Națională. 
Expunerea la aceste proiecte 
de legi a tost prezentată de 
ministrul justiției. Adrian Di- 
milriu. iar raportul Comisiei 
juridice de deputatul Traian 
lonncrn. președintele corniței

A avut loc apoi discuția pe 
articole a proiectelor de legi 
prezentate. Supuse în intregime 
votului deputatilor, Marea A- 
dunăre Națională 
prin vot secret, cu 
pentru punerea în 
Codului pena! al 
Socialiste România din 21 iu
nie 1968 și Legea pentru pu
nerea în aplicare a Codului de 
procedură penală al Republicii 
Socialiste România din 12 no
iembrie 1968.

Trecîndu-se Ia următorul 
punct de pe ordinea de zi, mi-

punerea in aplicare 
penal al Republicii 

România, clin 21 
și proiectul de Le- 
punetea in aplicare 
de procedură pe 

Socialiste

a adoptat 
bile, Legea 
aplicare a 
Republicii

(Continuate în pag o 3-al
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din Franța
nerale a Sindicalelor din România, 
va face o vizită In tara noastră.

Din delegație fac parte Joseph 
Sangiiedolce, membru al Comisiei 
administrative a C.G.T., secretar 
neral al Uniunii Departamentala 
Loire, Christiane Gilles, secretar 
al Uniunii Departamentale Haute 
de Seine, și Pierre Vincent, 
membru al Biroului Federației fero
viarilor și responsabil ru problemele 
de tineret.

La sosire, pe aeroportul Bfifleasa, 
delegația a fost întimpinată de to
varășii Gheorghe Apostol, președin
tele Consiliului Central ’ ” ‘ ”
Generale a Sindicatelor 
nia, Larisa Munleanu și 
Herescu, secretari ai
Central al U.G.S.R., și de alli mem
bri ai conducerii U.G.S.R.

nț Uniunii 
din Romă* 
Constantin 
Consiliului

(Ager preș)

asupra proiectelor de lege 
privind punerea in aplicare a Codului penal 

și a Codului de procedură penală
de tovarășul Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției

In vederea intrării in vigoare a 
Codului penal și a Codului de pro
cedură penală este necesară adop
tarea unor legi de punere în apli
care a acestor coduri, care să cu
prindă norme pentru solutionarea di
feritelor situații tranzitorii privind 
cauzele care se vor afla în curs de 
Tezolvare, precum și sancțiunile a 
căror executare nu a început sau 
va fi în curs la data de 1 ianuarie 
1969.

■ Codul penal, pe care Marea Adu
nare Națională l-a adoptat la 21 iu
nie 1968, a înscris in dispozițiile sale 
și principiul aplicării Ia pedepsele 
definitive a legii mai favorabile. Dat 
fiind că, în general, in noul Cod pe
nal sînt prevăzute pedepse mai iniei 
decit în Codul penal anterior, ur

mează ca, la dala intrării 
a noii legislații penale, 
în curs de executare ale 
damnați să fie reduse.

Același principiu al aplicării legii 
mai favorabile se reflectă și în dis
pozițiile proiectului pe care vi-l pre
zint in ceea ce privește condamnă
rile la pedeapsa cu moartea și acele 
la pedeapsa muncii silnice pe viată, 
care se reduc la 25 de ani închi
soare.

Proiectul legii de punere în apli
care a Codului de procedură penală 
consacră principiul, unanim admis în 
știința dreptului și practica judecăto
rească, că actele procesuale efectuate 
în cursul judecării unei cauze sub 
legea anterioară sini valabile și sub 
legea nouă. Se arată, insă, că dacă

aceste acte nu au lost îndeplinite 
potrivit dispozițiilor lGgii vechi, ele 
vor fi desființate numai dacă nu în
deplinesc condițiile prevăzute de le
gea nouă.

Proiectul legii de punere in apli
care a Codului de procedură penală 
prevede, de asemenea, ca hotărîrile 
pronunțate pînă. la data intrării în 
vigoare a noii. legislații penale sînt 
supuse căilor de atac prevăzute de 
legea anterioară. S-a adoptat astfel 
regula că o hotărire judecătorească 
nu poate fi modificată sau desfiin
țată decît prin exercitarea căilor de 
atac prevăzute de legea existentă 
în momentul pronunțării ei.

Permiteți-mi ca. din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, să vă pre
zint spre examinare și adoptare cele 
două proiecte de lege.

privind stabilirea
și sancționarea contravențiilor

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România 

adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I

Dispoziții generale
ART. 1 — Contravenție este fapta 

săvirșită cu vinovăție, care prezintă 
ud pericol social mai redus decît 
infracțiunea 
sancționată ca atare 
crete sau prin acte 
organelor arătate îd

ART. 2 — Au dreptul să 
le normative de stabilire 
tionare a contravențiilor:

a) Consiliul de Miniștri ;
b) Consiliile populare 

Consiliul popular al municipiului 
București și consiliile populare mu-

și este prevăzută și 
prin legi, de- 
normative ale 
legea de față, 

emită ar
și sanc-

județene,

nicipale și oiășeneșli, în următoa
rele sectoare de activitate: întreți
nerea și folosirea fondului locativ 
de stat, a drumurilor, străzilor și 
celorlalte căi de comunicație, a plan
tațiilor, parcui ilor și surselor na
turale de importantă locală; păs
trarea liniștii publice, ocroti
rea sănătății, salubritatea, menține
rea esteticii localităților, transportul 
in comun din cuprinsul localităților, 
aplicarea regimului prețurilor, pre
cum și comerțul în piețe, tîrguri și 
oboare.

In cazuri de epidemii. epizootii, 
inundații sau alte calamități, precum 
și in orice alte situații rare recla
mă măsuri urgente, au dreptul să 
emită acte normative de stabilire 
și sancționare a contravențiilor și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare prevăzute în alineatul pre
cedent.

ART. 3 — Actele normative emi
se de organele arătate în ort. 2 vor 
cuprinde descrierea faptelor cc cons
tituie contravenții șl ^sancțiunea ce 
urmează a se aplica pentru fiecare 
contravenție, iar în cazul amenzii, 
limita minimă și maximă a acesteia : 
de asemenea, ele pot cuprinde tari
fe de stabilire a despăgubirilor pen
tru pagubele pricinuite prin săvîr 
șirea contravențiilor.

ART. 4 — Actele normative prin 
carp se stabilesc și se sancționează 
contravenții in’ră în vigoare-iîn ter
men de 10 -zile de la aducerea lor 
la cunoștința publică, in afară de 
razul cînd ele prevăd un termen 
mai lung.

(Continuate in pag. a 2-a)

G E

din 12 noiembrie 1968
ART. 1 — Pe data intrării în vi

goare a noului Cod de procedură 
penală al Republicii Socialiste Ro
mânia din 12 noiembrie 1968 se a- 
brogă codul de procedură penală din 
19 martie 1936, precum și dispozițiile 
din alte legi contrare prevederilor 
noului cod.

ART. 2 — Actele și lucrările e- 
fectuate potrivit dispozițiilor legii 
anterioare pînă la intrai ea in vigoa
re a noului cod de procedură pena
lă rămin valabile.

Nulitatea oricărui act sau orică
rei lucrări, efectuate sub legea an
terioara, poate fi invocată '.umol în 
condițiile noului cod de procedură 
pem'ă.

Hotărîrile si ordonanțele interve
nite anterior vor 
ceea ce privește 
trivil dispozițiilor 
Cod de procedură 
cu cauzele care le-au determinat.

ART. 3 - Regulile do competen
tă din noul Cod de piocedură pe

fi calificate, in 
efectele lor. po- 
arl. 1! din noul 
penală, in raport

nală se aplică și caiizeloi in care 
procesul penal a fost pornit înainte 
de intrarea în vigoare a acestui cod, 
afară de cazul cînd a intervenit o 
hotărire in prima instanță.

ART. 4 — Hotărîrile sînt supuse 
căilor de atac prevăzute de legea 
in vigoare la data pronunțării lor.

ART. 5 — Termenele sînt cele 
prevăzute de legea in vigoare la 
data cind au început să curgă.

ART. 6 — în cazul infracțiunilor 
săvîrșite înainte de intrarea în vi
goare a noului Cod Penal, pentru 
care, potrivit acestui cod, punerea 
in mișcare a acțiunii penale se face 
la plingerea prealabilă a persoanei 
vătămate, fără ca legea anterioară 
să fi cerut această condiție, terme
nul pentru introducerea plînaerii 
curge de la dala intrării în vigoare 
a noului Cod penal, iar dacă pro
cesul penal esle în curs, se aplică 
în mod corespunzător dispozițiile 
ari. 286 din Codul de procedură 
penală.

EXPUNEREA
asupra proiectului de lege privind 

stabilirea și sancționarea 
contravențiilor prezentată de tovarășul

Adrian Dimitriu, ministrul justiției

In urma apariției articolului ,LA PLECAREA ORCHES
TREI „CINDRELUL", apărut in ziarul nostru din 1 octombrie 
a. c., in care se arăta că membrii ansamblului, după o găz
duire de 5 zile, au plecat profund nemulțumiți de felul cura 
administrația hotelului „Jiul" din Petroșani se preocupă de 
gospodărirea aceluia, conducerea T.A.P.L. ne-a răspuns :

„Este adevărat că nu numai camera 40 (despre care se 
vorbea in articol — n. n.J, ci toate camerele și coridoarele 
hotelului necesită reparații, tencuieli și vopsiri. Corespunză
tor cu planul I.G.L. lucrările de reparații capitale necesare 
hotelului urmează a se executa în trimestrul IV. încă din 
septembrie au fost începute reparațiile 
periș, urmind ca în cel 
rile interioare".

Pornind pe urmele răspunsului am 
constatat că deși sinlem la mijlocul 
trimestrului IV, lucrările interioare 
nu au fost începute de către I.G.L. 
și că la exteriorul clădirii hotelului 
s-au executat doar lucrările de re
parații ale fațadei nu și la acoperiș. 
Din această cauză în unele camere, 
pe coridorul ultimului etaj, pe casa 
scării, se infiltrează apa cînd plouă.

Solicitat să arate care este situa
ția lucrărilor de reparații capitale a 
hotelului „Jiul", tov. ing. Galan 
Gheorghe, șeful serviciului tehnic al 
I.G.L. Petroșani, ne informează că 
între I.G.L. și T.A.P.L. s-a încheiat, 
la sfîrșitul lunii septembrie, contrac
tul privind lucrările în cauză. Nu au 
putut fi începute insă pînă in pre
zent deoarece conducerea T.A.P.L. 
nu a reușit să obțină de la Bancă 
deschiderea finanțării. f.G.L. este 
teresat în executarea lucrărilor, 
care le are prevăzute în planul 
trimestrul IV. cu atît 
in perioada actualei, 
exterioare se restring 
dispune și de forțele- 
cesare.

Care este cauza că
crărilor de reparații capitale a hote
lului nu a fost obținută la timp? La 
această întrebare ne răspunde tov. 
Țigăreanu, contabilul șef al T.A.P.L. 
In lista lucrărilor de reparații capi
tale pe anul 1968 T.A.P.L. avea pre
văzuta. pentru hotelul „Jiul", suma 
de 160 000 lei. Or, corespunzător cu 
devizul lucrărilor întocmit de I.G.L.. 
valoarea acestora se ridică la 270 000 
lei.

Am solicitat, in două rinduri. des
chiderea finanțării. Nu a fost apro
bată, avindu-se în vedere diferența 
dintre prevederea de plan și valoa-

in- 
pe 
pe 
cămai mult 

cînd lucrările 
tot mai mult, 

de muncă ne

finanțarea Iu-

mai scurt timp
la fațadă și la a co
sa se înceapă lucră-

Pentru soluționareatea devizului.
problemei am intervenit, la sfîrșitul 
lunii octombrie, la Direcția comer
cială județeană Deva cerînd majo
rarea prevederilor de plan de la

D. IOS1F

(Continuate in pac/ a 3-a)

Școala 
zidarilor

construcții 
început să 
pentru ca
de zidar, 

de munci-

0 acțiune 
patriotică

ce se cere
grabnic
și activ
sprijinită

Marți 12 noiembrie. Pe ram
pa de descărcare a depozitului 
C.L.F. Petroșani e mare forfo
ta. Mai multe vagoane cu car
tofi și varză au intrat la des
cărcat, iar altele așteaptă să 
le vină rindul. Două vagoane 
cu varză au fost luate spre 
a fi descărcate prin mnn<a vo- 
lunlar-patriotică de elevii anu
lui întîi a Școlii de maiștri din 
Petroșani. Cel 44 de elevi s-au 
împărțit în două echipe și în
trecerea pentru descărcarea 
vagoanelor a început. Două va
goane de varză au fost descăr
cate fără a intra in locație. 
Merite pentru aceasta au toți 
cei 44 de elevi printre care 
enumerăm pe Schlgzinghcr Er
nest, Șandru Gheorghe, Nistor 
Mircea, Ignat Nicolae, Vasiu 
Aron șj Dragomir loan. Elevi 
ai școlii profesionale frâu și 
ei prezenți la descărcarea car
tofilor.

Pe rămplle de descărcare din 
Petroșani și Lupeni așteptau 
in aceeași zi să fie descărca 
te alte 42 de vagoane cu car
tofi. De descărcarea lor 
rativă 
tarea 
cație, 
tuală
Văii Jiului. Venim deci cu o 
sugestie: Comitetul municipal 
U.T.C. Petroșani și Comitetul 
orășenesc U.T.C. Lupeni să în
treprindă operativ acțiuni de 
muncă patriotică pentru des
cărcarea vagoanelor, să atragă 
la aceste acțiuni tineri din în
treprinderi, instituții, școli ge
nerale, profesionale și licee.

Prin aceste acțiuni se pot e- 
vita pierderi de sute de mii 
de lei și goluri in aprovizio
narea populației cu legume șl 
fructe.

ope- 
depinde nu numai evi- 
penalizărilor pentru lo
ci și aprovizionarea ac- 
și de iarnă a populației

llala O.N.T. pină în ziua de 
14 noiembrie inclusiv, ora 19.

a- 
so- 
im- 
pa-

Succesele însemnate dobindile de 
poporul nostru pe calea desăvirșirii 
construcției socialiste, creșterea pu
terii economice a tării, perfectiona
rea relațiilor de producție socialiste, 
creșterea bunăstării poporului, 
dincirea continuă a democrației 
cialiste au determinat schimbări 
portante în conștiința cetățenilor
li iei noastre. Nicicînd unitatea mo- 
ral-politică a întregului nostru po
por in jurul conducerii de partid 
și de stat nu a fost atit de puterni
că ca în prezent. Aceste schimbări 
se reflectă și in atitudinea cetățeni
lor fată de legile tării, care sînt tot 
mai mult respectate din convingerea 
că ele exprimă interesele fundamen
tale ale întregului popor. Pe de altă 
parte, măsurile luate de Conferința 
Națională a Partidului 
Român pentru creșterea răspunderii 
conducerii întreprinderilor și a orga
nelor locale ale putorii șl adminis
trației de stat în îndeplinirea sarci
nilor care le revin ’ au determinat

La șantierul de 
nr. 3 din Vulcan a 
funcționeze un curs 
Uiicare în meseria 
II frecventează 20
tori, in majoritate tineri. Lec
țiile sini predate de către teh
nicieni și maiștri cu o ridicată 
pregătire proiesională și ex
periență îndelungată in acti
vitatea de construcții. In acest 
Iei, peste 6 luni — cînd cursul 
se va încheia — șantierul va 
dispune de o nouă promoție 
de muncitori calificați.

In curînd, tot la șantierul 
din Vulcan, urmează să încea
pă un curs de calificare pen
tru zugrav).

Concurs 
pionieresc
Recent a avut loc un con

curs între detașamentele cla
selor a Vl-a A, B, și G de la 
Școala generală nr. 2 din Lu
peni.

Probele concursului, desfășu
rat pe drumul care duce la 
cabana Straja, au cerut pio
nierilor îndemînare, atenție 
curaj și vaste cunoștințe de 
limba română geografie și is
torie.

Ciștigători au fost declarați 
pionierii detașamentului nr. lt.

„Cum să 
circulăm ?“

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I

Comunist

I. IORDACHE

Excursie

administrativă, 
aplicabilă 

Ca urmare, a de

lărgirea atribuțiilor acestor organe 
privind întărirea legalității socialis
te.

In aceste condiții a fost posibil 
ca în noul Cod penal să nu mai fie 
prevăzute o serie de fapte care pre
zintă un pericol social redus, pre
venirea și sancționarea lor puțind 
fi realizată cu mai multă eficiență 
printr-o procedură
mai simplă și operativă, 
contravențiilor, 
venit necesară îmbunătățirea actua
lei reglementări a stabilirii și (sanc
ționării contravențiilor, edoptală în
că in 1954, în vederea sporirii ro
lului ei educativ. La îmbunătățirea 
acestei reglementări s-a ținut seama 
și de experiența dobîndilă prim apli
carea ei, menținîndu-se ceea ce s-a 
dovedit pozitiv și înlălurîndu-se ceea 
ce nu mai corespunde condițiilor 
actuale.

Proiectul prevede spre deose-

(Conllnuarc In pag. a 3-a)

In cursul zilei de ieri, tempera
turile maxime înregistrate la Petro
șani și Paring, au (ost de plus 12 
grade și respectiv plus 5 grade. Mi
nimele au (ost de plus 8 grade la 
Petroșani și plus 2 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține închisă. 
Cer acoperit. Precipitații sub formă 
de ploaie

Cu prilejul meciului de fot
bal dintre echipele Jiul Petro
șani—Universitatea Cluj, filiala 
O.N.T. Carpați din Petroșani 
organizează duminică o excursie 
cu autobuzele la Cluj. Pleca
rea va avea loc dumin'câ la 
ora 5 dimineața, iar înapoie
rea seara la ora 22. Programul 
excursiei 
meciului 
muzeului 
nice din 
let

Înscrierile se primesc la li-

feri la orele 13 și 17,30 a 
avut loc, la Gasa de cultură, 
in fața elevilor de la școlile 
generale nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 
din Petroșani, o interesantă 
expunere intitulată „Cum să 
circulăm ?" urmată de un film 
cu această temă.

Prilej pentru elevii școlilor 
din municipiu de a învăța să 
circule corect pentru a ușura 
circulația rutieră și a evita ac
cidentele.

Spectacole 
pentru copii

cuprinde : vizionarea 
precum și vizitarea 
și a grădinii bota- 

Cluj. Costul unui bi- 
120 lei.

Teatrul de stat de păpuși 
..Licurici" din Sibiu prezintă 
joi, la orele 10 și 14. două 
spectacole pentru copii cu pie
sa ..Pui de om" de Victor Ef- 
timiu.
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LEGE
privind stabilirea și sanctionarea contravențiilor

fV>mort din pog 1}

în cazuri urgente, actele normati
ve pol prevedea intrarea lor In vi
goare inlr-UD termen mai scurt.

Aducerea lo cunoștință publică se 
face prin mijlonrelc prevăzute de 
lege.

ART 5 — Contravențiile se sanc
ționează ru avertisment sau cu o- 
mendă.

Sancțiunile se aplică persoanelor 
fii'u o rare au săvîrșil *onlravcn- 
tiile.

Prin derogare de la dispozitile a- 
iîh-aiului precedent, sancțiunile pot 
n aplicate $i persoanelor juridice, 
'1 ” numai docă aceasta se prevede 
prin lege sau decret. Amenzile 0- 
p1i<-.-»ti> persoanelor juridice vor fi 
îmnrilnle do acestea persoanelor fi
zice vinovate.

în celelalte razuri în care se să- 
vlrșesr contravenții la norme ce 
prevăd obligații penlrn organiza
țiile socialisto, sancțiunea se aplică 
engajatului. membrului cooperativei 
șan al altei organizații obștești, 
rar-' îndatorirea să aducă je în
deplinire aceste norme, lie in baza 
dispozițiilor unui act normativ, a 
contractului de muncă, regulamen
tului do ordine interiors sau statu
tului. fie in haza unei însărcinări 
scrise, date in acest scop do con
ducătorul organizaliei socialiste 
care avea atribuita de a da o ast
fel de însărcinare. Sancțiunea se a- 
plică conducătorului organizației so
cialiste, dacă însărcinarea scrisă no 
a fost dală, deși era necesară.

ART. 6 — Prin avertisment se 
atrage alenlia contravenientului a- 
sunra pericolului faptei săvirsite si 
J se recomandă ra pe viitor să res
pecte dispozițiile legale.

Avertismentul se aplică în cazu
rile in care lapta este de mică 
importantă si se apreciază că acela 
care a săvîrsit-o nu o va mai re
peta rhiar fără aplicarea unei a- 
menzi.

Avertismentul se poate aplica 
chiar dacă acluJ normativ do stabi
lire si sancționare a contravenției nu 
prevede această sancțiune.

ART. 7 - Amenda are caracter
administrați v.

Pentru contravențiile stabilite prin 
hotărîri ale Consiliului de Miniștri 
se pot prevedea amenzi între 70 si 
1 500 lei, iar în cazuri deosebite pi
pă la 3 000 lei.

Pentru contravențiile stabilite prin 
hotărîri ale consiliilor populare sau 
decizii ale comitetelor lor executi
ve ce pot prevedea amenzi intre °0 
Si 500 lei.

Amenzile se fac venit la bugetul 
de stat.

ART. 8 — Sint supuse confiscării, 
dacă confiscarea este prevăzută ex
pres în actul normativ de stabilire 
și sancționare a contravenției:

al lucrurile produse prin contra
venție ;

bl lucrurile carp au servit la să- 
vîrsirea contravenției, dacă sini alo 
contravenientului

c) lucrurile dobindite prin săvîr- 
șirca contravenției, dacă nu -ini 
Tostituite persoanei vătămate.

Lucrurile a căror deținere sau cir
culație ecjp interzisă vor fi supuse 
confiscării independent de condi
țiile prevăzute în alineatul prece
dent

ART. 9 - Dacă aceeași nersoauă 
a săvîrsit mai multe contravenții 
sancționate cu amendă, sancțiunea 
se aplică nenlru fiecare contraven
ție în parte.

<~înd contravențiile au fost--cons
tatate prin același proces-verbal, a- 
mpnzile totalizate potrivit dispozi
țiilor alineatului 1 nu pot depăși 
dublul maximului prevăzut prin ac
tul normativ pentru contravenția cea 
mai qravă.

în razul în care la săvîrșîrca unei 
contravenții au luat parte mai multe 
persoane, sancțiunea se aplică fie- 
rărnî participant, separat.

ART 10 — Fapta prevăzută de 
Iepe sau alt act normativ ca fiind 
contravenție se sancționează chiar 
dacă este săvîrsită fără intenție, in 
afară de razul în rare prin actul 
normativ se dispune altfel.

Nu constituie contravenție fapta 
săvîrsită în stare de legitimă apă
rare, din cauza unei întîmplări ce 
nu putea fi prevăzută sau înlătu
rată. precum si aceea săvîrsită din 
conslrîngrre, eroare de fant sau în 
șlare de necesitate.

De asemenea, nu constituie con
travenție fapta săvîrșîtă de o per
soană rare din cauza stării mintale 
sau a vreunei infirmități nu poale 
Tăsnunde dp fapta imputată.

ART 11 — Papta săvîrșîtă de un 
minor sub 1-4 ani nu constituie con
travenție.

Pentru contravențiile «Svîrșîte de 
minorii care au împlinit 14 ani. mi
nimul si maximul amenzii se reduc 
la •"mătate din minimul si maximul 
amen7.ii stabilite în actul normaliv 
pentru fanta săvîrșîtă.

art 1? Dacă prinlr-un nou act 
normativ fapta nu mai este socotită 
contravenție, ea nu se mai sancțio
nează. chiar dacă a fost săvîrsită 
înainte de data intrării în vigoare 
a noului act normativ, iar sancțiu
nea aplicată si neexeculală DÎnă 
la această dală nu se mai execută.

Dacă sancțiunea prevăzută în noul 
ac[ normativ este mai ușoară, se va 
aplica această sancțiune, iar amen
da aplicată potrivit vechiului act 
normativ se va executa numai pină 
Ja limita maximului prevăzut în 
noul act normativ. In cazul îd care 
noul act normativ prevede o sanc
țiune mai qravă, contravenția să- 
vîrsită anterior va fi sancționată în 
conformitate cu prevederile actului 
normativ în vigoare la data săvîr- 
slril el.

ART. 13 — Aplicarea sancțiunii 
pentru contravenții sc prescrie in 
termen de 3 luni de la data sSM’rși- 
ril faptei.

Cind fapta o lost urmărită ca 
Infracțiune si ulterior s-o stabilit 
că ea constituie contravenție, pres
cripția aplicării sancțiunii nu curge 
pe tot timpul cit pricina s-o 
aflat în fota organului de urmărire 
penală s.ni a instanței de judecată, 
dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul 
termenului prevăzut în alineatul 1 
Prescripția operează totuși, dacă 
sancțiunea nu a fost aplicată în ter
men dr I on de la data «Ivîrsirîi 
faptei.

Dispozițiile ^linealului precedent 
se aplir.i si in cazurile in care pri
cina s n aflat in fala comisiei do ju
decată.

fu cazul contravențiilor la normele 
privind impozitele, taxele, primele 
de asigurare prin efectul legii și

CAPITOLUL II

Constatarea contravenției
Si aplicarea sancțiunii

ART. 16 — Contravenția se cons
tată printr-un proces-verbal încheiat 
de persoanele anume prevăzute in 
actul normativ care stabilește și 
sancționează contravenția, de pri
mar. de ofițerii ori subofițerii de 
miliție, precum și de șelii de ser
vicii sau secții, ori asimilații aces
tora din organizațiile de stal, anume 
împuterniciți de conducătorul orga
nizației.

Primarul constată contravențiile 
stabilite prin actele normative emi
se de consiliile populare si comite
tele lor executive, precum și con
travențiile la dispozițiile ’egale pri
vind : apărarea ordinii publice, re
gulile generale de «omert. ' inzarea, 
circulația si transportul produselor 
alimentaro, circulația produselor a- 
gricole producția, vinzarea. circula
ția si desfacerea vinului și rachiuri
lor naturale, pescuitul, vînatul, pre
venirea si combaterea epidemiilor 
și epizootiilor, întreținerea drumuri
lor naționale și locale, a podurilor 
și accesoriilor acestora, executarea 
lucrărilor edilitare, regimul cons
trucțiilor. folosirea fondului locativ 
dn «l»i. ocrotirea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare si a lucrărilor 
de gospodărire a apelor precum si 
contravențiile silvice.

Ofițerii si subofițerii de miliție 
constată contravențiile ia dispozițiile 
legale privind: apărarea ordinii 
publice si celelalte sectoare de ac
tivitate care intră in atribuțiile mi
liției. regulile generale de comerț, 
vinzarea, circulația si transportul 
produselor alimentare, circulația pro
duselor agricole, producția, vinza
rea, circulația si desfacerea vinului 
și rachiurilor naturale. pescuitul, 
vînatul, întreținerea drumurilor na
ționale si locale, a podurilor și ac
cesoriilor acestora si regimul '-ons- 
tructiilor.

Prin actele normative de stabilire 
și sancționare a «-onlravențiilor pot 
fi prevăzute și alto persoane care 
constată contravențiile arătate în a- 
linealele 2 si 3, precum și alte con
travenții care se constată de pri
mar sau do ofițerii ori subofițerii 
de miliție.

Contravențiile săvîrșile de angaja
ți! oiganîzatîilor de stat la locul de 
muncă se constată atît de persoa
nele prevăzute în actele normative 
care stabilesc și sancționează con
travențiile,. cît șl do șefii de servi
cii sau secții ori asimilații acestora, 
anume împuterniciți de conducăto
rul'organizației, dacă ele au fost sa- 
vîrșite de personalul în subordine. 
Aceleași persoane constată si con
travențiile săvîrșile în incinta orga
nizațiilor de stat de către cei care 
nu sînt angajați ai acestora.

Dispozițiile alineatului precedent 
se aplică in mod corespunzător și 
in cazul contravențiilor săvirsite la 
locul de muncă de angajalii sau 
membrii organizațiilor cooperatiste 
ori ai altor organizații obștești, 
precum și în cazul contravențiilor 
săvîrșile in incinta acestor organi
zații de către alte persoane, dacă 
prin actele normative de stabilire si 
sancționare a contravențiilor se pre
vede expres aceasta.

Dacă o persoană săvirșeșle mai 
multe contravenții, constatate în o- 
celasi timp de același agent consta
tator. se încheie un singur proces- 
verbal.

ART. 17 — Procesul-verbal de con
statare a contravenției va cuprinde: 
dala și locul unde este încheiat, nu
mele. prenumele și calitatea celui 
care il încheie; numele, prenumele, 
domiciliul, ocupația și locul de mun
că al contravenientului, numărul și 
data actului de identitate al aces
tuia. cu mențiunea organului care 
l-a emis; descrierea faptei ce con
stituie contravenție, cu indicarea da
lei și orei cind a fost săvirșită, pre
cum și cu arătarea tuturor împre
jurărilor ce pot servi la aprecierea 
gravității acesteia și la evaluarea e- 
ventualelor pagube pricinuite: indi
carea actului normaliv prin care se 
stabilește si se sancționează contra
venția; mențiunea că contravenientul 
poate achita in termen de 48 de ore 
jumătate din minimul amenzii in con
dițiile art. 26. In cazul in care con
travenientul este minor, procesul- 
verbal va cuprinde și numele, pre
numele și domiciliul părinților sau 
ale tutorelui. 

disciplina financiară, aplicarea sanc
țiunii se prescrie in termen de I an 
de la dala săvîrșirii faptei.

ART. 14 — Executarea sancțiunii 
se prost rin. dacă procesul-verbal 
de constatare a contravenției, pre
cum și. < ind este cazul. înștiința
rea de plată a amenzii nu au fost 
comunicate celui sancționai in ter
men do o lună de la dala aplicării 
sancțiunii. Executarea sancțiunii se 
prescrie, do nsemonea. in termenul 
de 1 an de la data aplicării ci. chiar 
dacă contravenientul a exercitai ca
lea de atac. Prescripția executării 
sancțiunii nu curge pc tot timpul 
cit. la cererea contravenientului, 
executarea a fos| anrinală sau eșa
lonată.

ART. 15 — Dispozițiile art. 13 și 
14 nu împiedică urmărirea despă
gubirilor și confiscarea lucrurilor 
supuse acestei măsuri.

Agentul constatator va consemna 
in procesul-verbal, la cererea con
travenientului. obiecliunile acestuia 
cu privire la conținutul procesului- 
verbal și mijloacele de probă de ca
re înțelege să se servească în 
cauză.

Lipsa din procesul-verbal a men
țiunilor privind numele și prenu
mele contravenientului, fapta săvîr- 
șilă și data comiterii acesteia sau a 
semnăturii agentului constatator atra
ge nulitatea procesului-verbal. Nu
litatea se constată și din oficiu.

ART. 18 — Contravenientul este o- 
bligat să prezinte agentului consta
tator. la cererea acestuia, actul de 
identitate, iar pentru determinarea 
locului său de muncă, și alte acte 
pe care le are asupra sa.

Pentru legitimarea contravenientu
lui. agentul constatator poate apela, 
în caz de nevoie, la ofițerii și sub
ofițerii de miliție, care sînt obligați 
să-i acorde sprijin.

ART. 19 — Procesul-verbal se 
semnează pe fiecare pagină de cel 
care il încheie și de contravenient.

In cazul în care contravenientul 
nu este de fală, refuză sau nu poate 
să semneze, agentul constatator va 
face mențiune despre aceste im- 
prejurări. care trebuie să fie adeve
rite de cel puțin un martor. Proce
sul-verbal, in acest caz. va cuprinde 
și numele, prenumele și domiciliul 
martorului, numărul și data actului 
său de identitate cu mențiunea or
ganului care l-a emis, precum și 
semnătura martorului. In lipsă de 
martori, agentul constatator va a- 
răta in procesul-verbal din ce cauză 
acesta a fost încheiat astfel.

ART. 20 — Dacă prin actul nor
mativ de stabilire și sancționare a 
contravenției nu se prevede altfel, 
agentul constatator, prin procesul- 
verbal de constatare, aplică și sanc
țiunea.

Sancțiunea se aplică in limitele 
prevăzute de actul normaliv. ținindu- 
se seama de împrejurările în care 
fapta a fost săvirșită, de starea ma
terială a făptuitorului, precum și de 
celelalte- date privitoare la contra
venient cuprinse în procesul-verbal.

ART. 21 — In cazul în care prin 
săvirșirea contravenției s-a pricinuit 
o pagubă și există tarif de evaluare 
a acesteia, agentul constatator, dacă 
are dreptul să aplice sancțiunea, sta
bilește și despăgubirea pe bază de 
tarif, făcind mențiunea corespunză
toare în procesul-verbal.

Daca nu există tarif de evaluare 
a pagubei, partea vătămată își va 
putea valorifica pretențiile potrivit 
legii civile.

.ART. 22 — In cazul in care agen
tul constatator aplică sancțiunea, el 
dispune și confiscarea. Atît în acest 
caz, cit și atunci cind sancțiunea se 
aplică de un alt organ, agentul con
statator va descrie în procesul-ver
bal lucrurile supuse confiscării și va 
lua in privința lor măsurile de con
servare sau de valorificare prevăzute 
de dispozițiile legale. Despre măsu
rile luate se fac mențiunile cores
punzătoare in procesul-verbal.

Dacă lucrurile confiscate aparțin 
altei persoane docil contravenientul, 
în procesul-verbal se vor arăta nu
mele, prenumele și domiciliul persoa
nei fizice, ori denumirea și sediul 
persoanei juridice. în măsura in care 
aceste dale sînt cunoscute.

ART. 23 — Dacă potrivit actului 
normativ de stabilire și sancționare 
a contravenției, agentul constatator 
nu este în drept să aplice și sanc
țiunea. procesul-verbal de constatare 
se trimite de îndată organului com
petent, care aplică sancțiunea potri
vit dispozițiilor ari. 20 alin. 2. prin 
rezoluție pc procesul-verbal.

Odată cu aplicarea sancțiunii, or
ganul competent stabilește despăgu
birea pe bază de tarif și dispune con
fiscarea sau, după caz, restituirea 
către cel în drept a lucrurilor ori 
a sumelor rezultate din valorificarea 
acestora, procedind potrivit dispozi
țiilor art. 21 și 22 care se aplică in 
med corespunzător.

ART. 24 — Procesul-verbal se co
munică în copie contravenientului, 
părții vătămate și persoanei fizice sau 
juridice prevăzute in ari. 22 alin. 2, 
de către organul care a aplicat sanc
țiunea, in termen de cel mult o lună 
de la data aplicării sancțiunii.

Dacă contravenientul a fost sanc

ționai cu amendă, precum și In ca
zul în care a fost obligai la despă
gubire. odată cu procesul-verbal i se 
va comunica și inșliinlareo de plată. 
In înștiințarea de plată se va arăta 
că dacă nu se achită amentia și des
păgubirea in termen de 15 zile de 
I<1 comunicare, se va proceda la e- 
xocutare silită.

In cazul in care agentul consta
tator aplică și sancțiunea, iar con
travenientul este de lată la înche
ierea proccsalui-\ erbal, < opia aces
tuia și înștiințarea de plată sc în- 
minc.i/ă contravenientului, lăcîndu-se 
mențiune despre aceașta in proce
sul-verbal.

Dispozițiile alineatului precedent se 
aplică și fată do celelalte persoane 
cărora trebuie să li se comunice 
copia procesului-verbal.

ART. 25 — In cazul in care con
travenientul achită pe loc agentu
lui constatator jumătate «lin mini
mul amenzii prevăzute în actul nor
maliv pentru fapta săvirșită. iar prin 
contravenție nu s-a cauzat o pagubă 
și nu există lucruri supuse confis
cării. procesul-verbal nu se mai în
cheie și orice urmărire încetează. 
Piața amenzii se face contra chitan
ța, in care. sc va specifica contra
venția pentru care a fost încasată 
amenda.

Procesul-verbal nu se încheie nici 
dacă agentul constatator aplică a- 
verlismentul, Iar prin contravenție 
nu s-a pricinuit o pagubă și nu e- 
xistă lucruri supuse confiscării, cu 
excepția cazurilor cind iu actul nor
mativ care stabilește și sancțiunează 
contravenția se prevede altfel.

ART. 26 — Dacă contravicnlul se 
angajează sub semnătură să achite, 
in cel mult 48 de orc de la data 
încheierii procesului-verbal, jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de 
actul normaliv pentru fapta săvîrși- 
la, agentul constatator va face men
țiune despre aceasta în procesul- 
verbal.

Plata amenzii se lace la Casa de 
Ecoiomii și Consemnațiuni ori la or
ganizația socialistă arătată în proce-

CAPITOLUL III

Câlic de atac
șl executarea sancțiunilor, 
a despăgubirilor stabilite 

pc bază de tarif 
și a confiscării

ART. 31 — împotriva procesului- 
verbal de constatare a contravenției 
se poate face plingere în termen 
de 15 zile de la data comunicării 
acestuia.

Partea vătămată poale face plin
gere numai in ceea ce privește des
păgubirea stabilită pe bază de tarif, 
iar cel căruia îi aparțin lucrurile 
confiscate, altul decit contravenien
tul, numai în ceea Ge privește mă
sura ‘confiscării

Plingerea suspendă executarea. 
Plingerea persoanelor prevăzute în 
alineatul 2 suspendă executarea nu
mai în ceea, ce privește despăgubi
rea sau măsura confiscării.

ART. 32 — Dacă agentul consta
tator a aplicat sancțiunea, a stabilit 
despăgubirea, sau a dispus confisca
rea, plingerea se soluționează după 
cum urinează :

a) in cazul contravențiilor prevă
zute in actele normative emise de 
Consiliul de Miniștri, plingerea se 
soluționează de către conducătorul 
organului din care face parte agen
tul constatator sau de către un alt 
angajat, ierarhic superior agentului 
constatator, împuternicit de condu
cătorul acestui organ.

Daca contravenția a fost consta
tată de conducătorul organului, plin
gerea se soluționează de către con
ducătorul organului ierarhic superior.

In cazul îi1» care procesul-verbal a 
lost întocmit de primar, plingerea se 
soluționează do comitetul executiv 
al consiliului popular.

Dacă procesul-verbal a fost întoc
mit de șeful de serviciu sau s-cție 
al unei organizații socialiste, ori de 
cei asimilați acestora, plingerea se 
soluționează de conducătorul organi
zației in care a fost săvirșită con
travenția :

b) în cazul contravențiilor prevă
zute în actele normative emise de or
ganele locale, plingerea se soluțio
nează de primarul comunei, orașului, 
municipiului sau sectorului munici
piului București, pe al cărui terito
riu a fost săvirșită fapta.

Dispozițiile lit. a alin. 3 se aplică 
in mod corespunzător.

ART. 33 — Dacă un olt organ de- 
cît agentul constatator a aplicat sanc
țiunea. a stabilit despăgubirea sau a 
dispus confiscarea, plingerea se so
luționează rțe organul prevăzut în 
actul normativ de stabilire și sanc
ționare a contravenției. Dacă actul 
normativ nu prevede un asemenea 
organ, plingerea se soluționează de 
organul ierarhic superior celui care 
a aplicat sancțiunea.

ART. 34 — In cazul contraven
țiilor pcntni care actul normaliv 
prevede o amendă de peste 1000 
lei, sau dacă despăgubirea stabilită 
pe bază de tarif ori valoarea lucru
rilor confiscate depășește 1 000 lei, 

lul-verbal, Iar chitanța se predă de 
către contravenient agentului con
statator sau se trimite prin poștă 
organului din care face parte agen
tul constatator, in termenul prevă
zut in alineatul precedent.

Dacă contravenientul achită in ter
menul pentru care s-a angajat ju
mătate din minimul amenzii prevă
zute în actul normativ pentru fapta 
săvirșită, orice urmărire in ceea ce 
privește amenda încetează. In cazul 
în care contravenientul nu achită 
in acest termen jumătate din mini
mul amenzii prevăzute în a< tul nor
mativ, se vor aplica dispozițiile art. 
20 sau 23 alin. I. după caz.

ART 27 — Dispozițiile ari.-25 și 
20 sc aplică și în cazurile prevăzute 
de ari. 9 alin. 2. dacă contravenien
tul achită pe loc sau, după caz, în 
cel mult -18 ore, jumătate din mi
nimul amenzii prevăzut de actul nor
mativ pentru fiecare dintre contra
vențiile constatate, fără ca prin lo- 
lalizare să se depășească maximul 
prevăzut pentru contravenția cea mai 
gravă.

.ART. 28 — Dacă in cazurile pre
văzute în ari. 25, 26 și 27, prin con
travenție s-a cauzat o pagubă ori 
sini lucruri supuse confiscării, or
ganul competent potrivit dispozițiilor 
prezentei legi stabilește despăgubirea 
pe bază de tarif și dispune confis
carea.

ART. 29 - Dacă organul în djept 
să aplice sancțiunea apreciază că 
fapta socotită contravenție a fost să
virșită în astfel de condiții incit 
potrivit legii penale ea constituie in
fracțiune. sesizează organul de ur
mărire penală competent.

ART. 30 — In cazul in care lapta 
a fost urmărită ca infracțiune și ul
terior s-a stabilit, prin rezoluția sau 
ordonanța procurorului ori prin ho- 
tărîre judecătorească, că ea ar pu
tea constitui contravenție, actul de 
sesizare sau constatare a faptei. îm
preună cu copia ordonanței sau ho- 
tărîrii, se trimit de îndată organu
lui în drept să constate contraven
ția.

plingerea se soluționează de judecă
toria în a cărei rază teritorială a fost 
săvirșită contravenția.

ART. 35 — In cazul amenzii apli
cate unei persoane juridice, plinge
rea acesteia se rezolvă de organul 
indicat în legea sau decretul care 
prevede sancționarea persoanei juri
dice. Dacă legea sau decretul nu 
indică un asemenea organ, plingerea 
se rezolvă de conducătorul organu
lui central al administrației de stat 
în a cărui ramură sau domeniu de 
activitate s-a comis contravenția ori 
de un angajat, avînd cel pu|in func
ția de director. împuternicit de con
ducătorul organului central.

ART. 36 — Plingerea se depune 
la organul din care face parte agen
tul constatator și va fi însoțită de 
copia procesului-verbal de constata
re a contravenției.

Plingerea cit și celelalte acte de 
procedură privind solutionarea aces
teia sînt scutite de taxa de timbru.

ART. 37 — Plingerea împreună cu 
dosarul cauzei se trimit de îndată 
organului in drept să o soluționeze, 
care citează pe cel care a făcut plin
gerea. precum și orice altă persoană 
în măsură să contribuie la rezolva
rea justă a acesteia. Agentul con
statator și organul care a aplicat 
sancțiunea nu se citează.

ART. 38 — Organul care soluțio
nează plingerea. după ce constată 
că aceasta a fost introdusă în ter
men, ascultă pe cel care a făcul-o 
și celelalte persoane citate, dacă a- 
ceștia s-au prezentat, administrează 
orice alte probe prevăzute de lege, 
necesare verificării legalității și te
meiniciei procesului-verbal și hotă
răște asupra sancțiunii, despăgubirii 
stabilite pe bază de tarii, precum și 
asupra măsurii confiscării, printr-o 
încheiere motivată care are carac
terul unui act jurisdictional sau. du
pă caz. prin hotărîre judecătorească, 
în termen de cel mult 30 de zile de 
la data înregistrării plîngerii.

Încheierea prin care s-a soluțio
nat plingerea și holărîrea judecăto
rească sînt definitive și executorii.

ART. 39 — In caz. de anulare a 
procesului-verbal, lucrurile confisca
te. cu excepția celor a căror deți
nere sau circulație este interzisă, se 
restituie celui in drept.

Dacă lucrurile prevăzute in ali
neatul 1 au fost valorificate, se va 
dispune să se achite celui în drept 
o despăgubire bănească egală cu 
suma realizată prin valorificare.

ART 40 — Punerea iu executare a 
amenzii se face:

a) de către organul care a apli
cat amenda, ori de cile ori procesul- 
verbal de constatare a contravenției 
a rămas definitiv prin neexercitarea 
căii de atac în termenul prevăzut 
de lege;

b) de către organul care a solu
ționat plingereo, In celelolie cazuri.

In vederea executării amenzii, or
ganele prevăzute in alineatul prece
dent vor comunica din oficiu, orga
nului financiar al comitetului exe
cutiv al consiliului popular ol loca
lității în care domiciliază sau iși arc 
sediul contravenientul, procesul-ver
bal de constatare a contravenției 
sau. după caz, o copie o încheierii 
ori a dispozitivului hotăririi judecă
torești de soluționare a plingerii. E- 
xeculareo se face asupra venituri
lor sau celorlalte bunuri ale contra
venientului, in condițiile prevăzute 
de dispozițiile legale.

Fiecare dintre actele prevăzute in 
alineatul 2 constituie titlul executo
riu.

ART. 41 — In scopul executării 
despăgubirii stabilite pe bazo- de ta
rif, actele prevăzute in art. 40 alin.

CAPITOLUL IV

Dispoziții speciale
Si tranzitorii

ART. 44 — Sancțiunile prev.i .< '(<• 
în prezenta lege nu se aplică in ca
zul contravențiilor săvîrșile de mili
tarii în termen. Procesul-verbal de 
constatare se trimite comandantului 
unității din care face parte contra
venientul, spre a li se aplica, dacă 
procesul-verbal este întemeiat, mă
suri disciplinare.

Dacă prin contravenția săvirșită 
de un militar îd termen s-a cauzat 
o pagubă sau dacă sini lucruri su
puse confiscării, organul competent 
potrivit dispozițiilor prezentei legi va 
stabili despăgubirea pe bază de ta
rii și va dispune asupra confiscării. 
Copie de pe procesul-verbal se co
munică contravenientului, părții vă
tămate și celui căruia îi aparțin lu
crurile confiscate.

ART. 45 - Ministerul Forțelor Ar
mate, Ministerul Afacerilor Interne 
și Consiliul Securității Stalului vor 
stabili organele care constată și sanc
ționează contravențiile săvîrșile de 
ofițeri, subofițeri, maiștri militari sau 
angajați civili în cadrul unităților, 
formațiunilor, eșaloanelor și comen
zilor respective în legătură cu ser
viciul, precum și organele care so
luționează plingerile contra procese- 
lor-verbale de constatare a acestor 
contravenții.

ART. 46 — Dispozițiile prezentei 
legi se întregesc cu dispozițiile co
dului de procedură civilă, care se 
aplică in mod corespunzător.

ART. 47 — Dispozițiile legii de 
față nu se aplică contravențiilor la 
regimul vămilor.

De asemenea, dispozițiile art. 25, 
26 și 27 nu se aplică în cazul con
travențiilor prevăzute in Decretul 
nr. 887 pentru stabilirea și sancțio
narea contravențiilor privind polua
rea apelor mării de către nave ma
ritime, din 8 septembrie 1967.

ART. 48 — Termenele de prescrip
ție prevăzute in Decretul nr. 184/1954 
rămîn aplicabile prescripțiilor neîm
plinite la data intrării în vigoare a 
legii de față, dacă nu sînt aplicabile 
dispozițiile art. 12 alin. I.

ART. 49 — Dispozițiile prezentei, 
legi se aplică și in cazul proccse- 
lor-verbale de constatare a contra
vențiilor încheiate pină la dala in
trării acesteia în vigoare și care 
se mai află la agenții constatatori.

Procesele-verbale de constatare a 
contravențiilor, care la data intrării 
in vigoare a legii de față se află îna
intate la organele prevăzute in art. 
19 din Decretul nr. 184/1954 vor fi 
rezolvate de aceste organe.

Plingerile împotriva încheierilor de 
aplicare a sancțiunii și a măsurii con
fiscării, precum și de stabilire a des
păgubirilor, date de organele pre
văzute în ari. 19 alin. 1 lit. a din De
cretul nr. 134/1954. se soluționează 
de organele imediat superioare a- 
cestora. Dacă prin actul normativ de 
stabilire și sancționare a contraven
ției se prevede pentru contravenții

MIERCURI 13 NOIEMBRIE

10.00 Curs de limba franceză 
(reluarea lecției de luni).

10.30 Curs de limba engleză 
(reluarea lecției de marți).

It.00 Tv. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul: „Ciber
netică" — Circuitele elec
tronice ale calculatoarelor 
moderne (reluare).

11.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

11.15 Fotbal: Dinamo București 
— West Bromwich Al
bion. Cupa Cupelor.

17.30 Pentru elevi: Consultații 
la limba română (clasa a 
xn-a).

18,00 Telecronica economică. 
Cabinetele județene de 

2 se comunică și părții vătămate, 
rare va proceda potrivit dispozițiilor 
legale privitoare la executarea silită 
a creanțelor, dispozițiile ari. 40 alin, 
ultim fjind aplicabile.

ART. 42 — Confiscarea se aduce 
lo îndeplinire de organul care a dis
pus această măsură, in condițiile 
prevăzute de lege.

ART 43 — Avertismentul se n- 
dresează oral ori de cite ori contra
venientul este prezent la constata
rea contravenției și sancțiunea este 
aplicată de agentul constatator.

In celelalte cazuri, avertismentul 
se socotește executat prin comuni
carea procesului-verbal de constatare 
a contravenției cu rezoluția cores
punzătoare, iar dacă sancllun'-a a 
fost aplicată de organul care a so
luționai plingerea. prin înrunoștiin- 
lare scrisă.

săvirșită o amendă mai mare de
I 000 lei sau dacă despăgubirea sta
bilită pe bază de tarif ori valoart a 
lucrurilor confiscate depășește 1 060 
lei. plingerea persoanei fizice se so
luționează de judecătoria in a căr i 
rază teritorială a fost săvîrșîtă con
travenția.

Dacă încheierea de aplicare a sanc
țiunii și a măsurii confiscării, pre
cum și de stabilire a despăgubirilor 
a lost dată de una dintre comisiile 
prevăzute in art. 19 alin. 1 lit. b din 
Decretul nr. 184/1954, plingerea se 
soluționează de “președintele comite
tului executiv al consiliului popu
lar pe lingă < are funcționează co
misia.

Plingerile împotriva încheierilor de 
aplicare a sancțiunii și a măsurii 
confiscării, precum și de stabilire a 
despăgubirilor, pendinte la judecăto
rii la dala intrării in vigoare a le
gii de fată, vor fi soluționate de 
către acestea.

ART. 50 — Decretul nr. 184/19.54 
pentru reglementarea sancționării 
contravențiilor, republicat la 28 mai 
1955, cu modificările ulterioare, De
ci etul nr. 420 pentru exceptarea per
sonalului Ministerului Forțelor Arma
te. respectiv Ministerului Afacerilor 
Interne, de la prevederile arL 25 
din Decretul nr. 184/1954 in cazul 
contravențiilor privind disciplina fi
nanciară. din 19 noiembrie 1959. pre
cum și orice alte dispoziții contrare 
prezentei legi se abrogă.

Rămîn in vigoare dispozițiile De
cretului nr. 329 privind sanctionarea 
unor contravenții la regulile de că
lătorie cu trenul, din 3 mai 1966, 
precum și dispozițiile din legi sau 
decrete care stabilesc fapte ce con
stituie contravenții și sancțiunile co
respunzătoare. Dispozițiile art. 21 
din Decretul nr. 379 privind stabili
rea impozitului pe veniturile agri
cole ale populației, din 8 august 
1957, art. 37 din Decretul nr. 18 pen
tru stabilirea impozitelor si taxelor 
locale, din 13 ianuarie 1952, și art. 
93 din Decretul nr. 153 privitor la 
impozitul pe veniturile populației, din
II mai 1954 continuă să se aplice 
numai pină la intrarea în vigoare a 
hotăririi Consiliului de Miniștri pen
tru stabilirea si sancționarea eonii a- 
yențiilor la normele privind impo
zitele și taxele.
• ART. 51 — Prezenta lege intră in 
Vigoare la I ianuarie 1969.

Pină la intrarea în vigoare a ac
telor normative de stabilire și sanc
ționare a contravențiilor ce se vor 
emite potrivit prezentei legi de or
ganele arătate în art. 2, dar nu mai 
tîrziu de 1 an de la dala prevăzută 
în alineatul 1. râmin aplicabile dis
pozițiile privind determinarea fapte
lor ce constituie contravenții, sanc
țiunile corespunzătoare și persoanele 
cărora le sînt aplicabile, cuprinse in 
actele normative emise în temeiul 
Decretului nr. 184/1954.

organizare științifică a 
producției și a muncii.

18.30 Curs de limba germană.

19,00 Club XX — emisiune 
pentru tineret. Dezbatere 
cu mal multi tineri pe 
marginea adunărilor de 
dare de seamă șl alegeri 
ale organizațiilor U.T.C.

19.30 Telejurnalul de seară.

19.50 Buletinul meteorologic.

20.00 Soliști de muzică popu
lară.

20,15 Flori fierbinți. Reportaj 
despre meșterii sticlari 
do Ia Fabrica „Pădurea 
Neagră".

20.30 Dialog despre cultură. 
Responsabilitatea socială 
a scriitorului.

20.50 Avanpremieră.

21.10 Tele-cinemateca: „Șoimul 
maltez".

22.50 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

iinare din pat) 1)

fushltfi. ădntin Dimi- 
triu, a prezentat. In ședința flc 
după amiază. expunerea la 
proiectul de t cyc priv ind sta
bilirea s» sancționarea contra
veni iilor. Rapoilul comun al 
Comisiilor luridicâ și adminis
trativă la acest proiect de lege 
a h>g expus de depulatul F.mii 
Robii, președintele Comisiei 
ad minis! i alive.

La disriilio uencraiă asupra 
acestui pi oieri de leqe au 
luai cuvintu! depulalii Stelan 
Boboș. prlm-secietar al Corni- 
telului județean Neamț al 
PC R. președintele Consiliu
lui popular județean, C. Pa- 
laschh escu-BdMceanu, v Ice- 
nreședinle r» 'socialiei juris-

lilor, Ion Za\ ulcanu. pi im se
cretai al Cnmilciului munici
pal Craiova nl PC R . prima
rul municipiului Ctaiox o. 
George Zsoldos, directorul în
treprinderii pentru mecaniza
rea agriculturii din Tq. Secu
iesc. și Tudor Dtăqanu. prolc 
sor universitar.

După discuția ne articole a 
proiectului de lege. *\area A- 
duna te Națională a adoptat 
cu unele amendamente propu
se de deputat i, prin voi se
cret. cu bile. Legea privind 
stabilirea si sancționarea con
travențiilor.

Deputatul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al ll.T.C. mi
nistrul pentru problemelor ti
neretului. a prezentat apoi ex
punerea la proiectul de I eqe

pilx ind piegătiica lineietutui 
pontul apărarea paliiei. Ra
portul comun al Comisiilor 
pentru probleme de apărare șl 
juridică a lost expus de depu
tatul Constantin Nistoi, vice
președinte al Comisiei pentru 
probleme de aparate.

A început apoi discul ia ge
nerală la acest pioiecl de Ie
pe. luind cnvinlul depulalii 
loan Anion, prolesor universi
tar, Nicolae Dragii, lăcătuș la 
Uzinele de autocamioane din 
Brașov, Richard Winter, secre
tar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C R.. general loco
tenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armato.

Lucrările sesiunii continuă.

(Aqerpres)

LEGE
pentru punerea în aplicare a Codului penal 

al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968

EXPUNEREA
asupra proiectului de lege privind pregătirea 

tineretului pentru apărarea patriei,
prezentată de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 

al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului

ART. I — Pe dala intrării in Vi
goare a Codului penal al Republicii 
Socialiste România din 21 iunie 1968 
se abrogă :

— Codul penal din 18 martie 1936;
— Codul justiției militare din 20 

martie 1937;
— Legile penale speciale și dispo

zițiile penale din legi speciale, con
trare prevederilor codului penal, pre
cum și dispozițiile penale din hotB- 
rîri ale Consiliului de Miniștri.

ART. 2 — In aplicarea art. 13 din 
codul penal, în ceea ce privește pe
depsele privative de libertate, se ți
ne seama do limitele speciale și nu 
de denumirea acestor pedepse din 
legea penală anterioara. Denumirile 
de ,,muncă silnică", „temniță grea", 
„detențiune" și „închisoare coiecțo- 
nală" sînl înlocuite cu denumirea <le 
„închisoare1'.

ART. 3 — Cînd printr-o hotărîre 
rămasă definitivă anterior intrării 
în vigoare a codului penal a fost pro
nunțată pedeapsa cu moartea și con
damnarea nu a fost executată, a- 
ceaslă pedeapsă se înlocuiește cu

pedeapsa închisorii pe timp de 25 
do ani. înlocuirea are loc și atunci 
cînd pedeapsa cu moartea a fost co
mutată în pedeapsă privativă de li
bertate pe viată.

Dispozițiile alineatului precedent 
se aplică și în cazurile in care con
damnarea la moarte s-a pronunțai 
pentru o infracțiune sancționată de 
noul cod penal cu moartea alter
nativ cu pedeapsa închisorii.

Cînd printr-o hotărîre rămasă de
finitivă anterior intrării in vigoare 
a codului penal s-a pronunțat pe
deapsa privativă de libertate pe via
tă și executarea nu a început sau 
este in curs, această pedeapsă se 
înlocuiește cu pedeapsa închisorii pe 
timp de 25 de ani. dig care se sca
de 2/5 din ceea ce condamnatul a 
executat efectiv.

Pedeapsa închisorii pe timp de 25 
de ani, prevăzută în alineatele pre
cedente, se socotește de la data in
trării în vigoare a codului penal.

ART. 4 — Cînd printr-o hotărîre 
rămasă deifnilivâ anterior intrării in 
vigoare a codului penal a fost pro-

nunțală pedeapsa privativă de liber
tate pe timp mărginit, pentru o in
fracțiune contra securității statului, 
rontro avutului obștesc, ori o infrac
țiune de omor sau o infracțiune con
tra parii și omenirii, ori o infrac
țiune prin care s-a adus o pagubă 
importantă economiei naționale, dis
pozițiile ari. 14 alin I din codul 
penal se aplică numai dacă instanța 
judecătorească, tinînd seama de in
fracțiunea săvîrșila, de persoana 
condamnatului și de conduita aces
tuia după pronunțarea holărîrii sau 
în timpul executării pedepsei, apre
ciază că este cazul ca acele dispo
ziții să fie aplicate.

Dispozițiile alineatului precedent se 
aplică și cu privire la recidiviști, ori
care ar fi infracțiunea pentru care 
au fost condamnați.

Prevederile art. 14 alineatul ul
tim din codul penal se aplică și con
damnărilor arătate in alineatele pre
cedente, executate la data intrării in 
vigoare a acestui cod.

ART. 5 — Dispozițiile Decretului 
nr. 421 din 24 septembrie 1955 con
tinuă să se aplice pedepselor pro
nunțate pe baza legilor nr. 312 din 
24 aprilie 1945, nr. 291 din 18 august 
1947, și nr. 207 din 20 august 1948, 
care au rămas să fie executate sau 
urmează o fi executate. Prevederile 
art. 3 se oplică în mod corespun
zător.

Dispozițiile Decretului nr. 330 din 
23 mai 1966 privind înlocuirea exe
cutării unor pedepse privative de 
libertate rămin în vigoare

ART. 6 — Pedepsele principale 
pronunțate anterior se- execută în 
regimul prevăzut de noul cod pe
nal și de legea privind executarea 
pedepselor.

Cînd pedeapsa amenzii a fost trans
formată intr-o pedeapsă privativă de 
libertate și se găsește în curs de 
executare la data intrării in vigoare 
a codului penal, executarea acestei 
pedepse încetează, iar pedeapsa a- 
menzii se consideră executată.

Consiliul de Minitri m-a onorat 
Yn« redintindu-mi sarcina de a pre
zenta spre examinare și adop
tare Marii Adunări Naționale pro
iectul de Iepe privind pregătirea ti
neretului pentru apărarea patriei.

Printre măsurile stabilite de ple
nara Comitetului Central al Pnrli- 
dnini se înscrie și sarciDfl încre
dințată Uniunii Tineretului Comu
nist de a răspunde și de a se ocupa 
de pregătirea tinerelului pentru apă
rarea patriei, de organizarea ex< rci- 
WIor cu caracter militar și a spor
turilor tehnico-aplicalive.
i’niunea Tineretului Comunist Iși 

♦a*o nn titlu de onoare de a contri
bui și prin această activitate la cul
tivarea in rindul tineretului a dra- 
aoslei fierbinți fată de Republica 
noastră Socialistă, a dorinței de 
n—i pune vigoarea, mintea și inima 
în slujba cauzei partidului, de a de
veni luptători capabili să construias
că și să apere la nevoie cuceririle 
revoluționare ale ponorului nostru, 
vî’tnrul patriei.

^r^zpntul proiect de lege î.și pro
pune să stabilească cadrul cores
punzător activității de pregătire a 
tinerelului pentru apărarea patriei.

Pornind de la adevărul unanim 
în’^les potrivit căruia apărarea pa
triei este o datorie de onoare a fie
cărui cetățean român, înscrisă la 
lor de cinste în Constituție si avînd 
in vedere pericolul pe care il pre
zintă existenta imperialismului, cu 
tisturile sale agresive care l-au 
caracterizat întotdeauna, prezenta 
loco sp integrează în preocupările 
partidului si statului nostru do a a- 
siqura munca pașnică, creatoare a 
ponorului nostru, înflorirea Româ
niei socialiste.

Tinînd seama si de durata redusă 
a stagiului militar obligatoriu, arest

proiect de lege asigură o formă or
ganizată de pregătire a tinerelului 
pentru apărarea patriei, pentru în
sușirea de către tineri a unor cunoș
tințe și deprinderi militare, tehnice 
și sanitare, pentru educarea tinere
tului în spiritul disciplinei și al o- 
rdinei, al patriotismului socialist șl 
internaționalismului proletar, al ab
negației în apărarea independentei 
și suveranității naționale, a cauzei 
socialismului și păcii.

în proiectul de lege ce se pre
zintă azi Marii Adunări Naționale 
se prevede că la activitatea de pre
gătire a tineretului pentru apăra
rea patriei au datoria patriotică să 
participe tinerii — băieți și fele — 
cotăleni ai Republicii Socialiste Ro
mânia în virstă de la IB la 20 de 
ani.

Studenții si elevii școlilor de spe
cializare poslliceală vor participa, 
dună efectuarea pregătirii în ultimii 
ani de liceu, la activități adecvate 
pentru însușirea unor cunoștințe 
tehnico-aplicalive.

în scopul menținerii antrenamen
tului și cunoașterii tehnicii nou in
troduse în dotarea forțelor armate, 
la pregăliroa pentru apărarea pa
trie* pol participa și tinerii care au 
îndeplinit serviciul militar. în cadrul 
unor cercuri tehnico-aplicalive or
ganizate pe lingă unitățile militare.

Activitatea do pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei urmea
ză a se desfășura în centre de pre
gătire organizate pe lînqă întreprin
deri. orqaniz.atii economice, institu
ții. unități de învălămînt, comune, 
înșiruirea tinerilor va fi asigurată 
de ofițeri, subofițeri și gradați în 
rezervă, pe baze obștești. Proiectul 
prevede orqanizarea unor convocări 
pentru instruirea melodică a aces
tora. în vederea pregătirii unor co

mandanți de grupe din rindul ele
vilor, în proiect se preconizează 
posibilitatea organizării de către Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, in colaborare cu Mi
nisterul Forțelor Armate și Ministe
rul învățămînlului, a unor tabere 
de vară.

Pentru a asigura o ținută corespun
zătoare a tinerilor și a comandanți
lor la programul de pregătire. în 
proiectul de lege se propune intro
ducerea unei uniforme.

în conformitate cu holărîrile a- 
doptate de partid, prezentul proiect 
de lege determină juridic respon
sabilitatea Uniunii Tinerelului Co
munist pentru organizarea activită
ții de pregătire a tinerelului pentru 
apărarea patriei.

Proiectul de lege prevede atribu- 
tiuni pentru organizațiile de stat și 
obștești, in special pentru Ministe
rul Forțelor Armate și Ministerul 
învățămînlului, pe linia sprijinirii 
Uniunii Tineretului Comunist în ac
tivitatea de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a asigurării 
ba7«i tohriiro-materiale necesare.

Vă rog să-mi permiteți să mă fo
losesc de acest prilej pentru a asi
gura Marea Adunare Națională că 
întregul nostru tinerel, stăpînit de 
sentimentul dominant al mîndriei 
patriotice, al încrederii desăvîr.șite 
în partidul comunist, în conducerea 
sa clarvăzătoare. în viitorul de aur 
al patriei socialiste, va știi să-și fa
că cu prisosință datoria, oricind și 
în orice împrejurare, va fi mereu 
gata la chemările patriei, ale parti
dului.

Pe baza celor arătate supun spre 
dezbatere și adoptare proiectul de 
lege pe care am avut cinstea să-l 
prezint.

EXPUNEREA
asupra proiectului de lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor 

prezentată de tovarășul Adrian Dimitriu, ministrul justiției
lUrmare din pag. 1)

bire de reglementarea actuală — că 
numai Consiliul de Miniștri și con
siliile populare, cu excepția celor 
comunale, au dreptul să emită acte 
normative de stabilire și sancționare 
a contravențiilor, iar comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, nu
mai în cazuri urgente.

Sancțiunile ce pot ii âpfîcai.o pen
tru contravenții sînt avertismentul 
și amenda administrativă. Spre deo
sebire de reglementarea actuală, pro
iectul precizează că sancțiunile pen
tru contravenții se aplică persoane
lor fizice care au săvîrșit abaterile, 
iar organizațiilor socialiste numai în 
cazul cînd prin lege sau decret se 
dispune astfel.

Procedura constatării contraven
ției și aplicării sancțiunii a oriuiit, 
de asemenea, o reglementare nouă. 
A fost lărgită competenta unor or
gane do stat de a constata contra
venții mai simple, care se săvîrșesc 
frecvent și care astăzi rămin ne

sancționate, deoarece organele in 
drept să le constate, fiind restrînse 
ca număr, nu se pot afla decit spo
radic acolo unde ele se săvîrșesc.

Astfel, tinindu-se seama de răs
punderea caic revine conducerilor 
de întreprinderi în asigurarea res
pectării normelor legale în cadrul 
întreprinderilor, proiectul prevede 
că șefii de servicii sau secții din or
ganizațiile socialiste de stat, anume 
împuterniciți de conducerea organi
zațiilor, vor putea constata contra
vențiile săvîrșite de angajați la lo
cul de muncă, ceea ce va duce la 
întărirea disciplinei de stat in cadrul 
organizațiilor socialiste.

Proiectul prevede, de asemenea, 
că va avea dreptul să constate a- 
numite contravenții și primarul, care 
va putea delega această atribuție, 
în limitele prevăzute de lege, și al
tor funcționari cr munci de con
ducere din cadrul comitetului exe
cutiv. Această prevedere va mări 
autoritatea primarului, corespunză
tor atribuțiilor cpcrite ale organelor

locale în asigurarea respectării le 
gii, va da primarului noi mijloace 
legale de apărare a intereselor ce
tățenilor.

în proiect s-a prevăzut, ca regulă 
generală, dreptul celui care consta
tă contravenția de a aplica și sanc
țiunea.

în vederea realizării cît mei ope
rative a scopului educativ al sanc
țiunii, proiectul stabilește că în toa
te cazurile contravenientul va pu
tea executa sancțiunea amenzii, a- 
chitînd pe loc sau în cel mult 43 
de ore. jumătate din minimul amen
zii prevăzută în actul normativ pen
tru fapta săvîrșită.

Exercitarea dreptului de plîngere 
împotriva sancțiunii aplicate a că

pătat, de asemenea, o reglementare 
nouă. Proiectul prevede că plingerea 
se soluționează de organul adminis
trativ ierarhic superior celui care a 
aplicat sancțiunea, iar nu de jud<*<ă- 
torie, ceea cc va duce la o soluțio
nare mai operativă a plîngeri! >r. 
Numai în cazul contravențiilor pen
tru care se prevăd amenzi mai mari 
sau dacă pagubele pricinuite sînt 
mai însemnate, plîngerea <ohi<io- 
nează de judecătorie.

Tinînd seamă de cele arătate mai 
sus, permiteți-mi ca din însărcina
rea Consiliului do Miniștri, să vă 
supun spre examinare șl adoptare 
proiectul de lege privind stabilirea 
și sanctionarea contravențiilor.

Pe cînd eondifii

Ranortul comisiilor pentru problemele
de apărare și juridică, prezentat 

de deputatul Constantin Nistor
Întrunite in ședințe comune în zi

lele de 9 și 12 noiembrie 1963 Co- 
misia pentru problemele de aoărare 
și Comisia juridică ale Marii Adunări 
Naționale, analizind proiectul de lege 
privind pregălirea tinerelului pentru 
apărarea patriei, au constatat că a- 
cesta se înscrie în contextul qc-ne- 
ral a! preocupărilor permanente ale 
partidului și stalului nostru pentru 
educarea multilaterală a noilor ge
nerații. pentru formarea unui tine
rel viguros, dirz și hotărît. capabil 
să ducă înainte opera de desăvârși

re a construcției socialismului si să 
apere la nevoie, cuceririle revolu
ționare ale poporului, asiqurîndii-se 
un viitor tot mai luminos României 
socialiste.

Pregălirea tineretului pentru aoărn- 
rea patriei este, totodată, o măsura 
preventivă impusă de existenta im
perialismului, ale cărui uneltiri a- 
gresive reprezintă un pericol perma
nent pentru pacea și securitatea po
poarelor.

Pornind de la aceste considerente, 
prezentul proiect de leije prevede

normele de organizare a unor for
me de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, pentru însuși
rea de către tineri a unor cunoștin
țe și deprinderi militare, tehnice sl 
sanitare, pentru educarea lui îrr spi
ritul disciplinei și ordinii, al patrio
tismului socialist și internaționalis
mului proletar, al devotamentului ne
precupețit pentru cauza independen
tei și suveranității naționale, al dă
ruirii cu abnegație pentru teluri)*» 
socialismului și păcii.

Pentru realizarea scopului propus, 
proiectul de lege stabilește cadrul 
juridic, organizatoric și material ne
cesar desfășurării acestei activități

Proiectul de lege prezentat spre 
dezbatere și aprobare Marii Adunări 
Naționale corespunde, prin prevede
rile sale, atît scopului propus, cit șl 
din punct de vedere a) reglementă
rii juridice.

Raportul comisiilor juridică 
și administrativă prezentat 

de deputatul Emil Bobu

mai bune de găzduire 
la hotelul „Jiu!46 ?
(Urmare din pag. 1)

Raportul Comisiei juridice
— prezentat de deputatul 

Traian lonașcu —
Comisia juridică, analizând proiec

tul de lege pentru punerea in apli
care a Codului penal al Republicii 
Socialiste România din 21 iunie 1068 
și proiectul de lege pentru punerea 
iu anlicare a Codului de procedură 
penală a) Republicii Socialiste Ro
mânia din 12 noiembrie 1963, a fă
cut unele observații care au fost în
sușite de reprezentantul guvernului 
și incluse în textul proiectelor de 
legi, așa rum acestea sini supuse 
spre dezbatere Marii Adunări Na
ționale.

Observațiile principale făcute de 
Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale plivesc ari. 3 din proiec
ții) de leg • pentru punerea in apli
care a Codului penal al Repub i ii

Socialiste România. In alin. 1 al art. 
3, in forma prezentată spre studiere 
Comisiei juridice, erau reglementate 
două situații distincte : pe de o par
te, cazul cînd printr-o hotărîre ră
masă definitivă anterior intrării în 
vigoare a Codului penal a fost pro
nunțată pedeapsa cu moartea și con
damnarea nu a fost executată, iar, 
pe de altă parte, cazul in rare, tot 
anterior intrării în vigoare a Codu
lui penal, a fost pronunțată pedeap
sa privativă de libertate pe viață. 
Considerind că, de fapt, in forma sa 
inițială, proiectul de lege nu su
pune cele două situații unei regle
mentări identice, Comisia juridică 
a propus ca aceste situații să fie re

glementate în alineate deosebite.
Tot în legătură cu art. 3 din ace

la*-! proiect de lege Comisia juridi
că a constatat că, in forma inițială, 
acesta nu reglementa decit ipoteza 
cînd pedeapsa cu moartea a fost 
pronunțată, iar condamnarea nu a 
fost executată. Proiectul de lege nu 
avea însă in vedere situația celor 
condamnați la moarte, a căror pe
deapsă a fost comutată în pedeapsă 
privativă de libertate. De aceea, la 
propunerea comisiei, în proiectul de 
lege supus astăzi spre dezbatere 
Marii Adunări Naționale, s-a pre
văzut că : „înlocuirea (cu pedeap
sa închisorii pe 25 ani) are loc și 
atunci cînd pedeapsa cu moartea a 
fost comutată în pedeapsa privativă 
de libertate pe viată1'.

Apreciind proiectele de legi ară
tate mai sus, in ansamblul lor. Co
misia juridică roagă Marea Adunare 
Națională să le adopte în forma in 
care sini prezentate, pentru a înles
ni trecerea de la vechea legislație 
penală la noua legislație penală a 
Republicii Socialiste România.

Comisiile juridică și administrativă, 
întrunite in ședință comună în zilele 
de 9 și 11 noiembrie 1968. exami- 
nînd proiectul de lege priyind stabi
lirea și sancționarea contravențiilor, 
consideră că el corespunde condiți
ilor actuale de dezvoltare a statului 
nostru, care permit înlocuirea pe sca
ră tot mai alrgă a răspunderii pe
nale cu o răspundere care atrage 
fie aplicarea unei forme de influen
țare obștească, fie o sancțiune cu cha
racter administrativ.

Urmărind să reglementeze regimul 
legal al contravențiilor, proiectul de 
lege stabilește în primul rînd orga
nele competente să emită acte nor
mative de stabilire și sancționare a 
contravențiilor. Aceste organe si.nt 
fie Consiliul de Miniștri, fie consi
liile populare județene, municipale 
sau orășenești.

Proiectul de lege determină, tot
odată, limitele in care aceste acte 
normative pot stabili sancțiuni apli
cabile in cazul săvîrșirii unor con
travenții. Și in această privință, pro
iectul cuprinde o reglementare di
ferențiată in funcție de gravitatea 
abaterilor care sînl considerate con
travenții. Astfel, pentru contravențiile 
mai grave, stabilite prin hgtărîri ale 
Consiliului de Miniștri se pot pre
vedea amenzi de la 20 la 1 500 lei, 
iar în cazuri deosebite pînă la 3 000 
lei, in timp ce maximul amenzii ce 
poate fi prevăzută pentru contraven
țiile stabilite prin alte acte norma
tive va fi de 500 lei.

Necesitatea promovării operativită

ții in sanctionarea contravențiilor și 
a descongestionării instanțelor jude
cătorești de litigii prea mărunte a de
terminat ca, prin proiectul de lege, 
să se facă o deplasare de competen
tă, de la instanțele judecătorești la 
organele administrative. In această 
privință, spre deosebire de Decretul 
nr. 184/1954, potrivit căruia numai 
întîmpinările unităților socialiste îm
potriva încheierilor de aplicare a 
sancțiunilor se rezolvau pe cale ad
ministrativă, iar celelalte plîngeri 
erau de competenta instanțelor ju
decătorești, proiectul de lege stabi
lește că. in principiu, toate plînge- 
rile se rezolvă pe cale adminstra- 
tivă în cadru) unei proceduri juris- 
dicționalizate. De la această regulă 
fac excepție contravenție pentru 
care actul normativ prevede o a- 
mendă de peste 1 000 lei sau cele 
prin care s-a produs o daună pen
tru care tarifele stabilesc o despăgu
bire mai mare decit această sumă. 
De asemenea, dacă lucrurile confis
cate depășesc valoarea de 1 000 lei, 
competența va reveni instanțelor ju
decătorești.

Avînd în vedere că proiectul de 
lege prevede măsuri care vor asi
gura o sancționare mai operativă și 
mai eficace a contravențiilor, insti
tuind în același timp șl garanțiile 
necesare pentru apărarea drepturilor 
cetățenilor și ale organizațiilor socia
liste, Comisia juridică și Comisia ad
ministrativă vă roagă să vă însușiți 
textele așa cum au fost formulate.

160 000 la 270 000 lei, corespunzător 
cu devizul.

Din cele de mai sus rezultă că 
lucrărilor necesare asigurării unui con
fort, corespunzător cu cerințele și 
la nivelul municipiului nostru, la ho
telul „Jiul", nu li s-au dat încă curs, 
cu toate că conducerea T.A.P.L. ne 
asigura în răspunsul său din 21 oc
tombrie a. c. că... „acestea vor începe 
in cel mai scurt timp".

In această situație, se ridică 
teva probleme cum ar fi:

O In cît timp se va obține și 
ne la dispoziția I.G.L. finanțarea
cesară începerii lucrărilor a căror, 
termen contractual de terminare este 
31 decembrie 1968 ?

0 Dacă deschiderea finanțării va 
întirzia încă, se vor mai putea în

cî-

pu-
ne-

cepe lucrările de reparare a aco
perișului, fără de care zugrăvelile in
terioare devin problematice ?
• Cum se va rezolva problema 

unor materiale necesare reparațiilor, 
pe care I.G.L. nu le are prevăzute 
în planul de aprovizionare pe anul 
1968 și pe care T.A.P.L. s-a angajat 
prin contract să le procure și pună 
la dispoziția executantului 7

Nu sînt probleme care să nu poată 
fi rezolvate. Dimpotrivă, printr-o co
laborare strînsă între beneficiar și 
executantul lucrărilor reparațiile ca
pitale, după care se așteaptă o îm
bunătățire radicală a condițiilor de 
găzduire la hotelul „Jiul" din Petro
șani, se pot efectua fără întîrziere și 
în condiții optime de calitate. De 
fapt aceasta așteaptă publicul călă
tor de la conducerile I.G.L. și 
T.A.P.L.

Eipioatarca miniera 
Aninoasa

cu sediul în comuna
Aninoasa str. Uzinei nr. 1

angajeaza

MACARAGII
Salarizarea în conformitate cu H.C.M. nr.

Informații se pot obține la biroul peisono! 

Exploatării miniere Aninoasa, zilnic între orele

1116/1965.

din cadru!

7-15.
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Stabilirea de relații diplomatice Din nou criză Orientul Apropiat O.N.Ii,

la rang de ambasadă politică în Liban Declarația președintelui

intre România și Ecuador Consiliului de Miniștri Levi Eshkol Dezbaterile din Comitetul

QUITO 12 — Trimisul special Agerpres, I. lonescu. transmi
te : Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe al României, 
a avut la 11 noiembrie o întrevedere cu Rogelio Valdivierso 
Egeriguren, ministrul relațiilor externe al Ecuadorului. Cei doi 
miniștri au procedat la nn «himb de scrisori prin care din 
împuternicirea celor două guverne au fost stabilite relații diplo
matice la rang de ambasadă.

In cuvintările rostite cu acest pri
lej. miniștrii de externe ai celor 
două țări au subliniat importanta 
stabilirii relațiilor diplomatice intre 
România și Ecuador pentru dezvolta
rea între ele a unei colaborări rod
nice șl multilaterale a prieteniei din
tre popoarele român și ecuadoriau.

In cursul aceleiași zile, ministrul 
dc externe al României a avut în
trevederi cu Jose Icaza Roldos, mi
nistrul industriei și comerțului, și 
cu Pedro Menendez Gilbert, minis
trul agriculturii, în cursul cărora 
au fost discutate probleme privind 
relațiile dintre cele două țări în do-

meniile respective de activitate. Cor
nelie Mănescu a depus o coroană 
de flori la monumentul eroilor in
dependenței. Rogelio Valdivierso 
Egeriguren a oferit un prinz în cins
tea lui Corneliu Mănescu.

★
Marți la amiază, Corneliu Mănes

cu a părăsit capitala Ecuadorului, 
îndreplîndu-se spic patrie. Pe aero
portul din Quito el a fost condus do 
ministrul ccuadorian al relațiilor ex
terne. Rogelio Valdivierso Egeri
guren, precum și de funcționari su
periori ai acestui minister. Au fost 
prezentate onoruri militare.

BEIRUT 12 (Agerpres)). — După 
aproape două săplămini de la for
marea sa, cabinetul libanez șl-a 
prezentat marți demisia președinte
lui Helou. prelungind o criză politică 
apreciată ca cea mai gravă din ulti
mii zece ani. Noua echipă guverna
mentală din Liban, formată după In
tervenția președintelui țării care a 
amenințat că va demisiona dacă 
principalele grupări politice nu cad 
de acord asupra unei formule de gu
vern, era alcătuită din 
membri, urmind să fie 
rior.

Se pare insă că pe
intervenit noi disensiuni intre blo
curile politice libaneze, incit premie
rul Yafi a fost silit să prezinte de
misia cabinetului săi», precizind con
form agenției Reuter că „în actuala 
sa componență, guvernul nu poate 
face fată situației".

IERUSAL1M 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Israelului, Levi Eshkol. a făcut o 
declarație in Parlament in care a pre
zentat punctul de vedere al guver
nului său asupra modalităților do 
reglementare a crizei din Orientul 
Mijlociu. El a subliniat că un tratat 
de pace .constituie temelia indis
pensabilă a reglementării intre Israel 
și vecinii săi arabi", și că fără un

asemenea tratat 
frontiere sigure 
a subliniat că at dori ca Egiptul să 
răspundă apelului de a se ajunge 
la o reglementare pe cale pașnică 
și că o astfel de reglementare poale 
fi realizată prin tratative directe, re
fuzul unor asemenea tratative, echi- 
valind cu o nerecunoa^tere fără care 
nu poale fi realizată pacea.

. nu pol fi stabilite 
și recunoscute". El

Politic Special
al Adunării Generale

numai patru 
lărgită uite-

parcurs au

<

Fenomene ciudate în urma 
„Farfuriilor zburătoare”

Sir/ney

CALEIDOSCOP
La spitalul din Birmingham, unde 

cu numai citeva săptâmini in urmă 
s-au născut cei șase gemeni ai Shillei 
Thorns, au văzut lumina zilei alți 
trei gemeni. Mama copiilor, in vîrstă 
de 36 de ani, a urmat un tratament 
special împotriva sterilității. Cei trei 
noi născuți se simt bine.

Id ceea cei privește pe gemenii 
Iul Thorns, cei trei supraviețuitori 
urmează să părăsească spitalul peste 
Citeva săptâmini.

Zilele acestea au intrat în func
țiune in largul coastei britanice, în 
apropiere de Dungeness, și in insula 
daneză Sjaeland două faruri care 
funcționează pe baza energiei nu
cleare. Aceste faruri care nu vor ne
cesita nici un fel de întreținere în 
primii cinci ani ai activității lor, vor 
servi atit pentru dirijarea navigației 
maritime cit și a celei aeriene.

Q

După 54 de ani. preotul francez 
F. Ouinon a descoperit, in urma unui 
control medical, că păstrează încă în 
corp glonțul care I-a rănit in 1914, 
in timpul primului război mondial. 
Preotul a refuzat să i se extragă 
glonțul, declarind.- „după ce l-am 
purtat 54 de ani doresc să-l păstrez 
ca pe un trofeu, mai ales acum cind 
se sărbătorește 50 de ani de la ar
mistițiul din 1918".

„Cine este primul ministru al An
gliei ?" — aceasta a fost întrebarea 
adresată unui număr de 2 000 de per
soane in cadrul unui sondaj efec
tuat în Marea Britanie de către un 
institut de sondare a opiniei publi
ce. Din totalul celor chestionați doar 
3 la sută au indicat corect numele 
lui Harold Wilson în timp ce alții 
au răspuns: .1 vndon Johnson, și U 
Th-rnt".

Jn domeniul spectacolelor, la alt 
subiect al aceleiași sondaj răspunsu
rile au fost mult mai precise. 75 la 
sută din persoanele interogate au 
.știut că actrița Julie Andrews este 
sir ■ a filmului Marv Poppins".

zbură-

apărut 
Sania 
Aires, 

săptăminii

BUENOS A1RES 12 (Ager
pres). — Descoperirea unor 
.ciuperci" gigantice in diferite 
locuri din Argentina a al ras 
din nou atent ia populației a- 
supra eventualității aterizării 
unor „obiecte zburătoare nei- 
denlilicate" — lariurli 
foare.

Aceste .ciuperci’ au 
mai intii in provincia 
Fe, la nord de Buenos 
apoi, la slirșitul
trecute la Necochea, la 500 
kilometri sud de capitala la
rii. Ultima a fost reperată de 
un pilot civil in apropierea 
pistei sale de aterizare. Pilo
tul s a reîntors la locul res
pectiv însofit de mai multi 
membri al .comisiei de anche
tă privind obiectele neidenli- 
ficate’ și de ciliva militari. 
Aceste persoane au constatat 
că solul era complet calcinat 
pe un diametru de 6 metri pe

locul unde aterizase uri 
,OZNU. in interiorul cercului 
se găseau 8 ciuperci albe, din
tre care cea mai mare avea 
diametrul de 81 centimetri și 
înălțimea de 15 centimetri.

Cercurile oficiale și științi
fice nu au dat incă o expli
cație acestui fenomen, pe care 
unele ziare il 
radiații de 
tră.

Interesul 
frecventele 
și efectele
provoacă este sporit in aceste 
zile de unele zvonuri prove 
nind din Lima. Potrivit aces 
tor zvonuri, „farfuriile zbură
toare" ar veni de la o bază 
situată in adfncurile lacului 
Titicaca. Locuitorii de pa ma
lul acestui lac alirmă că „far
furiile zburătoare pleacă de 
fiecare dată in direcția lacu 
lui, iar acolo dispar’.

atribuie unor 
origine extrateres-

pe care il suscită 
apariții ale „OZN" 
ciudate pe care le

Consultări între oficialitățile țărilor arabe
CAIRO 12 jAgerprcs). — Ziarul 

egiptean . Al Ahram" anunță că mi- 
nistruF aîaceritor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, va avea în viitorul 
apropiat consultări cu oficialități gu
vernamentale ale celorlalte țări a- 
rabe pentru a examina situația din 
Orientul Apropiat în lumina perspec
tivelor actuale ale misiunii Jarring. 
Riad a cerut miniștrilor de externe 
ai țărilor arabe să-și expună punctul 

dc vedere față de ultimele eveni
mente ,din .Oriqntul Apropiat și mă
surile bare se cimpun în momentul

de fala. Ziarul menționează că un 
comitet special va li creat la Cairo 
pentru a examina opiniile exprimate 
de miniștrii de externe arabi.

NEW YORK 12. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae lonescu, transmi
te : In Comitetul Politic Special al 
Adunării Generale a O.N.U. au în
ceput, luni ditpâ-amiaza. dezbaterile 
pe marginea raportului comisarului 
general al Agenției Națiunilor Uni
te pentru ajutorarea refugialilor 
Ieștinieni. In deschiderea acestei 
dinte a luat ciivinttil secretarul 
neral al O.N.U,, U Titani, care

persoane deplasate a (i,m.uL t<,. 
ce a îngreunat realizam <ar<inllo' 
Agenției.

întruni rea

Atentat la tlagdad
BAGDAD. — Fostul ministru de 

externe al Irakului, Sasser al Hani 
a. fost asasinat luni noaptea la Bag
dad, transmite agenția Reuter, citind 
surse autorizate din capitala irakia
nă. Pinii in prezent nu se cunosc 
alte amănunte cu privire la atentai.

guvernului
n$ Cehoslovace

Unite 
pales- 
accs- 
posi-

pa- 
șe- 
ge- 

a
subliniat necesitatea prelungirii man
datului Agenției Națiunilor 
pentru ajutorarea refugialilor 
tinieni. arătînd că activitatea 
tui organism oferă principala
bilitate practică pentru acordarea de 
asistenta refugialilor. pină cind va 
Ii realizată o soluționare finală a 
acestei probleme. U Thant a relevat 
că după conflictul arabo-israelian din 
iunie 1967 situația multor refugiați 

înrăutății iar numărul noilor

PRAGA 12 (Agerpres}. — Guver
nul R.S. Cehoslovace. prezidat de 
O Cernik, a discutat intr o ședin
ță proiectul directivelor 
precizate pe anul viitor și situația 
in domeniu] 
1969.

in vesti Iii loi

economice

pe anul 
Potrivit rezultatelor care se 

așteaptă la sfîrșilul acestui an, în 
1969 venitul national va crește cu 
b—7 la sută. Se prevede creșterea 
salariului real cu 2.5 la suta și alo
carea de fonduri importante pentru 
extinderea construcției de locuințe 
și dezvoltării producției mărfurilor 
de larg consum.

★

cehoslovac și Prezidiul 
Central al Sindicatelor 
ședință comună în care

Guvernul
Consiliului 
au linul o 
a fost discutat proiectul programu
lui 
trai 
tru

pentru creșterea nivelului de 
și măsurile polilico-soriale pen- 

anul 1969.

Expoziția 
care infă- 

induslriei

© MOSCOVA. — La Mosco- 
cova s-a deschis 
„Avtoindustria-68". 
țișează realizările
producătoare de instalații pen
tru îabricile de automobile, 
din 11 țări.

Potrivit agenției TASS, 
me din Anglia, Japonia, 
a Germaniei, Franța, care
nizează deja anumite instala
ții pentru industria automobi
lelor din U.R.S.S., .și altele 
sini larg reprezentate in ca
drul expoziției.

fir- 
R.F. 
fur-

9 BEtbRAto, Președintele
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
primit luni la Belie pe ministrul a- 
facerilor externe 
Hasluck, care se 
in Iugoslavia.

Cu acest prilej
vorbire prietenească.

al Australiei, Paul 
află într-o vizită

a avut ioc o con-

• SANTIAGO DE CHILE. - Re
gina Ellsabeta a Il-a a Marii Brita
nii a sosit luni într-o vizită oficială 
in Chile. Aflată într-o călătorie în 
Americă Latină, regina a vizitat 
deja Brazilia. '

• PRAGA. — Intrucil in 1970. in 
Cehoslovacia vor incepe emisiunile 
experimentale de televiziune în cu
lori, Idbrica „Tesla’ își orientează 
dezvoltarea în așa fel incit să în
ceapă pină atunci producția de re
ceptoare de televiziune in culori. 
Specialiștii fabricii au și realizat 
prototipul unui astfel de televizor, 
urmărindu-se ca prin cercetări și 
experirp^ntări ulterioare să se gă
sească o \ arianlă mai simplă a a- 
cestui prototip.

Lupte violente în Republica Arabă Yemen
SANAA 12 (Agerpres). — In Re

publica Arabă Yemen au fost relua
te luptele intre unitățile guverna
mentale și forțele înarmate ale Ima
mului El Badr, relatează agenția 
U.P.I., citind postul de radio Sanaa. 
Deosebit de violente sini luptele 
care se dau în apropierea frontierei 
cu Arabia Saudilă, al cărei guvern 
sprijină acțiunile forțelor regaliste. 
Se anunță că in timpul atacurilor 
lansate de unitățile republicane, pes
te 400 de regalișli au fost scoși din 
luptă. Totodată, agenția U.P.L rola-

tează că datorită succeselor obținute 
de armata guvernamentală, în pre
zent, in regiunea Sanaa domnește 
calmul și au fost redeschise princi
palele căi de circulație blocate în
că dc anul trecut de la începutul 
atacurilor regaliștilor asupra capi
talei yemenile. Pe de altă parte,
gențiile informează'•că au loc. de 
asemenea, lupte in Yemen in apro
pierea aeroportului Arahba.

s. A

a-

ÎNTREVEDERE
RICHADD NIXON

LINDON JOHNSON

ALGER. — La Alger a fost 
anunțată componența noii Curți 
Revoluționare, creată, după cum s-a 
anunțat, pentru judecarea atentate
lor la securitatea statului. Președinte 
al noii instanțe a fost numit Mo
hamed Benhamed, șef al celei de-a 
5-a regiuni militare algeriene. Func
ția de procuror a fost atribuită șe
fului serviciilor de securitate, maio
rul Ahmed Draia. Tribunalul inclu
de. de asemenea, zece asesori, din
tre care opt militari.

Curtea revoluționară urmează să 
înceapă în curînd judecarea proce
selor inițiatorilor loviturii de stat 
eșuate din decembrie 1967 și a au
torilor încercării de asasinat la a- 
dresa președintelui Houari Bourne- 
diene din luna aprilie a.c.

• CARACI. - 'n‘r-o regiune din 
Pakistanul de vest a izbucnit o epi
demic de holeră. Ziarul ..Pakistan 
Observer" relatează că pină în pre
zent 20 de persoane au încetat din 
viață

O 1VOU4 GREFA CARDIACA
PARIS. — O nouă grefă cardiacă 

a fost efectuată luni iu Franța. La 
spitalul .,Edouard Herriot" din Lyon, 
echipa de medici condusă de profe
sorul Pierre Michaud a realizat trans
plantarea decurs de 72 de mi-

ALTERNATIVA

nule. Pacientul este Noel Moisson- 
nier, in virstă de 34 de ani, care 
suferă de multă vreme de insufi
ciența cardiacă și de o afecțiune a 
miocardului. După operație, ritmul 
cardiac și tensiunea pacientului sint 
normale, anunță un buletin medical. 
El se află intr-o cameră sterilă. Do
natorul, al cărui nume nu a fost 
dezvăluit, a decedat ca urmare a 
unui traumatism cranian.

l'n rinichi provenit de la același 
donalnr a fost transplantat unui aii 
pacient.

3 PARIS. — Luni scara a avut 
loc in sala Mutualile o adunare a 
vietnamezilor din Paris cu prilejul 
sosirii in capitala Franței a delega
ției Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Intr-o cuvin- 
tare rostită la adunare, ministrul 
Xuan Thuy, șeful delegației R.D. Vi
etnam la convorbirile de la Paris, a 
relevat că .partea americană caută 
prin toate mijloacele să 
conferința în patiu, asupra
au căzut de acord guvernele 
Vietnam si S.U.A., pretextînd 
sența reprezentantului administrației 
de la Saigon”.

întîrzie 
căreia 

R.D. 
ab-

• TOKIO. — In Japonia a fost 
lansat tancul petrolier „Yowa Maru". 
construit la șantierele navale „Mit
subishi’. Petrolierul are o lungime 
de 31C> metri și un deplasament de 
209 873 tone. Acesta este cel ma: 
mare tanc petrolier care navighează 
sub pavilion Iapone2.

Un alt mare petrolier construit în 
Janonia, .Univers Ireland", cu un 
deplasament de 312 000 tone, a fost 
achiziționai de o firmă americană.

• ATENA. 
d>n Salonic l-a 
Tsirkos. ofițer 
trei ani închisoare sub acuzația de 
a fi fări>» nrnnagands anli-auvor- 
oam/'nială-.

— Tribunalul militar 
condamnat ne Sovros 
în armata greacă, la

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Președintele ales al Statelor Unite, 
Richard Nixon, a avut luni o între
vedere la Casa Albă cu președintele 
Johnson!

Cu această ocazie a lost lăcută 
o trecere în revistă a situației inter
naționale și in special a situației 
din Vietnam. Expunerile au fost 
prezentate de secretarul de stat 
Dean Rusk, de ministrul apărării, 
Clark Clifford, de consilierul special 
al președintelui Johnson pentru pro- - 
blemele securității, Walt Rostow. Au 
prezentat, de asemenea, 
generalul Earle Wheeler,
tele Comitetului mixt al șefilor de 
stat major, și Richard Helms di
rectorul Agenției Centrale de Infor
mații (C.I.A.).

expuneri 
președin*
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După ce la recenta reuniune de 
la Roma a Uniunii Europei Occiden
tale, colaborarea Angliei cu Praia 
Comună a rămas blocată, șansele 
rezolvării acestei adeziuni in cursul 
lunii noiembrie la sesiunea Consi
liului Ministerial al C.E.C-, sau 'a 
sesiunea Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O. sini minime

In aceste condiții se înregistrea
ză in diferite cercuri londoneze o 
insistentă sporita pentru găsirea u 
net alternative. Căutările s-au pola
rizat in jurul unei .zone a liberului 
schimb nord-atlantic" — N.A.P.T.A. 
Ideea este in aparentă simplă. Toate 
țările vest-europene, care nu sini 
admise in Piala comună, plus Ca
nada. plus S.U.A.,' să formeze o 
grupare separată, o zonă a .liberu
lui schimb industrial’. Spre deose
bire de Piala comună. N.A.F.T.A. nu 
ar implica o politică agricolă 
comunitară și ar lăsa politica fisca
lă șl socială sub controlul fiecărui 
guvern. Se preconizează chiar 
Australia, Noua Zeelandă și 
nia să fie eventual Invitate 
alăture grupului N.A.F.T.A.

Ideea pare a li simplă, dat

cafhle noii formule sini destul de 
complexe. N.A.F.T.A. sur ide înain
te de toate Angliei și Statelor Uni
te — însă din motive difenle. An
glia are nevoie de o mare piață -- 
pe care Piala comună l-o reluză. Ir>

ca 
Jano- 
să se

lensificarea exporturilor reprezintă 
pentru Anglia problema nr. 1. condi
ția esenllală a redresării balanței 
de plăti și economiei tării. O piață 
N.A.F.T.A. ar oieri industriei bri
tanice posibilități uriașe. Unii au șl 
calculat că exporturile Angliei ai 
putea depăși de două ori pe cele pe 
care I le-ar asigura Piala comună

Deopotrivă. S.U.A. mizează, la 
rindul lor, pe o intensificare a ex
porturilor, care ar reduce delicilul 
balanței de plăti; N.A.F.T.A. ar 
constitui, deci, o perspectivă pentru 
concretizarea politicii inaugurate o- 
Udai la începutul acestui an de a

concura mărimile străine oe piețele 
accesibile șl mărfurilor americane, 
în aiară de aceașla. prin interme
diul rrO'i grupări economice noul 
președinte al &.U.A. șl-ar putea u'i- 
gura .atu uii politice. Sini hi S.l \ 
cercuri] par.e irt(revăd mari perspecti
ve expan-t' ntșțe prin intermediul 
N.A.F.T.A.. după cum sini și cer
curi care, departe de a favoriza „li
berul schimb’, se pronunță nenltu 
cont roluri asupra importurilor și 
pentru aplicarea altor măsuri pto- 
lectioniste. Noul președinte al S.U A. 
se va putea folosi de aceste Interese 
divergente, pentru a manevra ne a- 
rena politică .jnierocddenialâ

Dar in presa britanică se poale 
citi cu. orice ar II. așteptarea nu 
mal are nici o noimă. Prinde tot mai 
mult teren ideea că dacă viitoarele 
tentative de apropiere de Piața co
mună vor fi din nou compronuse. 
Anglia va trebui să-și revizuif-'-ă 
i'treaga sa orientare. Ziarul 
Guardian'

$ NEW YORK. — Medicii 
Universității din Minnesota au 
anunțat transplantarea cu suc
ces a măduvei spinării asu
pra unui copil de 7 luni. Dr. 
Robert Good, conducătorul e- 
chipei care a efectuat Irans- 
p'antarea in ziua de 24 au
gust, a declarat că in cazul 
deplinei reușite a acestui gen 
de operații ar putea aduce la 
salvarea victimelor leucemie).

In aceeași zl, a adăugat dr. 
o operație identică a 

la spitalul Uni- 
Wisconsin.

• LUXEMBURG P.C. din Iu- 
v^mburg a înregistrat succese cu 
prilejul alierilor comunale din lu
xemburg. In Diffețdâhno, al treilea 
mare- oraș din acest slat, Partidul 
comunist si-.n mărit nv^^nil manda
telor dr» la ‘> |<i 4, in limn ce parti
dele socialist si - crești n-social' an 
pior-iiit cîin nn mandat alegerile 
din Bei\-înx-Snnem, partidul a obți
nui "n mandat în plus in Consiliul 
muivcinal, care s-a adăugat la rele 
două de cate dispunea.

Devalorizarea
coroanei islandeze

RFI> VȚIA SI ADMINISTRAȚIA • Petroșani, sir. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.)

Alex. ALCALAY

.The 
nni- 
allo.

merge mai departe, 
■o formă sau 
puica constitui miza 

eri generale din An-

t

»
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AT

. Good,
fost efectuată 
versilățll din

REYKJAVIK. - Banca Națională 
a Islandei a anunțat devalorizarea 
coroanei islandeze în proporție de 
35,2 la sută. Dacă pină în prezent 
un dolar american era cotat la 57,07 
coroane, valorea lui în coroane a 
sporit acum la 88,10.
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• FRANKFt P.T. — Un purtător de cuvint al aeropor
tului din Frankfurt a declarat că autoritățile au reținut pe 
aeroport un avion reactor „Boenig 707" apartinind companiei 
engleze „British Fante Airlines", care a dai faliment săplă- 
mina trec’la. Holărirea a fost luată in urma fanlutul că fir- 

,ma engleză datorează aeroportului 160 000 mărci. Purtătorul 
de cuvint a adăugat că au început convorbiri intre avocațli 
firmei engleze si reprezentanții aeroportului, dar că avionul 
nu va fi restituit dccît după achitarea datoriilor sau după 
ce vor fi oierite garanții ferme creditorilor.
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;i asasinarea 
lui R. Kennedy ?

NEXv YORK 12 (Agerpres-, 
- Politia din New York și 

agenti ai serviciului secret a 
merican au anunfat că ceri e 
teazd in prezent posibilitatea 
existentei unei legături întie 
complotul împotriva președm 
lelui ales al S.U.A.. Richaru 
Nixon, și asasinarea senat' iu 
lui Robert Kennedy. După cum 
relatează agenția UP1, Shared 
a Shabby, și cei doi Iii ai săi. 
care sini inculpați sub in\ i- 
nuirea de a fi plănuit să-l a- 
sasineze pe Nixon, ar ii tăcut 
citeva călătorii la Los Ange
les. unde in tuna iunie o fost 
ucis senatorul Kennedy. După 
cum scrie ziarul „New York 
Daily News’, ''politia investi
ghează condițiile in care au 
avut loc aceste deplasări cos
tisitoare. intrucil cei trei acu
zați au verfiluri ext de >e- 
drrse.

S-a anunțai că o a patra 
persoană este arestată dar nu
mele ci nu a fost dat publici
tății. deoarece ea a informat 
politia, printr-un telefon ano
nim, de intențiile celor trei de 
a o recruta în scopul asasină 
ril președintelui 
dresa indicată 
după cum s-a 
mă automată, 
muniții.

ales. La a- 
politia a găsit, 
anunțat. o ar- 

o carabină șl
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