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LUCRĂRILE SESIUNII 
MĂRII ADUNĂRI NĂTIONĂLE

Marca Adunare Națională 
și-a reluat, luni dimineața, 
lucrurile in ședință plenară. 
In cursul săptăminii care a 
trecut de la ultima ședință 
plenară, comisiile permanente 
au examinat proiectele de legi 
cc urmează a fi dezbătute și 
aprobate de deputați.

In sala Palatului Marii A- 
dunări Naționale se aflau de
putății marelui sfat al tării, 
precum și numeroși invitați 
— conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții econo
mice. științifice și culturale, 
ziariști.

Printre invitați erau pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București 
și corespondent» ai presei stră
ine

Ora 10. Intim piuați cu vii 
și îndelungi aplauze sosesc în 
sala de ședință tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU. ION 
GHEORGHE MAURER. EMIT'. 
BODNARAȘ, PAUL NICULES- 
CU-M17AL. GHEORGHE PA
NA. GHEORGHE RADULES
CU VIRGIL TROFIN, ILIE 
VERDEȚ, MAXIM BERGH TA
NT. FLORIAN DĂNĂLACHE, 
CONSTANTIN DRĂGAN, JA
NOS FAZEKAS. PETRE T.U- 
PU. MANEA MĂNESCU. DU
MITRU POPA. DUMITRU 
POPESCU. LEONTE RĂUTU, 
GHEORGHE STOICA, VASI- 
LE VÎLCU.

In sală se aflau membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
ȘTEFAN VOITEC. Biroul Ma
rii Adunări Naționale, a spus 
vorbitorul, a mai primit intre 
timp, din partea Consiliului 

de Miniștri, Proiectul de lege 
pentru- prelungirea aplicării 
Legii nr. 22/1967 privind ri
nele măsuri de perfecționare 
a conducerii și planificării e- 
conomiei naționale. In conti
nuare, tovarășul ȘTEFAN 
VOITEC a arătat că Marea 
Adunare Națională urmează, 
de asemenea, să procedeze la 
verificarea legalității alegerii, 
în ziua de 21 decembrie, a 
unui deputat in Circumscrip
ția electorală nr. II din mu
nicipiul București.

Ca urmare, Biroul Marii 
Adunări Naționale a propus 
deputaților spre aprobare ur
mătoarea ordine de zi com- 
pătată, pentru actuala ședință 
plenară :

1. — Verificarea legalității 
alegerii unui deputat in Cir
cumscripția electorală nr. 11 
din municipiul București.

2. — Proeictul Legii contrac
telor economice.

2. — Proiectul Legii con
tractelor economice.

și executarea investițiilor.
4. — Proiectul de lege pri

vind regimul produselor și al 
substanțelor stupefiante.

5. — Proiectul de lege pen
tru prelungirea aplicării Le
gii nr. 22/1967 privind unele 
măsuri de perfecționare a 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale.

Marea Adunare Națională a 
adoptat in unanimitate ordi
nea de zi propusă.

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul TUDOR DRA- 
GANU, președintele Comisiei 
de validare, a prezentat ra
portul comisiei. In temeiul ar
ticolului 11 din Regulamentul 
de funcționare a Marii Adu
nări Naționale — a arătat 
vorbitorul, Comisia de vali

dare a Marii Adunări Națio
nale a examinat documentele 
pe baza cărora, in urma ale
gerii ce a avut loc la 21 de
cembrie 1969 in Circumscrip
ția electorală nr. 11 „Parcul 
Libertății" din municipiul Bu
curești, Sectorul 5, a fost de
clarat ales deputat in Marea 
Adunare Națională tovarășul 
DUMITRU JOIȚA, candidat 
propus de Frontul Unității 
Socialiste. Raportorul a arătat 
că, întrucît- alegerile s-au des
fășurat cu respectarea tuturor 
dispozițiilor legale in vigoare 
privitoare la alegerea deputa
ților in Marea Adunare Na
țională. Comisia de validare 
a Marii Adunări Naționale, in 
unanimitate, propune valida
rea alegerii deputatului DU
MITRU JOIȚA.

Trecindu-se la vot, Marea 
Adunare Națională a validat 
in unanimitate mandatul de
putatului DUMITRU JOIȚA 
ales in Circtimscripția electo
rală nr. 11 din municipiul Bu
curești.

In continuarea ordinii de zi, 
deputatul ILIE VERDEȚ, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a prezentat ex
punerea la Proiectul Legii 
contractelor economice. Rapor
tul Comisiei juridice și al al
tor comisii ale Marii Adunări 
Naționale, care au analizat a- 
cest proiect de lege, a fost 
expus de deputatul TRAIAN 

- IONAȘCU, președintele Comi
siei juridice.

Trecindu-se la dezbaterea 
generală a acestui proiect de 
lege au luat cuvîntul depută
ții : CONSTANTIN C1RȚJNA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Brașov al P.C.R., 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular 

județean, DORINA CEGUȘ, 
ingineră la Uzina textilă 
„Moldova" din Botoșani, IO
SIF OPR1Ș, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, TUDOR DRAGA- 
NU, profesor universitar la 
Facultatea de drept din Cluj, 
și VASILE DAJU, prim-vice- 
președinle al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean-Timiș.

Proiectul de lege a fost 
dezbătut apoi pe articole și 
supus votului deputaților. Ma
rea Adunare Națională a a- 
doptat, prin vot secret cu bile, 
Legea contractelor economice.

Deputatul MAXIM BER- 
GHIANU, președintele Comi
tetului de Stat al Planilicării, 
a prezentat apoi expunerea la 
Proiectul de lege privind or
ganizarea, planiiicarea și exe
cuția investițiilor. Raportul 
Comisiei economico-financiare 
și al altor comisii ale M.A.N., 
care au analizat proiectul de 
lege, a lost prezentat de de
putatul AUREL VIJOLI, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiare.

Ședința de după-amiază a 
Început cu discuția generală'. 
Ia acest proiect de lege. Au 
luat cuvintul deputății MIU 
DOBRESCU, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean, CORNEL 
CAZAN, directorul general al 
întreprinderii de construcții 
și montaje siderurgice — Ga
lați, GHEORGHE NASTASE, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Argeș al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean, MATEI GH1GIU, 
ministrul construcțiilor indus
triale, și GHEORGHE COCOȘ, 

șeful șantierului Hidrocentra
lei de pe Lotru.

După discuția pe articole, 
In cursul căreia mai mulți 
deputați au Iacul intervenții 
pentru îmbunătățirea unor 
prevederi și formulări ale pro
iectului de lege, Marea Adu
nare Națională a adoptat cu 
amendamentele propuse și a- 
probate~de deputați, prin vot 
secret cu bile, Legea cu pri
vire la organizarea, planifica
rea și executarea investițiilor.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi, ministrul sănă
tății, DAN ENÂCHESCU, a 
prezentat expunerea la Pro
iectul de lege privind regi
mul produselor și substanțe
lor stupefiante, iar deputatul 
GHEORGHE VASILICHI, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru sănătate, muncă și 
prevederi sociale, a expus ra
portul acestei comisii și al 
Comisiei juridice la proiectul 
de lege.

In cadrul discuției pe arti
cole a acestui proiect de le
ge au lost făcute, de aseme
nea, unele propuneri de a- 
mendamenle. Cu amendamen
tele propuse și anrobațe de 

• deputați, Marea Adunare Na
țională a adoptat, prin vot 
secret cu bile, Legea privind 
regimul produselor și al sub
stanțelor stupefiante.

Trecindu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, ȘTEFAN VOITEC, 
a arătat că avindu-se în ve
dere faptul că prin Rezoluția 
Congresului al X-lea al 
P.C.R. și prin hotărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. din 10— 
13 decembrie 1969, s-a stabilit 
să se acționeze pentru per
fecționarea in continuare a 
planificării și conducerii eco

nomiei naționale, Consiliul de 
Miniștri a propus un proiect 
de lege pentru prelungirea 
aplicării Legii nr. 22/1967 
privind unele măsuri de per
fecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționa
le. Proiectul de lege a fost 
avizat fpvorabil și de Comi
sia juridică a M.A.N.

Biroul Marii Adunări Na
ționale a propus ca proiectul 
de lege să lie supus aprobă
rii deputaților prin vot des
chis. Marea Adunare Națio
nală a adoptat LEGEA PEN
TRU PRELUNGIREA APLICĂ
RII LEGII NR. 22/1967 PRI
VIND UNELE MASURI DE 
PERFECȚIONARE A CONDU
CERII ȘI PLANIFICĂRII E- 
CONOMIEI NAȚIONALE:

ARTICOL UNIC. — SE 
PRELUNGEȘTE APLICAREA 
LEGII NR. 22/1967 PRIVIND 
UNELE MĂSURI DE PERFEC
ȚIONARE A CONDUCERII ȘI 
PLANIFICĂRII ECONOMIEI 
NAȚIONALE, Pi NA LA 31 
DECEMBRIE 1970, DATĂ Pl- 
NĂ LA CARE SE VOR PRE
ZENTA MARII ADUNARI 
NAȚIONALE PROIECTELE DE 
LEGI NECESARE PERFECȚIO
NĂRII IN CONTINUARE A 
CONDUCERII ȘI PLANIFI
CĂRII ECONOMIEI NAȚIO
NALE.

Seara, o dată cu încheierea 
acestei ultime ședințe plena
re, lucrările celei de-a treia 
sesiuni a celei de-a șasea le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale au luat sfirșit.

Cuvîntul de Închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășul ȘTEFAN VOI
TEC, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

(Agerpres)

Cuvîntul de închidere a sesiunii

MIHAI BENIUC

Sonet de ziua ’

Republicii ]
Cresc anii tăi străluminați de fapte,
Republică, ce porți în stemă schele 
Și soarele sfărîmînd bătrîna noapte, 
Și sus de tot mărgeanul unei stele.

Ferice ram al visurilor mele
In mărul cel cu poame roșii coapte, 
Cu munca rod in ramurile-i grele 
Stirnind mirare-nvăluită-n șoapte.

Fii printre celelalte ramuri sfinte 
Chemare osteniților porumbi, 
Să zboare-apoi in lume crainici proaspeți,

Al păcii — leagăn fii, care s-alinte 
Urrnașii-nvingători, urmașii scumpi, 
Ai spațiilor Cosmosului oaspeți.
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ROMÂNIA 
la cea de-a XXII-a 

aniversare

rostit de tovarășul Ștefan Voitec
TRAIAN BLAJ, 

prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Ordinea de zi fiind epuizată, 
lucrările sesiunii iau sfirșit. du
pă o activitate laborioasă, deo
sebit de rodnică, desfășurată în 
cuprinsul a peste 40 de zile, in 
ședințe plenare și în comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Lucrările acestei sesiuni au 
exprimat, in mod convingător, 
exigența, dinamismul și avîntul 
creator pe care l-a imprimat, 
in toate sectoarele vieții noas
tre publice, istoricul Congres 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român. In egală măsură, 
ele au reliefat înalta respon
sabilitate și temeinicia cu care 
forul suprem al puterii de stat, 
împlinindu-și atribuțiile consti
tuționale, dezvoltă șî își îmbu
nătățește activitatea legislativă, 
exercită tot mai activ rolul 
ce-i revine în asigurarea îna
intării neîncetate a națiunii 
noastre, no drumul socialismu
lui

Intr-o atmosferă de lucru, 
atit in cadrul comisiilor per
manente cit și in plenul Marii 
Adunări Naționale, au fost e- 
xaminate. dezbătute si adoptate 
numeroase legi de mare în
semnătate, menite să contribuie 
la progresul economic și social- 
cultural, la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate

Relevăm, in primul rind. a- 
idoptarea, după o temeinică și 
aprofundată examinare și dez
batere. a Legii Planului de Stat 
al economiei naționale și Legii 
Bugetului de Stat pe anul 1970. 
ale căror prevederi corespund 
pe deplin liniilor directoare ale 
politicii partidului și statului 
nostru, posibilităților și nevoi

lor economiei naționale, obiec
tivelor stabilite de partid in ve
derea dezvoltării în ritm susți
nut a producției materiale, a 
științei, învățămîntului și cul
turii, ridicării necontenite a 
nivelului de viață, material și 
spiritual al tuturor celor ce 
muncesc de la orașe și sate. 
Sarcinile cuprinse in planul de 
stat, pentru anul, in al cărui 
prag ne aflăm — pe deplin rea
lizabile — cer eforturi și preo
cupări susținute. Așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, in larg 
cuprinzătoarea și luminoasa sa 
expunere, al cărei ecou profund 
și insuflețitor s-a simțit în în
treaga țară, precum și de-a lun
gul lucrărilor sesiunii noastre : 
.Prin îndeplinirea prevederilor 
planului pe 1970 se asigură ba
za materială pentru viitorul 
cincinal, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea al partidului**.

Se cuvine subliniat că de o 
importanță deosebită pentru a- 

In paginile 2, 3 și 4
♦ EXPUNEREA LA PROIECTUL LEGII 

CONTRACTELOR ECONOMICE PREZEN
TATA DE TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ

♦ LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE
♦ EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE 

PRIVIND ORGANIZAREA, PLANIFICA

REA ȘI EXECUȚIA INVESTIȚIILOR PRE
ZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MAXIM 
BERGHIANU

♦ LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA, PLA
NIFICAREA ȘI EXECUTAREA INVESTI
ȚIILOR

dincirea procesului de perfec
ționare a conducerii economiei 
naționale, corespunzător sarci
nilor și obiectivelor sale fun
damentale, este adoptarea Legii 
contractelor economice și a Le
gii privind organizarea, plani
ficarea și executarea investi
țiilor. Ele așează pe o bază su
perioară reglementarea relații
lor economice între organiza
țiile socialiste și statuează res
ponsabilitățile unităților econo
mice și a organelor de stat in 
folosirea cit mai judicioasă a 
fondurilor de investiții, reali
zarea, la timp, a amplului pro
gram prevăzut pentru anii ur
mători, în acest sector de bază 
al economiei noastre socialiste.

Legea privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de 
Miniștri, prin care se creează 
cadrul legal corespunzător pen
tru întărirea continuă a rolului 
organului suprem al adminis
trației de stat și Legea privind 
conducerea ministerelor și a ce
lorlalte organe centrale ale ad
ministrației, pe baza principiu
lui conducerii colective, mar

chează, în spiritul unei înalte 
răspunderi și exigențe, asigu
rarea unei eficiențe sporite a 
activității organelor centrale de 
stat.

Corespunzător cerințelor ac
tuale de îmbunătățire a mun
cii de cercetare în domeniul 
științei, pentru ca ca să devină 
cu adevărat o forță de produc
ție, s-a adoptat Legea privind 
organizarea activității de cerce
tare științifică.

Un viu interes a suscitat Ra
portul Comisiei speciale insti
tuită de Marea Adunare Na
țională pentru verificarea do
tării cu aparatură a unităților 
sanitare și a repartizării cadre
lor medicale pe teritoriul țării. 
Activitatea desfășurată de co
misie, precum și concluziile și 
propunerile aprobate, constituie, 
fără tăgadă, o contribuție va
loroasă la îmbunătățirea mun
cii într-un domeniu de însem
nătate deosebită al vieții po
porului nostru.

Desigur, că astfel de comisii 
ale Marii Adunări Naționale 
și-ar putea aduce efectiv con

tribuția și pe alte tărîmuri de 
activitate.

Celelalte legi și hotărîri care 
au făcut, de asemenea, obiectul 
lucrărilor sesiunii, constituie 
temeiuri de seamă ale perfec
ționării cadrului legislativ al 
activității sociale și de stat.

Așa cum prevăd normele 
constituționale, au fost exami
nate și adoptate proiectele de 
legi pentru aprobarea decrete
lor emise de Consiliul de Stat 
intre sesiunile Marii Adunări 
Naționale. Printre acestea, o 
însemnătate, pe drept cuvînt 
subliniată în cursul dezbate
rilor, o prezintă decretele pri
vind reorganizarea și funcțio
narea ministerelor și a celorlal
te organe centrale de stat.

★
Biroul Marii Adunări Națio

nale ține să releve aportul com
petent și valoros pe care, în 
cadrul sesiunilor și între se
siuni, l-au adus comisiile per
manente, în urma îmbunătăți
rilor, in ce privește rolul și ac
tivitatea lor, statornicite la în
ceputul actualei legislaturi, a

port eficient, atit în definitiva
rea proiectelor de legi cît și a 
proiectelor de decrete, exami
nate temeinic și pe larg, cu 
participarea activă a unui nu
măr tot mai mare de deputați.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Este îndatorirea noastră, a 
tuturor, ca o dată cu munca, 
de zi cu zi, ce revine fiecăruia 
în vastul proces al construc
ției socialiste, să facem cunos
cut, pe larg, în circumscrip
țiile electorale, politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, adîaca importan
ță a operei legislative a foru
lui suprem al țării; să acordăm 
toată atenția problemelor de 
interes obștesc; să fim recep
tivi la cuvîntul oamenilor mun
cii: să fim cit mai mult în mij
locul celor care ne-au învredni
cit cu încrederea lor, prin man
datul de înaltă răspundere de 
a-i reprezenta în Marele Sfat 
al României Socialiste.

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși deputați.

Ne aflăm în preziua celei 
de-a 22-a aniversări a Repu
blicii noastre și în prag de An 
Nou. Vă rog să-mi fie îngăduit 
ca. în numele Biroului Marii 
Adunări Naționale, să vă adre
sez calde felicitări, urări de fe
ricire personală și de noi suc
cese in activitatea dv. neobo
sită, dăruită făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră. La mulți 
ani 1

Declar închisă sesiunea a 
IlI-a a celei de-a Vl-a legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale.

Cu inima plină de bucurie 
întregul nostru popor sărbă
torește azi împlinirea a 22 de 
ani de la proclamarea republi
cii. Abolirea monarhiei și in
staurarea republicii, ca rezultat 
direct al luptei duse de masele 
populare sub conducerea Parti
dului Comunist Român, consti
tuie un eveniment istoric deo
sebit, mareînd cucerirea între
gii puteri politice de către cla
sa muncitoare în alianță cu ță
rănimea muncitoare.

Pășind pe drumul deschis de 
victoria insurecției naționale 
antifasciste din august 1944, Re
publica Socialistă România și-a 
sporit an de an zestrea și a- 
vuțiile într-un ritm nemaicu
noscut. Industria și agricultu
ra, cultura și arta, întregul pro
gres social a cunoscut în a- 
cești ani luminoși o dezvoltare 
impetuoasă, determinată de ta
lentul și hărnicia, de vasta și 
laborioasa activitate depusă de 
poporul român.

Deși au trecut doar 22 de 
ani, care pentru istorie înseam
nă foarte puțin, imaginea noii 
Românii s-a reflectat și este 
recunoscută astăzi pe întregul 
univers al contemporaneității.

Bilanțul roadelor hărniciei în 
pragul noului an este bogat ca 
urmare a valorificării superi
oare a resurselor naturale care 
au avut ca rezultat dezvolta
rea într-un ritm susținut a in
dustriei și agriculturii, contu- 
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HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind generalizarea experimentării noului 

sistem de salarizare și majorarea salariilor în 

unitățile din ramura construcții montaj

rînd imaginea unei țări înflo
ritoare, cu o economie viguroa
să, în plin avînt pe drumul 
desăvîrșirii multilaterale a con
strucției socialiste. Creșterea 
sistematică a producției mate
riale a dus la sporirea conti
nuă a venitului național, sursa 
de bază a ridicării nivelului de 
trai, al bunăstării poporului.

Corespunzător dezvoltării pa
triei a fost stabilit și cadrul 
organizatoric oglindit în noua 
împărțire administrativă a ță
rii. care a creat noi și lumi
noase perspective dezvoltării 
de viitor a comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor țării.

O dată cu mersul înainte al 
patriei pe calea construcției so
cialiste, transformări adinei, 
înnoitoare s-au petrecut și în 
Valea Jiului, important centru 
carbonifer al țării, care de cu- 
rînd a sărbătorit 100 de ani de 
Ia începutul exploatării indus
triale a zăcămintelor de căr
buni. Cei 22 de ani de repu
blică au transformat localită
țile din Valea Jiului intr-un 
imens șantier socialist, cu o 
economie in plină dezvoltare, 
o cultură înfloritoare și un ni
vel de trai în continuă creștere.' 

Cîteva din minunatele rea
lizări obținute în această pe
rioadă care trezesc un puternic 
sentiment de mîndrie în inimile

• Continuare In pag. a 4-a
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Expunerea la proiectul legii 

contractelor economice prezentată 
de tovarășul llie Verdeț

Tovarăși depulali și deputate.

Proiectul de lege pe care am 
tasarcinarea vi-1 prezint, in 
numele Consiliului de Miniștri, 
are drept obiectiv perfecționa
rea relațiilor contractuale din
tre organizațiile socialiste. Ela
borarea lui este o reflectare a 
preocupărilor partidului și sta
tului nostru pentru a asigura 
torme și metode de organizare, 
conducere și planificare în con
cordantă cu nivelul atins in 
dezvoltarea economiei noastre 
socialiste, cu cerințele ridicării 
eficientei întregii activități e- 
con ornice.

Noua reglementare corespun
de și ea, ca și alte măsuri a- 
doptale sau în curs de elabo- 
xare. necesității de a asigura o 
Îmbinare optima a conducerii 
centralizate a economiei națio
nale cu o mai larga autonomie, 
posibilitate de inițiativă și răs
pundere a ministerelor, consi
liilor populare, centralelor, în
treprinderilor. Prin această re
ct 'nenlare, ca si prin reorga
nizarea ministerelor și crearea 
centralelor, urmărim sa elibe
răm conducerea centralizată a 
economiei naționale de elemen
tele de centralism excesiv, să 
sporim premisele elaborării u- 
nor planuri reale, bine funda
mentate, să apropiem adoptarea 
deciziei de locul executării ei, 
«ă asiqurăm o cit mai largă par
ticipare a colectivelor, a spe
cialiștilor. a oamenilor muncii 
la elaborarea si executarea de
ciziilor nronomice.

Tovarășe și tovarăși,
Actualul sistem al relațiilor 

contractuale dintre organizațiile 
>• cialiste funcționează pe baza 
unor reglementări, adoptate, în 
majoritatea lor, cu aproape două 
decenii în urmă. El nu mai poa- 
tv corespunde nevoilor unei e- 
«onomii al cărei aparat de pro
ducție a cunoscut o considera
bilă amplificare și diversificare, 
cerințelor unei gestiuni moder
ne, subordonate telului sporirii 
continue a eficientei întregii 
aetivităti economice.

In contracte își găsesc con
cretizarea sute și sule de m:i 
do momente de aprovizionare 
ți desfacere decurgînd din le- 
păturile strînse care unesc ra- 
nr.irile si unitățile economice pe 
baza diviziunii sociale a mun
cii Sincronizarea acestor mo
mente în ceea ce privește sor
timentele, cantitatea, calitatea 
și termenele de livrare presu
pune ca o condiție indispensa
bilă activitatea plină de Iniția
tivă și de răspundere a celor 
direct interesați.

Or. este cunoscut că, potrivit 
reglementărilor în vigoare, con
tractele sînt nu rezultatul unul 
-dialog temeinic și fructuos în
tre beneficiar și furnizor, ci mai 
curînd oglindirea mecanică a 
unor decizii stabilite de la cen
tru. In mod inevitabil, acestea 
nu pot să tină seama cu exac
titate nici de posibilitățile de 
producție ale furnizorilor și nici 
de cerințele concrete ale bene
ficiarilor. Slaba participare a 
părților la elaborarea prevede
rilor contractuale, îngrădirea 
Inițiativei organizațiilor socia
liste priD numeroase dispoziții, 
instrucțiuni și circulare, ca și ca
racterul mai mult simbolic al 
sancțiunilor prevăzute pentru 
încălcarea angajamentelor asu
mate, au transformat încheierea 
contractelor într-un act formal, 
fără putere de a influenta în
tărirea disciplinei de plan și 
realizarea sarcinilor.

1b condițiile menținerii unor 
fenomene de centralism exce
siv. deficientele sistemului re- 
loliilor contractuale au înlesnit 
tendințele unor întreprinderi de 
n produce fără desfacere asigu
rată, ca și apariția unor per
turbări în îndeplinirea planului 
dc producție, de investiții și a 
sarcinilor de export, ca urmare 
& neîndeplinirii obligațiilor con
tractuale de către anumiți fur- 
niz< ri. Astfel, la începutul a- 
ceslei luni, numărul contracte
lor neonorate se ridica la cca 
20 000. iar valoarea producției 
implicate - la cca 6 miliarde 
lei. Faptul că, pe global și pe 
diferite unități, planul de pro
ducție se îndeplinește și se de- 
pă^esle nu compensează pier
derile care rezultă — prin reac
ție in lanț — pentru întreaga 
economie naționala. O Imagine 
b acestor pierderi o poate da, 
rin pildă, faptul că în primele 
9 luni ale anului curent în în
treprinderile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
s-au irosit, din cauza lipsei de 
materiale, peste 500 mii ore — 
mașină. De asemenea, minusuri 
de producție cu o valoare In
comparabil mai mare decîl cea 
a unor contracte neonorate au 
rezultat din punerea cu întlr- 
7.iere în funcțiune a unor o- 
bîertive.

în același timp, este eviden
ta legătura nemijlocită care 
există între caracterul formal 
al actualului sistem contractual 
și insuficienta preocupare a u- 
nilăților de producție pentru 
încărcarea integrală a capaci
ty Iilor, reducerea consumurilor 
specifice și justa dimensionare 
a stocurilor. în loc să se pre
ocupe de obținerea de comenzi, 
de găsirea de posibilități de co
operare, unitățile de producție 
își irosesc energia pentru a ob

ține decizii și repartiții. Dc a- 
semeneo, insuficienta certitudi
ne în ceea ce privește aprovi
zionarea tehnică materială stă 
la baza tendinței de supraasi- 
gurare și, pornind de aici, de 
dimensionare nerațională a sto
curilor și de folosire neraționa
lă a materiilor prime.

lată, tovarăși, numai cîteva 
din motivele pentru care, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu In concluziile la re
centa Plenară a Comitetului 
Central, perfecționarea relațiilor 
contractuale nu se putea limita 
la unele amendamente nesemni
ficative ale reglementărilor le
gale în viqoare.

Era necesară, și acest lucru 
este făcut' de proiectul dc le
ge C8re vă este supus spre dez
batere si aprobare, o abordare 
principial nouă, care să asigu
re transformarea contractului 
înlr-o pîrghie puternică a unei 
aprovizionări tehnico-ma teri ale 
normale, într-un mijloc de în
tărire a disciplinei în îndeplini
rea planului și a tuturor anga
jamentelor asumate.

Această întărire a rolului con
tractului rezultă din prevede
rile referitoare la raportul din
tre plan și contract, la modali
tățile de încheiere, la forma șl 
conținutul contractelor, la sanc
țiunile prevăzute în cazul ne- 
respectării lor.

Locul contractului în siste
mul de conducere planificată a 
economiei naționale este defi
nit în «mirtul programului de 
perfecționare a vieții economi
ce elaborat de Conferința Na
țională a partidului. Du ă rum 
este cunoscut. Conferința Na
țională a subliniat necesitatea 
ca, în munca de planificare ac
centul principal să cadă pe u- 
nilătile economice, pe activita
tea de elaborare a propunerilor 
de plan de către întreprinderi 
și con,ralo, nucleele de bază 
ale economici naționale, care 
cunosc cel mai bine potenția
lul și rezervele de care dispun, 
posibilitățile de creștere In 
ritm susținut a producției de 
bunuri materiale. De asemenea, 
s-a arătat că elaborarea nlanu- 
rilor trebuie să se facă de jos 
în sus, asiqurîndu-se îmbinarea 
strânsă a studiilor ~ nropune- 
rilor unităților economice cu 
acelea ale organelor centrale 
de conducere, care au viziunea 
de ansamblu a economiei na
ționale.

Pornind de la această con
cepție, proiectul de lege defi
nește contractul economic ca 
un instrument de planificare. El 
servește la fundamentarea pla
nurilor anuale pe baza preve
derilor cuprinse în planul cin
cinal. și, totodată, la reglemen
tarea în detaliu a schimbului 
de aetivităti între organizațiile 
socialiste în vederea îndeplini
rii Integrale a obligațiilor de- 
curqînd din planul de dezvol
tare a economiei naționale. Con
ducerea pe bază de plan ră- 
mîne caracteristică fundamenta
lă, determinantă a dezvoltării 
economiei nostre socialiste. în 
același timp, noua reglementare 
deplasează în centrale și între
prinderi Importante atribuții și 
răspunderi în scopul de a se 
crea condiții cît mai bune pen
tru ca întreaga activitate de 
producție să se desfășoare în 
strînsă legătură cu nevoile eco
nomiei naționale, asigurindu-se 
realizarea cantitativă, calitativă 
și la termenele stabilite a sar
cinilor de producție, creșterea 
productivității muncii si redu
cerea prețului de cost.

O trăsătură esențială a noi
lor reglementări, aflate în dez
batere, o constituie faptul că nu 
un organ administrativ superior, 
ci părțile contractante sini a- 
celea care stabilesc ce anume 
trebuie să cuprindă contractul. 
Acesta nu mai reprezintă trans
crierea, negociată formal prin 
corespondență, a unor sarcini 
primite „de sus", ci rezultatul 
unor negocieri reale și temeini
ce între furnizor și beneficiar 
pe toate, dar absolut toate pro
blemele decurgînd din obiectul 
tranzacției — condițiile de ca
litate, adaptările și îmbunătăți
rile constructive și tehnologice 
ce trebuie să fie aduse produ
selor, modalitățile de efectuare 
a recepției, formele de asisten
ță tehnică, regimul de garanție, 
calitatea și termenele de livra
re și altele. Accentul pus pe 
discuțiile directe in perioada 
precontractuală va duce la îns
crierea in contracte a unor pre
vederi care să satisfacă într-o 
măsură mult mai mare atît pe 
beneficiar, cît și pe producător 
și va elimina acel dialog steril 
și interminabil care în multe 
cazuri se desfășoară între părți 
în faza executării contractelor.

Potrivit proiectului de lege, 
contractele trebuie să canalizeze 
activitatea organizațiilor socia
liste in direcția îndeplinirii sar
cinilor prevăzute în planul de 
stal și, în același timp, să asi
gure folosirea maximă a capa
cităților de nroducție, precum și 
dimensionarea necesarului de 
materii prime și materiale în 
raoort cu normative și norme 
de consum fundamentate din 
punct de vedere tc-hnico-econo- 
mic. Astfel, organizațiile socia
liste sini obligate ca, la înche
ierea contractului să acorde 
prioritate comenzilor care asi

gură îndeplinii ea sarcinilor din 
planul anual. Ele trebuie să-și 
asigure comenzile necesare și 
să pună în fabricație numai pro
duse care au asigurată desfa
cerea prin contracte economice. 
Aceste prevederi vor stimula 
preocupările în ceea ce priveș
te gospodărirea cil mai rațio
nală a fondurilor de producție 
și vor permite concretizarea sar
cinilor de plan în așa fel Incit 
să existe o mai bună concor
danță între producție și nevoi
le economiei naționale. Aplica
rea lor va contribui la schimba
rea viziunii înguste a unor con
ducători de unități, care se in
teresau numai de realizarea 
cantitativă a sarcinilor de plan 
și nu și de desfacerea produc
ției lor. Este un adevăr ce nu 
are nevoie de demonstrație că 
producția nu poate să fie un 
scop în sine. Ea reprezintă un 
spor rea) de avuție și de venit 
numai atunci cînd corespunde 
unor nevoi determinate, cînd își 
realizează practic utilitatea so
cială.

O deosebită însemnătate au 
stipulațiile proiectului de lege 
în ceea ce privește perioada 
încheierii contractelor. Astfel, 
pentru materiile prime de bază, 
precum și pentru mijloacele de 
muncă a căror fabricație nece
sită o mai îndelungată pregăti
re tehnică și organizatorică, 
contractele se încheie cu mi
nimum 6 luni înainte de înce
perea perioadei dc plan. Prin 
această prevedere se urmărește 
să se asigure timpul necesar 
pregătirilor In ve-- erea realiză
rii sarcinilor de plan și, de 
asemenea, să se înlăture unele 
din cauzele care duc la repar
tizarea inegală a sarcinilor de 
producție pe trimestre și la 
supraîncărcarea ultimei perioa
de a anului.

Stabilirea formelor de con
tracte, a duratei lor, ține seama 
de particularitățile proceselor 
de producție în diferite ramuri, 
de cerințele specifice ale apro
vizionării lehnico-materi ale. dc 
nevoile pieții. Astfel contrac
tele economice pot fi de lungă 
durată, anuale sau pentru pe
rioade mai scurte, potrivit cu 
acordul părților și prevederilor 
planului de stat.

Faptul că la produsele pentru 
care s-au formal relații de con
tinuitate între furnizori și be
neficiari, precum și la cele cu 
ciclu lung de fabricație se vor 
încheia contracte economice de 
lungă durată, va contribui la 
îmbunătățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale și, totodată la 
extinderea premiselor pentru ca 
unitățile de producție să aibă 
o viziune mai concretă asupra 
sarcinilor și problemelor dez
voltării viitoare. Beneficiarul 
va avea astfel mai multă cer
titudine în ceea ce privește 
continuitatea aprovizionării, iar 
furnizorul va doblndi importan
te elemente în plus față de 
sarcinile planului cincinal, de 
natură să-i asigure o mai lar
gă perspectivă în întreaga ac
tivitate.

în cazul produselor complexe 
ce se realizează de mai multe 
organizații socialiste, se încheie 
contracte nu numai între bene
ficiari și furnizorul principal, ci 
și contracte de cooperare între 
acesta din urmă și fiecare din 
organizațiile colaboratoare. A- 
ceasta sporește răspunderea fur
nizorului și subfurnizorilor pen
tru realizarea produsului prin
cipal.

Potrivit noii reglementări 
care vă este supusă spre dez
batere, contractele vor avea un 
conținut mult mai concret de- 
cit în prezent. Ele vor trebui să 
prevadă obligații foarte precise 
atît pentru furnizor cît și pen
tru beneficiar, ceea ce va con
tribui la o sporire considerabi
lă -a exigenței în desfășurarea 
întregii activități de producție.

Contractele economice sînt 
concepute în proiectul de leqe 
ca un factor menit să introducă 
mai multă ordine și stabilitate 
în desfășurarea vieții economi
ce. Tocmai de aceea modifica
rea sau denunțarea lor este ad
misă numai cu acordul celeilalte 
părț' și cu condiția suportării 
consecințelor de către partea 
care are inițiativă în această 
privință. Aceste prevederi sînt 
îndreptate împotriva tendințe
lor de a qindi în mare, de a 
adopta soluții provizorii, care 
urmează să fie precizate pe par
curs, de a nu qîndi pînă la ca
păt toate aspectele unei proble
me, înainLe de a trece la rezol
varea ei. Înlăturarea hotărîlă a 
acestei tendințe este o condiție 
indispensabilă pentru ridicarea 
eficienței activități atît la ni
velul unităților, cît și la 
nivelul întregii economii națio
nale.

Unul din obiectivele urmărite 
de noua reglementare este în
tărirea preocupărilor organiza
țiilor socialiste pentru ridicarea 
calității produselor. Proiectul 
de lege stabilește nu numai că 
livrarea produselor se efectuea
ză exclusiv pe bază de recep
ție, dar creează și posibilitatea 
ca beneficiarul să efectueze 
controale de calitate chiar și 
pe faza de execuție. Se întă
rește răspunderea furnizorului 
pentru calitatea produselor In 
perioada de garanție. De ase
menea, legea obligă pe benefi

ciar la o sporire a exigenței, 
înlrucl, în cazul in care dacă 
acceptă produse care nu cores
pund calității specificate răs* 
punderea trece și asupra lui. 
Aceasta va contribui la inlănt- 
rarea îngăduinței reciproce care 
se manifestă în prezent intre 
furnizori și beneficiari, în dau
na intereselor economiei națio
nale.

O subliniere specială merită 
articolele din proiectul de leqe 
care se referă la regimul răspun
derii în cazul neîndeplinirii o- 
bliqațiilor contractuale. Este clar 
că fără sancțiuni pe măsura 
daunelor pricinuite celeilalte 
părți, orice contract va fi lipsit 
de forla de înrîurire în sensul 
executării lui.

Astăzi un furnizor poate lă
sa deliberat la o parte un con
tract, realizînd alte sarcini mal 
ușor do executat. Pe viitor. în 
calea unor asemenea decizii ar
bitrare vor exista obstacole 
serioase, întrucît neîndeplinirea 
obligațiilor privind executarea 
contractului sau executarea lor 
necorespunzătoare va atrage 
după sine atît plata de penali
tăți, cît și plata de despăgubiri, 
în cazul în care penalitățile nu 
acoperă în întregime prejudiciul 
cauzat. La rîndul său, prejudi
ciul este definit nu numapprin 
paguba efectiv suferită, ci șl 
prin beneficiul nerealizat. O a- 
semenea prevedere obligă pe 
furnizor să trateze fără discri
minare toate obligațiile sale 
contractuale. Faptul binecunos
cut că deseori ceea ce pentru 
furnizor poale apărea ca o sar
cină minoră, pentru beneficiar 
poate fi o condiție a îndeplini
rii planului la produse deose
bit de importante din punct de 
vedere al economiei naționale 
face de prisos orice argumen
tare suplimentară în această 
privință.

Proiectul de lege prevede de 
asemenea, răspunderea mate
rială, disciplinară și penală a 
anqajaților organizațiilor socia
liste care încalcă disciplina 
contractuală. Aceasta va stimu
la creșterea spiritului de exi-"’ 
genlă și de autoexigență a ca-., 
drelor economice, preocuparea 
lor pentru desfășurarea irepro
șabilă n activității în sectoarele 
în care lucrează.

lată, tovarăși, prezentate pe 
scurt cîteva din caracteristicile 
esențiale ale reglementării re
lațiilor contractuale, potrivit 
proiectului de lege supus dez
baterii. Este limpede că orga
nizațiilor socialiste, care vor fi 
confruntate într-un mod mai 
direct cu cerințele economiei 
naționale, li se pun probleme 
noi, de o deosebită complexi
tate. Devine necesar ca deci
ziile să fie adoptate ținînd sea
ma de un număr mai mare de 
factori, ca ele să aibă o fun
damentare economică mai soli
dă, ca organizarea producției, a 
muncii, selecționarea și promo
varea cadrelor să fie mai con
secvent așezate pe criterii de 
raționalitate științifică. Toate a- 
cestea presupun că însăși acti
vitatea de conducere a organi
zațiilor socialiste să fie ridi
cată la un nivel superior.

Dispunem în prezent de nu- 
n”'rnnse cadre tehnice și eco
nomice bine pregătite profesio
nal, dinamice si înzestrate cu 
o bogată experiență. Ne expri
măm convingerea deplină că, 
îndrumate de ministere și cu 
sprijinul organelor județene de 
partid, conducerile întreprinde
rilor și centralelor se vor situa 
cu onoare la înălțimea sarcini
lor care decurg din noua regle
mentare a relațiilor contrac
tuale.

Stimați tovarăși.
Așa cum rezultă din proiec

tul supus dezbaterii, prezenta 
lege intră în vigoare la 1 mar
tie 1970 și se aplică contracte
lor ce se vor încheia după a- 
ceaslă dată. Aceasta înseamnă 
că efectele ei se vor simți din 
plin în 1971, primul an al cin
cinalului.

Înainte de a mă referi la 
unele dintre măsurile care se 
Impun a fi luate în legătură cu 
asigurarea condițiilor aplicării 
eficiente a noilor reglementări 
aș dori să subliniez că în con
tinuare trebuie acordată atenția 
cuvenită îndeplinirii sarcinilor 
pe anul 1970. Un important vo
lum din producția acestui an 
încă nu este acoperit cu con
tracte. Ministerele, centralele, 
întreprinderile vor trebui să a- 
sigure încheierea acestor con
tracte în termenul ce) mai. 
scurt. Obiectul unei preocupări 
deosebite trebuie să-1 constituie 
încheierea și executarea con
tractelor care se referă la pro
ducția pentru export și la cea 
pentru fondul pieței.

Potrivit sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului și statu
lui. planul cincinal pe perioada 
1971-1975 urmează să fie ela
borat în viitoarele 4—5 luni. O 
dată cu aceasta vor fi elabora
te sarcinile de plan pe 1971. 
Sînt de asemenea, cunoscute 
sarcinile decurgînd din lucrări
le în continuare caro depășesc 
limitele actualului cincinal. A- 
ceasla va crea baza necesară 
pentru ca organizațiile socialis
te să-și încheie contractele în 
termenele prevăzute și să facă . 
preaălirile necesare în vederea 
realizării lor.

In activitatea pentru asigu
rarea condițiilor cerute de apli

carea legii contractelor econo
mice, ministerele se vor călăuzi 
do sarcinile stabilite dc condu- 
corea partidului cu prilejul a- 
n.dizării planului de stat pe 
anul 1970.

Ministerele, celelalte organe 
economice centrale, consiliile 
populare și centralele industria
le vor trebui să precizeze sar
cinile de producție care revin 
fiecărei unități din planul cin
cinal viilor și din planul po 
1971, să clarifice problemele le
gale dc perfecționarea tehno
logiilor de fabricație și repro- 
iectarea unor produse, precum 
și de stabilirea surselor de a- 
provizionare șl a beneficiarilor 
producției.

Este necesar ca ministerele, 
centralele și întreprinderile să 
asigure lichidarea locurilor în
guste, ridicarea coeficientului 
de schimburi, să rezolve proble
mele tehnice și organizatorice 
de care depinde ridicarea gra
dului dc utilizare a tuturor 
mașinilor și utilajelor, folosirea 
integrală a capacităților de pro
ducție în fiecare unitate. O 
atenție deosebită va trebui să 
se acorde îmbunătățirii apro
vizionării lehnico-materi ale, re
vizuirii normelor de consum șl 
dimensionării judicioase a sto

LEGEA
contractelor economice
ART. 1. — Potrivit obiecti

velor fundamentale și sarcinilor 
actuale ale dezvoltării econo
miei naționale, vor fi perfec
ționate raporturile contractuale 
dintre organizațiile socialiste, se 
va întări' disciplina contractua
lă și va spori răspunderea pen
tru respectarea cu strictețe a 
obligațiilor asumate.

Așezarea pe baze superioare 
a contractelor economice trebuie 
să creeze condiții pentru des
fășurarea activității de produc
ție in slrinsă legătură cu ne
voile economiei naționale, să 
asigure realizarea cantitativă, 
calitativă și la termenele sta
bilite a sarcinilor de produc
ție, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, sporirea eficientei econo
mice în toate sectoarele.

ART. 2. — Contractul eco
nomic este un instrument de pla
nificare care servește la fun
damentarea planurilor anuale pc 
baza prevederilor cuprinse în 
planul cincinal sau de perspec
tivă,? el servește totodată la 
concretizarea desfășurării rela
țiilor economice dintre organi
zațiile socialiste cu privire la 
furnizarea de produse, executa
rea de lucrări și prestarea de 
servicii, în scopul înfăptuirii 
Integrale a obligațiilor rezul
tate din planul de dezvoltare 
a economiei naționale.

ART. 3. — Pentru asigurarea 
condițiilor de realizare a sarci
nilor de plan, organizațiile so
cialiste vor încheia contracte 
economice înainte de începerea 
perioadei de plan, în funcție de 
specificul producției. Pentru ma
teriile prime de bază, precum 
și pentru mașini, instalații șt 
utilaje a căror fabricație nece
sită o durată mai îndelungată 
de pregătire tehnică și organi
zatorică, contractele economice 
trebuie să fie încheiate cu mi
nimum 6 luni înainte de înce
perea perioadei do plan.

Pentru produsele sezoniere ori 
cu ciclu scurt de fabricație, or
ganizațiile socialiste vor sta
bili în contracte termenele la 
care vor prezenta specificațiile 
si detaliile pentru aceste pro
duse.

în relațiile economice, organi
zațiile socialiste folosesc con
tracte scrise. Comanda urmată 
de acceptare sau executare în
seamnă contract încheiat.

ART. 4. — Furnizorii au obli
gația de a-și asigura portofoliul 
de comenzi care să permită fo
losirea integrală și cu maximum 
de eficientă a capacităților de 
producție.

Ei au obligația de a încheia 
contracte pentru orice produs 
pe care îl fabrică sau îl pol 
asimila în termenul cerut; la 
încheierea contractului se va 
acorda prioritate acelor co
menzi care asigură îndeplinirea 
sarcinilor din planul anual.

Organizațiile socialiste vor 
pune în fabricație numai pro
duse care au asigurată desface
rea prin contracte economice.

Oraanizațiile socialiste, în 
cursul executării planului, vot 
putea introduce în fabricație 
produse peste cele prevăzute 
inițial, numai în condițiile cînd 
au desfacerea asigurată prin 
contracte sau cînd desfacerea 
este asigurată prin rețeaua pro
prie.

ART. 5. — Contractele eco
nomice se încheie de unități 
economice cu stalul do centra
lă, de unități cu gestiune eco
nomică proprie, precum și de 
alte organizații cu personali
tate juridică, potrivit compe
tențelor legale.

La încheierea contractelor e- 
conomlce se va tine seama de 
volumul și caracteristicile teh- 
nicq-economice alo producției 
prevăzute în planul de perspec
tivă, de asigurarea folosirii ma
xime a capacităților de produc
ție j la dimensionarea necesaru
lui de materii nrime si materiale 
se vor avea în vedere normati
vele și normele do consum sta
bilite, fundamentate din punct 
de vedere tehr:eo-economic.

ART. 6. — Pentru a da con
tractului economic un conținut 
caro să reflecte necesitățile dez
voltării economiei naționale, ce
rințele producției, ale consuma
torilor si posibilitățile de va
lorificare completă a polița
iului tehnico-productjv al fur

curilor avîndu-se în vedere uti
lizarea cil mai rațională a re
surselor materiale șl accelerarea 
vitezei de rotație a fondurilor.

Toate acestea vor crea pre
mise pentru ca în contractele 
ce se vor încheia să se reflec
te cit mai exact nevoile econo
miei naționale, să se asigure 
continuitatea aprovizionării leh- 
ni( o-materialc și certitudine^ 
desfacerii întregii producții. în
deplinirea ritmică a planului șl 
sporirea eficienți întregii acti
vității economiei .

în vederea asigurării reali
zării in bune condițiuni a pro
gramului de investiții pe anul 
1971, titularii de investiții vor 
trebui să elaboreze încă din 
prima jumătate a anului viitor 
studiile tehnico-economlce șl 
documentațiile tehnice pentru 
noile obiective, astfel încîl u- 
tilajele și instalațiile necesare 
să poată fi contractate în ter
menele și condițiile stabilite 
prin lege, iar livrarea lor să 
se facă în concordantă cu ter
menele do punere în funcțiune. 
Dc asemenea, pînă la sfîrșitul 
anului 1970 va trebui să fie 
clarificate toate problemele le
gate de obiectivele industriale 
a căror construcție urmează să 
înceapă în cincinal, astfel în

nizorilor, pentru a face din a- 
cesta un instrument eficient de 
ridicare continuă a calității pro
duselor, părțile contractante sînt 
obligate:

a) , să prezinte și să cunoască 
felul produselor care formează 
obiectul contractului, să orga
nizeze și să participe la lîrguri 
și expoziții de produse, să în
tocmească cataloage, albume și 
prospecte;

b) să se întîlnească și să dis
cute condițiile de calitate, adap
tările și îmbunătățirile cons
tructive și tehnologice ce tre
buie. aduse produselor, modali
tățile de efectuare a recepției, 
formele de asistență tehnică, 
reaimul de garanții, calitățile și 
termenele de livrare, să stabi
lească toate clauzele contrac
tuale.

ART. 7. — Pentru utilaje teh
nologice și instalații complexe 
părțile sînt obligate să stabi
lească prin contract termenele 
de predare a documentației teh
nice complete pentru întregul 
obiectiv sau pe ansamble șl 
subansamble ce se pot executa 
independent, precum și terme
nele de livrare a utilajelor sau 
instalațiilor, calculate de la pre
darea documentației. Beneficia
rul răspunde de calitatea docu
mentației tehnice predate fur
nizorului.

ART. 8. — Contractele econo
mice pot fi de lungă durată, a- 
nuale sau pentru perioade mai 
scurte, potrivit cu acordul păr
ților și prevederilor planului de 
stat.

Se vor încheia contracte eco
nomice de lungă durată îndeo
sebi la produsele pentru care 
s-au format relații de continui
tate între furnizori și benefi
ciari, precum și pentru cele cu 
un ciclu lung de fabricație. A- 
c< • le contracte vor putea fi ac
tualizate de comun acord de 
către părți, în funcție de modi
ficările intervenite în cursul 
definitivării planurilor anuale 
sau de cerințele noi impuse de 
progresul tehnic.

ART. 9. — Pentru produsele 
complexe ce se realizează de 
două sau mai multe organiza
ții socialiste, se vor încheia 
contracte de cooperare între 
furnizorul principal care livrea
ză produsul complet și fiecare 
dintre organizațiile colabora
toare care furnizează piese șl 
subansamble sau execută pre
lucrări necesare în procesul 
tehnologic al produsului com
plex.

Conținutul contractelor de 
cooperare trebuie să fie în con
cordantă cu clauzele principale 
din contractul intervenit între 
furnizorul principal și beneficia
rul produsului complex.

ART. )0. — Contractele eco
nomice se încheie prin acordul 
de voință al părților constatat 
în scris.

Neînțelegerile ce se pot ivi 
cu prilejul încheierii contracte
lor se vor rezolva de :

a) , unitățile economice cu 
statut de centrală, atunci cînd 
întreprinderile aparțin aceleiași 
unități;

b) ministerul tutelar, în cazul 
în care întreprinderile fac par
te din unitățile economice cu 
sau fără statut de centrală a- 
parținind aceluiași minister; 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean și al munici
piului București, pentru uni
tățile de interes local din sub- 
ordinea lor;

c) . ministerele interesate, a- 
lunci cînd unitățile economice 
cu sau fura statut de centrală 
aparțin de ministere diferite; 
comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, intere
sate. cînd unitățile de interes 
local sînt subordonate unor co
mitete executive diferite.

Unitățile economice, ministe
rele și comitetele executive ale 
consiliilor populare vor solu
ționa neînțelegerile preconlrac- 
iuale în termen de 10 zile, cînd 
unitățile sînt în aceeași loca
litate, și în 15 zile, cînd păr
țile sînt în localități diferite.

Pentru probleme ce privesc 
indicatorii de plan sau pentru 
obiective de importanță deose
bită, cînd ministerele, comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piul"! București nu cad do a- 
cord între ele, so voi adresa 

cîl să se poala trece la Înche
ierea contractelor interne, pre
gătirea executării ior și să Exis
te baza pentru desfășurarea o- 
perațillor de contractare In ex
terior și pentru incheieren de 
acorduri de cooperare.

Punînd In aplicare recentele 
măsuri privind perfecționarea 
activității de comerț exterior, 
întreprinderile, unitățile tu sta
tut de centrală ministerele si 
întreprinderile de comerț exte
rior trebuie să asigure contrac
tarea din timp și livrarea la 
termen a produselor prevăzute 
a fi aduse din import, să ob
țină contracte și comenzi pen
tru produsele destinate expor
tului, să încheie contract»’ de 
lungă durată, să asigure în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de import și export pe anii 
1970 ș| 1971.

O condiție esențială pentru 
ca noua reglementate să poală 
determina o cotitură în ceea 
ce privește rolul contractelor 
economice este ca ministerele, 
centralele, întreprinderile să 
asigure urmărirea operativă șl 
eficientă a îndeplinirii exempla
re a tuturor obligațiilor con
tractuale.

Tovarăși depulali și deputate, 
Noua reglementare a contrac-

Consiliului de Miniștri.
ART. 11. — Contractele eco

nomice nu pol cuprinde clauze 
contrare legii. Clauzele prin 
care se încalcă prevederile, le
gale sînt nule, urmînd a fi în
locuite cu prevederi corespun
zătoare legii.

Contractul va fi in întregime 
nul numai dacă înlocuirea clau
zei nule nu va fi posibilă.

ART. 12. — Părțile trebuie 
să execute în natură și întoc
mai obligațiile asumate prin 
contracte economice.

Modificarea sau denunțarea 
unilaterală a contractului ev-o-' 
nomic este interzisă.

Dacă părțile, de comun a- 
cord, stabilesc modificări în pre
vederile contractelor încheiate, 
partea care a solicitat modifi
carea suportă consecințele ce 
decurg din aceasta.

In cazurile în care furnizorul 
acceptă, la cererea beneficiaru
lui. încetarea contractului, a- 
cesla din urmă este obligat să 
suporte toate cheltuielile efec
tuate de producător pînă la 
data sistării contractului.

ART. 13. — Produsele- con
tractate se vor livra numai pe 
bază de recepție cantitativă și 
calitativă. Modalitățile de re
cepție vor fi stabilite de comun 
acord în contracte, cu respecta
rea prevederilor legale.

ART. 14. — Beneficiarul are 
dreptul să controleze pe par
cursul executării produsului 
contractat, modul în care fur
nizorul îndeplinește clauzele 
convenite cu privire la calitate.

Pentru utilaje tehnologice, ins
talații și alte produse de com
plexitate tehnică ridicată, re
cepția beneficiarului este obli
gatorie, el pulînd face recep
ția și pe faze de producție.

Se interzice livrarea produ
selor care nu corespund preve
derilor calitative stabilite în 
contractele economice.

în perioada de garanție, care 
obligatoriu va fi prevăzută în 
contract, furnizorul răspunde 
pentru calitatea produselor, iar 
după expirarea acesteia, pentru 
vicii ascunse, în condițiile le
gii.

Recepționarea și acceptarea 
de către beneficiar a produse
lor ce nu corespund calității 
prevăzute prin contract atrage 
răspunderea și asupra sa, ur
mînd a suporta și el recupera
rea pagubelor aduse avutului 
obștesc.

ART. 15. — Produsele trec în 
proprietatea sau administr irea 
directă a organizației benefiea- 
re, după caz:

a) . Pe data predării produse
lor către organizația benefic.a- 
ră ;

b) . ne data predării produse
lor către organizația de trans
port, în cazul în care expedie
rea produselor este în sarcina 
organizației furnizoare.

întreprinderile de transport 
au obligația de a asigura trans
portul ornduselor în bune con- 
dițiuni. In caz de daune, vor 
fi răspunzătoare pentru preju
diciul cauzat;

c) pe dala trecerii produselor 
în custodia organizației furni
zoare. cu acordul organizației 
beneficiare și în condițiile le
gii.

Pe data trecerii produselor în 
proprietatea sau administrarea 
directă a organizației beneficia
re trec și riscurile asupra sa.

ART. 16. — în contractele 
economice se înscriu prețurile 
și tarifele In vigoare aprobate 
de organele în drept; pentru 
produsele pentru care nu sînt 
prețuri stabilite, părțile vor 
conveni prețurile și tarifele în 
limitele competenței lor.

ART. 17. — Furnizorul este 
de drept în întîrziere, dacă nu 
își execută obligațiile la terme
nele stabilite prin contract.

Beneficiarul răspunde de ne- 
oxecutarea contractului, dacă 
nu-și respectă obligațiile de a 
căror îndeplinire depinde exe
cutarea contractului.

ART. 18. — Produsele con
tractate se pot livra cu antici
pație, numai cu acordul părți
lor.

Executarea și livrarea cu în
tîrziere a produselor de către 
furnizor, poate fi efectuată nu
mai cu acordul prealabil al be
neficiarului.

în cazul cînd furnizorul nu 
respectă termenul de livrare 

lelor economice se încadrează 
armonios în concepția despra 
perfecționarea organizării, con
ducerii și planificării economiei 
naționale elaborată de Conferin
ța Națională a P.( R. și de m- 
qresul al X-lca al parliduhi .

împreună cu celelalte mă
suri deja aplicate și cu ele 
referitoare la perfecționarea pla
nificării, a .sistemului de finan
țare și creditare, de aprovizio
nare tehnlcă-materială, la re
partizarea beneficiilor — care 
vor fi definitivate și aplicat In 
cursul anului viilor, ea va con
tribui la o mai mare adaptare 
a mecanismului nostru economic 
la cerințele unei producții mo
derne, axate pe progresul teh
nic și pe o gestiune rațională 
a resurselor materiale și de 
muncă de care dispunem, la 
sporirea eficienței conducerii 
unitare pe bază de plan a eco
nomiei naționale, la dezvolta, ea 
democrației socialiste.

Adoplînd acest proiect de le
ge, Marea Adunare Națională 
asigură încă o premisă pentru 
ca țara noastră să avanseze in 
continuare pe drumul dezvoltă: 
rii impetuoase a forțelor cie 
producție, pe drumul făuriri 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

prevăzut în contract, beneficia
rul este îd drept de a renunța 
la primirea produselor, dacă 
datorită întîrzierii livrărilor es
te in imposibilitate de a le mal 
folosi.

în cazurile prevăzute de ali
neatele 2 și 3, beneficiarul nu 
pierde dreptul de a cere furni
zorului plata penalităților de în
tîrziere sau de neexecutare și 
a despăgubirilor pentru repa
rarea integrală a prejudiciului 
ce j-a fost cauzat.

ART. 19. — Dacă după înche
ierea contractului se constată 
ivirea unor cauze, altele decîl 
forte majoră, care ar pune una 
din părți în imposibilitatea de 
a-] executa, orgaripl căruia par
tea îi este subordonată are o- 
bligația să ia măsurile necesare 
pentru a se asigura executarea 
contractului.

ART. 20. — Organizația so- < ix rare nu.șj rxecutg obli
gațiile privind executarea pre
vederilor contractului, ori le 
execută necorespunzător, dato
rează celeilalte părți penalități, 
precum și despăgubiri în ve
derea reparării prejudiciului 
cauzat din culpa sa, în măsura 
în care acesta nu a fost acope
rit în întregime prin plata pe
nalităților prevăzute în contract.

Despăgubirea pentru prejudi
ciul cauzat prin neexecutar^a 
în natură a obligației contrac
tuale privește atît paguba efec
tiv suferită, cît și beneficiul 
nerealizat.

Limita minimă a penalități
lor menționate la alineatul 1 șl 
cuantumul acestora se vor sta
bili prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri.

ART. 21. — Pentru prejudi
ciul cauzat organizațiilor socia
liste prin plata de amenzi con
travention ah.1, . penalități sau 
despăgubiri ca urmare a ncres- 
peclării disciplinei contractuale, 
angajații acestora vor răspuD- 
de, material sau disciplinar, 
potrivit cu culpa fiecăruia.

în cazul în care încălcarea 
disciplinei contractuale de către 
organizațiile socialiste este da
torată faptei unor angajați, cau- 
zîndu-se astfel prejudicii în

demnate avutului obștesc, an
gajat» vor răspunde în condi
țiile articolului 248 sau 249 din , 
codul penal, după caz, dacă 
fanta lor nu întrunește elemen
tele unei infracțiuni mai grave.

ART: 22. — Organizația so
cialistă a cărei obligație con
tractuală nu poale fi executată 
din cauză de forță majoră este 
apărată de răspundere, reve- 
nindu-i însă obligația ca, în 
termen de 5 zile de la apariția 
acestei cauze, să aducă la cu
noștința celeilalte părți impo
sibilitatea de executare surveni
tă. comunicîndu-i în 15 zile ac
tele doveditoare.

ART. 23. — întreprinderile 
producătoare pentru export sînt 
obligate să-și asigure fie di
rect, fie prin intermediul în
treprinderilor de comerț exte
rior, contracte și comenzi pen
tru producția destinată expor
tului.

Pentru produsele ce se aduo 
din import, întreprinderile, uni
tățile cu statut de centrală, 
ministerele și întreprinderile de 
comerț exterior sînt obligate 
să asigure contractarea din timp 
.și livrarea la termen a acesto
ra.

ART. 24. — Neîndeplinirea de 
către organele în subordinea 
cărora se află părțile contrac
tante a obligațiilor cu priviră 
la organizarea și îndrumarea 
încheierii contractelor economi
ce, precum și a celor referi tia
re la rezolvarea neînțelegerilor 
precontractuale, constituie con- ' 
travenlii și se sancționează tn 
condițiile ce se vor stabili prin 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

De asemenea, constituie con
travenție și se sancționează 
conform alineatului precedent, 
nerospectaroa prevederilo? art. 
4 alineatele 1, 2 și 3.

ART, 25. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale, comi
tetele executive ale cansiUiloi 
populare județene și al muni
cipiului București, pre-um șl 
alte organizații vor elabora pî
nă la 1 martie 1970 contracta 
lip adaptate specificului dcuue-

♦ CotiftitUate in pag. a j a
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•iilor lor de activitate, pe caie 
It vor supune aprobării Consi
liului de Miniștri.

ART. 26. — Prevederii»' pre
zentei legi se aplică 1 > moJ «.'» 
respunator contractelor eco- 
Bomice pnvind executarea do 
lucrări și prestarea de sen icil, 

da< a legea nu dispune altfel.
ART. 27. — Dispozițiile pre

zentei legi se completează cu 
prevederile codului civil, Jn 
măsura în caro acestea nu sini 
potrivnice legii de la|ă sau na
turii mporlurilor di.i't? organi
zațiile socialiste.

.ART. 28. — Prezent î lege In
tră in vigoare la dată de I mar

tie 1970 și se aplică contrac
telor ce se vor încheia de In 
inliarea în vigoare a legii.

ARI. 29. Pe dj;a intrării 
în vigoare a prezentai legi se 
abrogă prevederile art, 18 in
clusiv si ale ari. 27 șl 29 din 
Decretul nr. 265/19-49 privind 
obligativitatea con trie aloi scri
se și reglementarea plăților in
tre Întreprinderi și organizații 

economice, prevederile ari. 6 
nli lealele 2 și 3, art. 8 pel. 2, 
ml 9 pct. 1 și alineatul final, 
ori 10 pci. .1 și art. 12 din Le
gea nr. 5/1954, pentru organi
zarea și functionarea Arbitraju
lui do Stai. cu modificările ul
terioare, precum șl orice alic 
dispoziții contrare prezentei re
glementări. 

rilor In valorificarea molimă șl 
eficientă a potențialului econo
mic, în scopul accelerări pro
gresului multilateral al tării.

Pe baza motivării prezentate, 
vă rog, tovarăși deputnti, să

conferiți putere dc lege pro
iectului ce v-a lost supus spre 
examinare. Aprobarea lui va 
determina un salt calitativ In 
activitatea de investiții va in
troduce importante elemente de 

LEGEA

ordine, va face să creași ă răs
punderea in toate verigile eco
nomiei naționale, \ -i < miubui 
la < reșlerca venitului national 
produs pe uni lalea de fonduri 
fixe, la dezvoltarea forțelor de 

producție, la creșterea continuă 
a avuției naționale șl a nive
lului de trai al populației, telul 
suprem al politicii partidului 
nostru.

Expunerea la proiectul de lege 
privind organizarea, planificarea 

si execuția investitii/or
prezentată de tovarășul Maxim Berghianu

privind organizarea, planificarea 
și executarea investițiilor

Îngăduiți-mi, stimate tovarășe 
deputate $i tovarăși deputați, 
să prezint, din împuternicirea 
Consiliului de Miniștri, proiec
tul de lege privind organizarea, 
panificarea și execuția inves
tițiilor.

Prin prevederile sale, proiec
tul de lege supus dezbaterii 
Marii Adunări Naționale se în
scrie în ansamblu] de măsuri 
pe care le ia partidul nostru 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale și ale 
Congresului al X-lca. Așa cum 
sublinia secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Craușescu. în raportul prezen
tai la Congresul al X-lea al 
p.C.R -O importanță funda
mentală are stabilirea celor mai 
corespunzătoare forme organi
zatorice si metode de lucru, 
rare să tină scama de cerin
țele fiecărei etape prin care 
trece societatea noastră. de 
problemele arzătoare ridicate 

viață".
Proiectul de lege ce sc pre- 

Mintă arc în vedere traducerea 
fr. viață a acestor indicații, cit 
și a celor date pe parcursul 
elaborării lui de către condu
cerea partidului. El concentrea
ză atenția asupra fundamentă
rii. pregătirii, execuției si re- 
coDției investițiilor și creează 
cadrul corespunzător pentru a 
deplasa centrul de greutate al 
activității din acest domeniu 
sere unitățile de bază ale e- 
connmiei naționale.

Stabilirea clară a sarcinilor 
și răspunderilor ce revin fie
cărui nrran. la toate nivelele 
economiei — întreprinderi, cen
trale. comitete executive ale 
consiliilor populare, ministere, 
organe de sinteză, inclusiv Con
siliul‘de Miniștri — în proble
ma investițiilor, constituie de 
nit fel unul din obiectivele esen
țiale ale acestei legi.

Adoptarea unor măsuri fer
me care *ă pună ordine în în
treaga activitate de pregătire 
ri execuție a investițiilor, pre
cizarea sarcinilor si răspunde
rilor pentru toți factorii anga
jați în procesul de realizare a 
„oilor imitări șî ’ pentru toate 
etapele acestui proces — de la 
fundamentarea economică a o- 
birctivelor nmA la recepția fi
nală a acestora — sînt deter
minate dc amploarea P.rogra- 
mului national de investirii și 
de necesitatea de a lichida de
ficiențele care întîrzie îndepli
nirea acestui program si dimi- 
nurază eficienta întregi) dez
voltări.

Proporțiile si structura dez
voltării industriale, marile pro- 
p-rte de modernizare a agri
culturii si transporturilor, pro
gramul de construcții social-cul- 
turale ai de locuințe in cin
cinalul următor necesită un e- 
fort financiar si material fără 
precedent în istoria economică 
a tării. Tn perioada 1971— 1975 
alocăm In cadrul programului 
d- investiții trei sferturi din 
fondurile investite in cele două 
decenii anterioare.

Un program de asemenea di
mensiuni implică o rată înalta 
s acumulării și pretinde, ca o 
condiție esențială, pentru în
făptuirea lui. accelerarea rit
mului actual de transformare 
i investițiilor în fonduri fixe 
«î creșterea substanțială a e- 
ficienței lor economice Proiec
tul dc lege pornește de la pre
misa că această condiție poate 
fi asigurată în primul rind în 
faza de pregătire a investiți
ilor și de aceea prevede că nici 
o investiție nu poate fi intro
dusă în plan fără o temeinic# 
fundamentare prealabilă a ne
cesității și eficienței economice.

In această perioadă trebuie 
să fie analizate nevoile reale 
ale economiei, modul de folo
sire a capacităților existente, 
posibilitățile de desfacere și 
competitivitate;' oroduselor pe 
piețele externe. Fundamentarea 
obiectivelor trebuie să țină sea
ma de evoluția tehnicii și ști
inței. să se bazeze pe progno
ze în domeniul consumului și 
el comerțului exterior, să aibă 
deci în vedere dinamismul ca
ro caracterizează economia mo
dernă.

In _ concepția prezentei legi, 
răspunderea principală a fac
torilor angajați în planificarea 
și proiectarea investițiilor por
nește tocmai de la această a- 
preciere în perspectivă a pro
gresului tehnic si a celorlalți 
factori determinanti pentru dez
voltarea economică, din obliga
ția de a avea în vedere modi
ficările previzibile în tehnică 
-j tehnologie, in structura con
sumului si în diviziunea inter
națională a muncii șî este U- 

resc să fie așa, deoarece obiec
tivele de investiții, o dată con
struite. devin elemente irever
sibile ale strategici noastre e- 
conomice de perspectivă.

Importanța pe care o acorda 
legea pregătirii investițiilor 
este deplin justificată de fap
tul că fundamentarea insufi
cientă a necesității și oportu
nității. dimensionarea nerealiș- 
tă a unor obiective de investi
ții. au dus de multe ori la crea
rea nejustificată dc capacități 
peste cele cerute dc nevoile 
consumului intern și de posi
bilitățile de export

Am construit, bunăoară, pen
tru tuburile de beton. în ca
drul programului de ingațn, o 
capacitate anuală de 360 km. 
cu 50 la sută mai marc dorit 
s-a dovedit apoi a fi necesar. 
Am investit 52 milioane lei in 
construcția a două fabrici de 
amendamente dc calcar și circa 
70 milioane lei în producția 
de «pe amoniacale, pentru a re
nunța ulterior la ele. Prevede
rile înscrise în prezentul pro
iect de lege vor spori răspun
derea atît a titularilor dc in
vestiții. cit și a organelor ca
re avizează și aprobă aseme
nea investiții, spre a face im
posibilă repetarea unor aseme- 
nea situat» in viitor Nn se 
poate nega firește pwiblhtatca 
demodării unor produse, nici 
necesitatea de a moderniza si 
diversifica in permanentă pro- 
duclia. dar avem oblicatia dc 
a cintări-foarte bine aceste lu
cruri cind propunem 
rea in plan a unor astfel de 
investiții. Economia nationals 
plătește scump orice ușurință 
1n iudecarea investițiilor 5> 
aceea proiectul de lese prevede 
m astfel do situat» răspundem 
concrete. s

Măsurile cc se prevăd urma- 
rose să asigure evaluarea corec
tă a tuturor indicatorilor tell- 
nîco-cconomici si să ofere ga
ranții reale că se va obține e- 
licienta scontată. Ele. au o în
semnătate de prim ordin pentru 
planificarea investițiilor. întru
nit valoarea proiectelor conti
nuă să fie încărcată in mod 
artificial prin supradimensio
narea spatiilor de producție a 
construcțiilor anexe si adminis
trative prin lipsa de preocu
pare si o viziune departamen
tală asupra conceptului de co
operare în realizarea ?i folMj- 
roa construcțiilor 51 instalații
lor pe marile platforme Indus-

Pentru patru unități noi în 
cadrul grupului de întreprinderi 
electrotehnice de pe platforma 
Pipera, situate pe terenuri a- 
lăturatc si subordonate aceleiași 
direcții generale, s-au1 proiectat 
și executat patru clădiri admi
nistrative separate, iar pe plat
forma de la tați s-au construit 
zece ateliere mecanice care lu
crează cu 40-70 la sută din ca
pacitatea lor. în loc să se fi 
construit cu fonduri mai puține 
unul sau două ateliere care să 
lucreze cu întreaga capacitate. 
Desigur că aceste situații reflec- 
tă neajunsurile in activitatea 
titularilor de investit», dar ți 
a organelor dc avizare, inclu
siv Comitetul de Stat 61 Pla
nificării. si a organelor care 
au aprobat aceste investiții- 
Spre a evita repetarea unor 
astfel de situații, legea prevede 
cxnres ca utilitățile, secțiile au
xiliare si de deservire să fie 
realizate prin cooperare intre 
iM-nefiriarii de investit» din a- 
„M,i mnă pentru valorifica
re. eficientă si la 
paritate a spatiilor 
economisirea de fonduri de m- 
vesliții.

In multe cazuri s-au adop- 
lat soluții de amplasare a ca
pacităților industriale care nu 
au tini» seama, in suficientă 
măsură. de distantele de 
transport, de posibilitățile de 
aprovizionare cu materii pri
me și de situația centrelor 
de desfacere a producției. 
Legea urmărește s8 InlStuîe 
astfel de soluții, si în acest scop 
articolul 8 stabilește clar obli
gația <a I® alegerea amplasa
mentelor să se aibă In vedere 
«.rigurarea cu forță de muncă 
distanțele optime de transport, 
necesitatea reducerii rostului 
investițiilor prin folosirea utili
tăților din zona.

Necesitatea de a spori efi
ciența economică a investițiilor
np obliga să construim uzinele 
noastre cu o punctualitate ri
guroasă, climinlnd complet ca
zurile de nerespectare a terme
nelor de punere 
și nercalizare a 
tehnico-cconomici

In funcțiune 
parametrilor 

proiectați.

Există încă. in cadrul u- 
nor uzine și combinate, do
tate cu tehnică modernă, sec
ții In care se realizează, după 
expirarea termenului prevăzut 
pentru atingerea parametrilor 
tehnico-cconomici proiectați, mai 
puțin de jumătate din producție 
și din productivitatea muncii și 
se depășește cu mult prețul de 
cost prevăzut inițial. Asemenea 
exemple există și în industria 
chimică, a celulozei, industria 
lemnului, a materialelor de con
strucții șl altele.

Se justifică astfel pe deplin 
prevederea, cuprinsă în proiec
tul de lege, ca factorii anga
jați In pregătirea și realizarea 
irv pstițiilor să asigure alegerea 
unor tehnologii verificate în 
practica industrială, punerea în 
funcțiune a obiectivelor la ter
mene jjlanificale, atingerea în- 
tr-o perioada scurtă a întregii 
producții fizice și a productivi
tății muncii, a consumurilor 
specifice și a costurilor de pro
ducție, a acumulărilor șl a apor
tului valutar, cuprinse în pro
iecte.

O contribuție importantă la 
fundamentarea investițiilor o va 
avea îmbunătățirea modului de 
avizare a documentațiilor teh- 
nico-economice. Proiectul de le
ge Introduce ca un element nou 
avizarea unică de către Comi
tetul de Stat al Planificării șl 
Ministerul Finanțelor a obiecti
velor ai căror indicatori se a- 
probă de Consiliul de Miniștri. 
Faptul că orqanele de avizare 
vor lua contact cu problemele 
încă din faza de proiectaie șl 
că această activitate se va în
cheia cu aprobarea- studiului 
tehnico-economic de către colc- 
qiul ministerului respectiv, va 
duce la scurtarea duratei de 
avizare și 1® îmbunătățirea ra
dicală a muncii în acest dome
niu. ,

De asemenea, se prevede o- 
bligalivitalea pentru băncile fi
nanțatoare de a analiza din 
punct de vedere al eficienței e- 
conomice oportunitatea obiecti
velor de investiții ce se aprobă 
de titulari. Această măsura este 
determinată de ponderea Im
portantă pe care o au investi
țiile din competenta de apro
bare n titularilor, ele ’’eprezen- 
tînd în anul 1970 aproape 52 M 
sută din volumul total de In
vestiții. .

Dimensiunile programului d 
investiții și Importanța pe care 
o are realizarea lui pentru dez
voltarea economiei naționale 
pun cu o deosebită acuitate 
problema reducerii duratei de 
execuție a lucrărilor de cons
trucții. De aceea, proiactul de 
lege prevede o serie de măsuri 
menile să asigure reducerea 
perioadelor de imobilizare ® 
fondurilor, prin scurtarea du
ratei de execuție.

Statisticile arată limpede că 
timpul în care se execută o- 
bieclivele de investiții este mult 
mai mare decît acel necesar în 
străinătate pentru lucrări simi
lare. Durate mai mari de exe
cuție, în comparație cu timpul 
în care se realizează lucrări de 
același gen în alte țări sînt la 
noi și în industria metalurgică 
yl chimică, ușoară și alimentară.

Dacă analizăm timpul nece
sar execuției pe întreaga eco
nomie, față de proporțiile obiec
tivelor industriale din cincina
lul actual și de realizările exis
tente pe plan mondial, numai 
5 la sută din clădirile construi
te ar fi necesitat o durată de 
execuție mai mare de doi ani, 
în loc de 14 la sută cit s-a rea
lizat.

Situația se datorează, în ma
re măsură, faptului că nu se 
asigură în prealabil o pregătire 
corespunzătoare a lucrărilor de 
Investiții. De aceea, prevederile 
proiectului dc lege urmăresc să 
evite lărgirea exagerată a fron
tului de lucru prin atacarea u- 
nui număr mare de obiective în 
același timp și creează condiții 
pentru a pregăti din timp in
vestițiile pe bază de grafice co
ordonatoare. în care să se pre
vadă concret sarcinile tuturor 
factorilor angajați în realizarea 
investițiilor, termenele de pros
pectare și contractare a utila
jelor, corelarea livrărilor de u- 
tilaje din țară cu cele din im
port, înlăturînd posibilitatea în
ceperii lucrărilor în condiții de
rogatorii. a realizării unor pro
vizorate nceconomice și unor 
discontinuități în activitatea de 
construcții.

Fonduri însemnate au fost 
imobilizate timp îndelungat pen
tru că am început unele lucrări 
fără pregătirea necesară, cu de
rogări, presupunînd că ob.eiU- 
vele vor fi dale astfel în ex

ploatare mai repede. In fapt, 
costul investiției a crescut, du
rata de execuție s-a prelungit, 
parametri tclinico-economici
s-au realizat cu întindere și de 
aceea In viitor trebuie să înce
pem lucrările numai cînd in
vestiția este bine pregătită, de
oarece numai aslfel se poate 
înfăptui punerea în funcțiune 
la termen și se pot crea con
dițiile necesare atingerii indica
torilor aprobați.

Pentru asigurarea din timp a 
documentațiilor tehnico-econo- 
mice, a căror lipsă a determi
nat dificultăți In desfășurarea 
investițiilor, se prevede o creș
tere însemnată a capacității de 
proiectare, prin trecerea trep
tată a elaborării proiectelor de 
execuție în sarcina organiza
țiilor de construcții — monta), 
prin obligativitatea folosirii 
proiectelor secțiunilor tip $» 
extinderea utilizării proiecte
lor ‘’’refolosibile, prin con
stituirea în centrale, combinate 
și în unele întreprinderi, pe 
baza transferului de cadre spe
cializate din institutele centrale, 
a unor nuclee de proiectare 
care să elaboreze documenta
țiile pentru investiții proprii. 
Proiectul de lege asigură conti
nuitatea proiectării pe nJanl* 
șantiere, obligînd ministerele sa 
numească șeful de proiect și co
lectivul de proicctanți. care să 
poarte răspunderea lucrărilor 
de la elaborarea temei de pro
iectare pînă la punerea In func
țiune a capacităților și realiza
rea indicatorilor.

Proiectul de lege pune un 
accent deosebit pe execuția lu
crărilor pe șantierele de cons
trucții, creînd obligații și Pos*' 
bilitățl pentru realizarea lucră
rilor de construcții-montaj m 
ordinea și la termenele stabilite 
prin graficele de execuție, in 
noua concepție, constructorul nu 
mai este un simplu executant. 
El va avea un rol activ și va 
putea participa, alături de be
neficiar si proiectant, la stabi
lirea soluțiilor constructive, 
care să asigure industrializarea 
lucrărilor, folosirea intensivă a 
utilajelor de construcții și redu
cerea consumului de materiale.

în scopul concentrării orga
nizațiilor de construcții pe șan
tierele Importante de Investiții, 
legea are în vedere executarea 
ta regie, de către centrale, com
binate si întreprinderi a unor 
dezvoltări, modernizări șl repa- 
ratii capitale.

O problemă fundamentală pen
tru eficiența programului de In
vestiții o constituie recepția lu
crărilor, deoarece în această e- 
tapă finală o procesului de 
transformare a investițiilor în 
fonduri fixe stăruie o lipsă a- 
culB de răspundere șl un for
malism de neîngăduit. Se pre
tau lucrări cu defecțiuni împor- 
t,..)* <are conduc la funcțio
narea necorespunzătoare a ins
talațiilor, la întreruperi frec
vente ale producției și 1® n‘ 
tîrzieri mari în atingerea n- 
dicatorilor proiectați, aduetn- 
du-se astfel pagube însemnate 
economiei naționale.

Proiectul de lege introduce, 
in această activitate, elemente 
de ordine și disciplină și sta
bilește atribuțiile și răspunderile 
ce revin comisiilor de recep
ție. Se statuează principiul că 
organul care aprobă investiția 
numește comisia de recepție și 
aprobă recepția. Se stabilește, 
de asemenea, obligația de a se 
face recepția pe faze, cea de
finitivă urmînd a fi efectuata 
după realizarea indicatorilor a- 
probați.

Pentru a preveni achiziționa
rea de utilaje cu defecte și re
trimiterea lor la furnizori și ® 
evita astfel greutățile, perlur- 
bațiile în lanț, implicit Intîr- 
zierea punerii în funcțiune a 
obiectivelor, se prevede obliga
tivitatea beneficiarilor de inves
ti țu de a face recepția utilaje
lor la furnizori, pe principalele 
faze de fabricație și la livrare.

Tovardșe deputate și tovarăși 
deputați.
Țin să subliniez faptul că 

proiectul de lege a fost elabo
rat cu larga consultare a unor 
colective de specialiști din pro
iectare, din organizațiile de 
construcții-montaj și din cadrul 
unităților beneficiare de investi
ții din județe și ministere.

Măsurile <e vă sînt supuse 
spre legiferare evidențiază, o 
dală mai mult, consecvența și 
fermitatea cu care conduceiea 
partidului și statului aplică nea
bătut în viață hotărîrile Con
ferinței Naționale, ale Congre
sului al X-lea, privind perfec
ționarea conducerii și planifică
rii economiei, lărgirea atribu
țiilor unităților de baza, ieș- 
terâa răspunderii tulurox lado-

ART. 1. — Progresul neîn
trerupt economic și social al 
țârii este determinat in măsură 
hotăritoare dc realizarea unei 
rate înalte a acumulării, dc 
volumul de investiții destinot 
reproducției socialiste lărgite, 
cerință obiectivă a societății 
modeme in condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, 
în vederea asigurării satisfa
cerii, in tot mai largă măsură, 
a necesităților materiale și spi
rituale ale poporului.

ART. 2. — Planul dc investi
ții are la bază directivele de 
dezvoltare cconomico-șociale a 
țării, in perspectivă și anuale, 
aprobate de partid și de stat.

ART 3 _ Marea Adunare
Națională aprobă programul de 
investiții prin planurile de pers
pectivă și anuale.

ART. 4. — Consiliul dc Mi
niștri elaborează planul de in
vestiții si răspunde de înde
plinirea lui.
r ART 5 _ Introducerea în
plan a investițiilor se face pe 
baza unei fundamentări econo
mice riguroase, a analizei ne- 
vcile.r interne si a posibilită
ților de export urmărindu-se 
realizarea dc capacități cu înal
tă eficientă economică. La a- 
probarea introducerii în plan 
a investițiilor se vor prezenta 
si graficele de realizare a aces
tora Pregătirea și executarea 
investițiilor trebuie să asigure 
punerea în funcțiune a ob>ec- 
tivolor la termenele plamf’ca- 
te si realizarea într-o perioadă 
scurtă, a întregii producții fi
zice productivității muncii, con- 
sumarilor specifice. ™'u.r,I°r 
de producție, rentabilității, a 
cumulărilor ți aportului, n-' va
lutar prevăzute. în pro><*te'

ART. 6. — Comitetul de Stat 
Bl Planificării are următoarele 
îndatoriri ți răspunderi :

a) coordonează întreaga ac
tivitate dc planificare ți ela
borare a propunerilor privind 
planurile dc investiții curente 
ți de perspectivă, finind seama 
dc dezvoltarea proporțională, 
echilibrată ți eficientă » eco
nomiei naționale si n ramuri
lor sale, de valorificarea supe
rioară a resurselor naturale, de 
necesitățile dezvoltării economi
ce ți sociale a tării țî tendin
țele conjuneturale ale piețli 
externe:

bl asigură prin balanțele de 
materiale, conform normelor de 
consum stabilite prin planuri e 
anuale, materialele 51 utilajele 
pentru investit», care sînt diri
jate centralizat, fondurile de 
investit» si valutare corelate 
cu necesitățile anuale dc exe
cutare si termenele de punere 
in funcțiune a capacităților:

ci elalwrează. împreună cu 
ministerele ți celelalte organe 
centrale, norme si normative 
privind Indicatorii dc utilizare 
eficientă a fondurilor de in- 
vesti ții: , . ,d) urmărește îndeplinirea pia- 
nului de investit»;

el exercită inspecția de slat 
în proiectare. construcții țl 
montaj. .

ART. 7. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale prin co
legiile și comitetele lor. precum 
Șl comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, au ur
mătoarele îndatoriri și răspun
deri :

a> elaborarea și realizarea 
planului de investiții:

b) fundamentarea eficienței 
economice a investițiilor:

c) elaborarea de studii și pro
grame de dezvoltare în perspec
tivă a ramurilor lor de activi
tate:

d) întocmirea împreuna cu 
centralele industriale, combina
tele și celelalte unități în sub
ordine. a proiectelor planurilor 
de investiții cincinale și anua
le- repartizarea pe obiective 
a fondurilor alocate anual în 
concordanță cu graficele de e- 
șalonare a investițiilor și tei- 
mencle de punere în func-^ 
țiune:

e) 1 pregătirea investițiilor, ca
re urmează a fi nominalizate 
In planul cincinal, pc bază de 
grafice coordonatoare întocmite 
pentru fiecare obiectiv nou, 
astfel inc» să se asigure fie
cărei activități o desfășurare 
normală, un ritm susținut de 
executare șl punerea în îunc- 
țiune în termene cit mai 
scurte:

f) controlează și ia măsuri 
pentru respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a ca
pacităților prevăzute în plan și 
îndeplinirea indicatorilor tehni- 
co-economici aprobați;

g) asigurarea contractării u- 
tilajelor și instalațiilor din ța
ră precum și a licențelor, pro
cedeelor tehnologice, utilajelor 
si instalațiilor complexe din 
import cu termene dc livrare 
corelate cu graficele de eșalo
nare a investițiilor și cu ter
menele de punere in funcțiune 
a capacităților din zonă;

h) îndeplinirea sarcinii de co
ordonator pe platformele in
dustriale pe care se realizează 
obiective aparținind mai mul- 
toi titulari de investiții și la 
care le revine această îndato

rire, în vederea realizării efi
ciente, prin cooperare, a lucră
rilor do interes comun, corelat 
cu necesitățile de punere în 
funcțiune a capacităților;

i) organizarea, funcționarea 
consiliilor tehnico-șliințificc, în
cadrarea acestora cu cadre com
petente și atragerea de specia
liști cu înaltă calificnrc pro
fesională;

j) organizarea activității de 
proiectare în vederea întocmirii 
la timp a documentațiilor teh- 
nico-economice, coroiat cu ter
menele de începere a lucrări
lor și cu punerea în funcțiune 
a obiectivelor de investiții;

k) asigurarea executării lu
crărilor de construcții-montaj 
prin unități proprii sau prin 
alto organizații:

l) folosirea rațională a capa
cității organizațiilor de proiec
tare și de construcții-montaj în 
subordine.

ARy g — Consiliile do ad
ministrație. comitetele de direc
ție sau colectivele de conducere 
ale centralelor industriale, com
binatelor, grupurilor industria
le. întreprinderilor și altor uni
tăți beneficiare de investiții au 
in sarcina lor întreaga activi
tate de realizare a investițiilor 
do la motivarea economică a 
necesității acestora, proiectare, 
executare, recepție si punere i 
funcțiune, inclusiv realizarea 
integrală a indicatorilor tehm- 
co-pconomici aprobați.

Pentru investițiile din com
petența lor dc aprobare, răs- 
PUa) fundamentarea economică 
a investițiilor productive pe 
baza analizei nevoilor interne, 
a posibilităților și perspectivei 
de desfacere pe piața externă, 
a folosirii complete si eficiente 
a capacităților existente, jus
tificarea necesității si oportuni
tății lucrărilor social-culturale;

b) construirea de noi capa
cități ne bază de resurse si
gure de materii prime, valori
ficarea superioară a materiilor 
prime din țară și. în cazul im
porturilor, po procurarea aces
tora în condiții avantajoase. în 
primul rînd. prin contracte de 
lungă durată:

c) asigurare;» unei eficiente
ridicate investițiilor; ;

d) fundamentarea propuneri
lor făcute cu privire la ampla
sarea noilor investiții, la alege
rea cărora să se țină seama de a- 
sigurarea forței de muncă nece
sară, de distantele de transport 
a materiei prime și a produ
selor finite care trebuie să 
fie cit mai reduse, de necesita
tea diminuării costului jnvesti- 
ției prin folosirea’ utilitarilor 
din zonă:

e) tehnologia adoptată și ni
velul tehnic al utilajelor pre
văzute. urmărind ca acestea să 
fio executate în măsură cît mai 
mare în țară, iar în cazul im
porturilor de utilaje complexe 
acestea să fie realizate în pri
mul rind prin cooperare:

f) valorificarea licențelor și 
patentelor achiziționate din im
port. asimilarea în termene 
scurte a produselor și tehnolo
giilor. precum și reducerea pe
rioadei de integrare în cazul 
produselor care se realizează 
cu subansamble și piese din 
import:

g) economicitatea soluțiilor 
constructive:

h) asigurarea realizării lucră
rilor de utilități, a obiectelor 
auxiliare și de deservire prin 
cooperare între beneficiarii din 
aceeași zonă, precum și de e- 
xecutarea lor corelata cu terme
nele de punere în funcțiune;

i) aprobarea temei de pro
iectare și a studiului tehnico- 
economic;

j) contractarea și procurarea 
utilajelor și materialelor spe
ciale din țară și din import, 
cu termene do livrare coroiate 
cu graficul de eșalonare a in-

. vestiției și cu termenul de pu
nere în funcțiune a capacități
lor. astfel incit să nu se creeze 
stagnări în activitatea unități
lor de montaj sau stocuri mai 
mari decît cele necesare;

k) recepția la furnizori a uti
lajelor. pe principalele faze de 
fabricație și la livrare, conform 
condițiilor stabilite la contrac
tare;

l) păstrarea și întreținerea u- 
tilajelor și a materialelor pe 
care le aprovizionează;

m) contractarea ta timp cu 
orqanizațiile de executare a lu
crărilor de construcții-montaj 
cu termene de executare core
late cu cele din graficul de e- 
șalonare a investiției sau exe
cutarea în regie pentru unele 
dezvoltări, modernizări și re
parații capitale;

n) predarea amplasamentelor 
libere de orice sarcină, obți
nerea autorizației pentru exe
cutarea de lucrări, deschiderea 
finanțării la termenul prevă
zut în graficul de eșalonare a 
investiției și asigurarea finan
țării neîntrerupte a lucrărilor;

o) asigurarea documentației 
tchnico-economice, dc la temă 
ta proiectele de executare, la 
termene corelate cu graficul de 
eșalonuie a investiției;

p) verificarea proiectelor de 

executare din puntl dc vedere 
al încadrării in prevederile 
studiilor tchnico-economice și 
în valoarea de investiție apro
bată, a respectării prețurilor 
și tarifelor legale, urmărind e- 
liminarea cheltuielilor neecono- 
micoasc: aprobarea documenta
ției de executare

r) respectarea destinației fon
durilor de investiții alocate și 
verificarea realității și lega
lității cheltuielilor și lucrări
lor acceptate spre decontare;

s) îndeplinirea condițiilor teh
nice și a obligațiilor prevăzute 
în contractele încheiate cu u- 
nitățile din țară sau cu fur
nizorii externi;

t) pregătirea muncitorilor ca
lificați, maiștrilor, tehnicienilor 
.și specializarea inginerilor in 
scopul asigurării cadrelor ne
cesare exploatării normale a 
obiectivelor: aceștia vor partici
pa la montajul utilajelor tehno
logice. efectuarea probelor me
canice și rodaje și punerea în 
funejiune a obiectivelor de in
vestiții:

u) realizarea măsurilor pen
tru efectuarea probelor tehno
logice și asigurarea punerii în 
funcțiune la termen a capaci
tăților: X

v) realizarea la investițiile 
puse în funcțiune a producției 
fizico, productivității muncii, 
consumurilor specifice, costuri
lor de producție, aportului net 
în valută, precum și a celor
lalți- indicatori tohnico-ecnno- 
mici aprolmți la termenele si 
nivelele prevăzute în graficul 
do realizare a acestora: asigu
rarea nivelului calitativ al pro
ducției și desfacerea acesteia.

ARȚ 9. — Pentru investi
țiile ai căror indicatori se a- 
probă de Consiliul de Miniștri, 
precum și pentru investițiile 
din comjsetența lor de aproba
re. ministerele, celelalte orga
ne centrale, comitatele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bu
curești, ca titulari de investi
ții. au îndatoririle și răspun
derile prevăzute la ari. 8 li
terele a—i.

ART. 10. — Centralele in
dustriale. combinatele și grupu
rile de uzine și întreprinderile 
pot înființa organizații proprii 
de proiectare. în care scop mi
nisterele vor transfera grupe 
de specialiști din institutele de 
proiectare sau alto unități sub
ordonate.

ART. 11. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București, vor organiza 
și îndruma activitatea de pro
iectare a unităților în subordi
ne. în vederea asigurării la 
timp a documentațiilor tehni- 
co-economice nece^0 realizării 
planului de investiții.

ART. 12. — Organizația de 
proiectare răspunde pentru :

a) elaborarea documentațiilor 
tehnico-economice pe baza co
menzii și temei primite de la 
beneficiarul de investiții: la 
primirea temei proiectantul are 
dreptul și obligația de a pro
pune. după caz, beneficiarului, 
îmbunătățirea acesteia:

b) soluțiile tehnice, funcțio
nale, constructive și de arhitec
tură adoptate, introducerea pro
cedeelor tehnologice și a uti
lajelor și instalațiilor tehnolo
gice cu caracteristici suj>erioa- 
re, nivelul indicatorilor tehni- 
co-economici aprobați: nentru 
principalele obiecte din ca
drul obiectivelor de investiții, 
soluțiile constructive și tehno
logiile speciale de executare se 
vor stabili împreună cu’ orga
nizațiile dc construcții-montaj 
interesate:

c) stabilirea corectă a valo
rii investiției .și a valorii lu
crărilor de construcții-montaj, 
respectarea prețurilor și tarife
lor legale, exactitatea calculu
lui economic:

d) obținerea acordurilor prea
labile, respectarea acestora și 
introducerea în proiecte a con
dițiilor date de organele de a- 
vizaro și aprobare:

e) dimensionarea elementelor 
de rezistență, a instalațiilor 
tehnologice și a rețelelor de 
utilități, urmărind : asigurarea 
stabilității și rezistenței con
strucțiilor, reducerea costului 
lucrărilor de construcții prin 
realizarea de obiecte cu supra
fețe si volume dimensionate în 
strictă concordanță cu necesi
tățile reale, eliminarea excese
lor arhitecturale, reducerea la 
strictul necesar a terenurilor o- 
cupale; montarea în aer liber 
a utilajelor și instalațiilor caro 
pot funcționa în aceste condi
ții și reducerea la strictul ne
cesar a suprafețelor construi
te; creșterea gradului de in
dustrializare a executării, folo
sirea soluțiilor cu grad înalț 
de prefabricare și alte măsuri 
eficiente care să conducă, in 
primul rînd. la reducerea nor
melor do consum și creșterea 
productivității muncii în con
strucții:

f) respectarea prescripțiilor 
tehnice, a directivelor dc pro
iectare, precum .și economisi
rea materialelor deficitare;

g) respectarea termenelor con
tractuale de predare a d )' u- 
mentației, stabilite in concor
danță cu graficul de eșalonare 
a investiției;

li) controlul, jx. faze de vxe- 
< atare, ai respectării prevederi
lor proiectelor și caietelor de 
sarcini: asigurarea pe bază de 
contract a asistenței tehni<_i', 
pină la realizarea indicatorilor 
tehnico-cconomici aprobați;

i) atingerea indicatorilor leh- 
nico-eeonomici aprobați la ter
menele prevăzuta în documen
tația aprobată.

Pentru problemele înscrise îa 
literele a—d și i organizațiile 
de proiectare răspund solidar 
cu organul care a aprobat docu
mentația.

ART. 13. — Pentru obiecti
vele dc investiții importante, 
conducerea ministerelor și ce
lorlalte organe care au în sub
ordine organizații dc proiectare 
vor numi șeful de proiect si 
colectivul de proiectanțî, a-’"u- 
rînd stabilitatea lor, pentru a 
exista continuitate în activita
tea de proiectare: aceștia vor 
răspunde dc întreaga activate 
de proiectare pînă la intrarea 
în producție și realizarea in
dicatorilor aprobați. Pentru a- 
ceslc obiective ministerele con
structoare vor asigura stabili
tatea conducerii șantierului, iar 
ministerele titulare vor numi 
și asigura stabilitatea cadrelor 
care răspund de realizarea lu
crărilor de investiții.

ART. 14. — Ministerul Con
strucțiilor Industriale, celelalte 
ministere și organe centrale, 
comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București, care au 
în subordine organizații de -nn- 
strucții-montaj. vor organiza 
îndruma activitatea acestora in 
vederea folosirii optime a for
țelor de muncă, utilajelor 3e 
construcții. materialelor, gos
podăririi riguroase a tuturor 
mijloacelor de producție șî a 
fondurilor bănești, scurtării du
ratelor de executare. obținerii 
de lucrări de calitate si predării 
lucrărilor la termenele prevă
zute în graficele de eșalonare 
a investițiilor.

ART. 15. — Organizația de 
construcții-montaj răspunde pen
tru :

a) organizarea, executarea și 
calitatea lucrărilor de construc
ții și montaje, cu respectarea 
prevederilor din documentaric. 
prescripțiile tehnice și caietele 
de sarcini.

Atît la examinarea proiecte
lor de executare cît și pe par
cursul executării, constructorul 
arc dreptul și obligația, atunci 
cînd constată, să propună pro
iectantului îmbunătățirea siste
melor constructive, înlăturarea 
soluțiilor neeconomicoase sau 
greșite;

b) respectarea ordinii de e- 
seculare a obiectelor si a ter
menelor prevăzute în contract, 
corespunzător graficelor de e- 
șalonare a investițiilor;

c) executarea în termenele 
contractuale a tuturor lucrări
lor de construcții-montaj, inclu
siv a probelor mecanice și a 
rodajului mecanic. în scopul a- 
sigurării condițiilor de începere 
Ia termenele stabilite a probe
lor tehnologice și punerii în 
funcțiune:

d) organizarea rațională a e- 
xcculării, reducerea consumuri
lor specifice prin eliminarea 
riguroasă a risipei de materiale, 
buna gospodărire a acestora $i 
folosirea rațională a forței de 
muncă și utilajelor de con
strucții: păstrarea și conserva
rea corespunzătoare r utilaje
lor tehnologice și materialelor 
pînă la predarea lucrărilor e- 
xecutate către beneficiari: fo
losirea procedeelor industriale, 
mecanizarea oxecutarii lucrărilor 
de construcții și ridicarea cali
ficării personalului do execu
tare în scopul creșterii nroduc- 
tivitătii muncii:

e) folosi'-ea judicioasă a fon
durilor alocate pentru organiza
rea de șantier;

f) întocmirea documentelor 
de plată jx: baza cărora se face 
decontarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj;

q) începerea executării lucră
rilor numai pe baza documen
tației tehnico-economice apro
bate și respectarea celorlalte 
prevederi legale in vigoare cu 
privire la aceasta;

h) organizarea elaborării, prin 
grupe proprii de proiectare, a 
documentațiilor de executare a- 
lucrărilor de construcții-montaj 
pentru unele obiecte iau părți 
de obiecte stabilite de acord cu 
beneficiarul și proiectantul. In 
acest scop, ministerele și cele
lalte organe care au In subor
dine organizații de executare vor 
primi și repartiza acestora in
dicatori de plan corespunzători.

ART. 16. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale șl locale, 
unitățile în subordine» acesto
ra, precum și organizațiile de 
proiectare, răspund dc utiliza
rea cu prioritate și de extinde
rea elaborării și îmbunătărirea

• Continuare in pag. a \-a.
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17,00 Deschide rea emisiunii. 
Tării mele. Cîntece si 
versuri pionierești în
chinate patriei.

proiectelor și secțiunilor tip și 
refolosibilc. in vederea asigu
rării cu documentație a șantie
relor. creșterii gradului do pre
fabricate și ieftinirii costului 
proiectării

Se interzice elaborarea (k 
proicctc unicate la lucrările 
pentru care există proiecte și 
secțiuni tip. , . .

ART. 17 — Comitetul do Stat 
al Planificării și Ministerul Fi
nanțelor elaborează în comun 
avizul unic cu privire la nece
sitatea. oportunitatea și eficien
ța economică a investițiilor ai 
căror indicatori tchnico-ccono- 
mici se aprobă dc Consiliul dc 
Miniștri si răspund pentru con
ținutul avizului și respectarea 
termenului de emitere a aces
tui"

ART. 18. ■— Ministerul Fi
nanțelor și băncile finanțatoa
re au următoarele îndatoriri și 
răspunderi :

a) finanțează și creditează in
vestițiile in cadrul prevederilor 
planului, al documentațiilor a- 
probatc. urmăresc realizarea 
planului de investiții, precum 
§i respectarea destinației fon
durilor alocate;

b) la investițiile din compe
tența de aprobare a ministere
lor si celorlalte organe cen
trale. băncile finanțatoare cen
trale vor aviza indicatorii de 
eficientă economică. înainte de 
aprobarea acestora;

cl la investițiile din compe
tența de aprobare a comitete
lor executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, a centralelor 
industriale, combinatelor. între
prinderilor si altor unităti eco
nomice și bugetare, unitățile 
băncilor finanțatoare avizează, 
înainte de aprobarea investiției, 
indicatorii de eficientă econo
mică urmărind încadrarea m 
indicatorii normați Și îmbună
tățirea activității economice a 
unității la care se va executa 
investiția respectivă; .

dt verifică folosirea fonduri
lor dc investiții, legalitatea pre
țurilor. tarifelor, economicitatea 
cheltuielilor prevăzute în docu
mentații si realitatea cheltuie
lilor prezentate spre decontare.

Băncile finanțatoare au drep
tul să refuze decontarea chel
tuielilor în cazurile cînd se în
calcă dispozițiile legale:

e) băncile finanțatoare și u-
nitățile subordonate acestora 
răspund pentru conținutul avi
zului dat. de termenul de emi
tere al acestuia si urmăresc 
modul cum se aplică măsurile 
stabilite în avize în urma ve
rificărilor făcut® în unitățile de 
construcții; . , ..f) divergențele între băncile 
finanțatoare și beneficiarii de 
investiții se rezolvă de orga
nele ierarhic superioare.

,\RT 19. — întreprinderile
furnizoare de materiale pentru 
construcții si montaje răspund 
pentru calitatea materialelor si 
pentru respectarea termenelor 
de livrare a acestora, stabilite 
în contractele încheiate cu or
ganizațiile de construct n-mon
taj sau cu beneficiarii, în con
cordantă cu termenele de pu
nere în funcțiune.

ART. 20. — Furnizorul dc 
utilaje, echipamente și inst^' 
ții complexe din tara răspunde 
pentru calitatea și evaluarea a- 
cestora și pentru livrarea la 
termenele contractuale s’Muhțe 
Sn concordantă cu prevederile 
din graficul de eșalonare a in
vestiției, precum si 
functionarea lor la Pa™™*" 
prevăzuți in contract si in «■

ielele de sarcini. La cererea 
beneficiarilor furnizorii dc uti
laje vor acorda, pc bază dc 
contract, asistență tehnică.

ART. 21. — Ministerul Co
merțului Exterior, ministerele 
economice, centralele și între
prinderile importatoare do li
cențe procedee tehnologico, in
stalații complexe, utilaje, ma
teriale. documentații și echipa
mente. răspund pentru ;

n't contractarea acestora la 
termenele puse do acord cu be
neficiarul. proiectantul și con
structorul' investiției, astfel in
cit la introducerea lucrărilor m 
planul anual să fie asigurată 
livrarea la termene corelate cu 
cele prevăzute in graficele do 
eșalonare a investiției și cu ter
menele de punere in funcțiune: 

b) asigurarea livrărilor la ter
menele prevăzute in contractele 
încheiate cu furnizorii externi: 

ci obținerea unor preturi, 
garanții și clauze contractuale 
cit mai avantajoase: urmărirea 
respectării acestor clauze de că
tre furnizorii externi, precum 
și recuperarea eventualelor 
daune: , ... .

d, nivelul tehnic al utilajc- 
'°e> organizarea recepției uti

lajelor pe principalele îa2?'"; 
fabricație șl la livrare, conlorm 
condițiilor stabilite prin con- 
^Pentru îndatoririle de 13 lite
rele c, d și e răspunderea este 
solidară cu beneficiarul investi- 
'"obligațiile concrete ce revin 
întreprinderilor de ex
terior importatoare dc instala
ții complexe, utilaje, echipa
mente. materiale si documenta
ții vor fi înscrise in contracte 
economice încheiate cu bene
ficiarii de investiții resocctni.

ART. 22. — Organele ccn- 
tralc si locale caro pe parcursul 
elaborării documentațiilor teh; 
nico-cconomice pentru investiții 
emit acorduri prealabile, con- 
form reglementărilor în vigoa
re. precum și organele intere
sate in realizarea sau exploa
tarea noilor capacități sau pen
tru care decurg sarcini Si ser
vituti in legătură cu realizarea 
investițiilor respective, răspund 
Dcntru respectarea termenului 
dc emitere a acordurilor și dc 
conținutul acestora și de res
pectarea obligațiilor ce lc rc- 
X’arT. 23. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor 
pooulare. precum și centralele 
industriale, combinatele, între
prinderile și celelalte unități 
economice și bugetare care so
licită o producție, o prestație 
sau o lucrare la care renunță 
ulterior, total sau Partial. și 
pentru care s-au cheltuit fon
duri de investiții, răspund pen
tru neutilizarea capacităților $i 
cheltuirea fondurilor respec-

De asemenea, beneficiarii de 
investiții care vor achiziționa 
din tară sau import utilaje, in
stalații și aparataje care nu sini 
necesare pentru realirarea o- 
biectivului de investiții pentru 
care au fost achiziționate, răs
pund solidar cu proiectantul 
pentru cheltuirea fondurilor de 
investiții și

ART. 24. 
strucțiilor 
colaborare .... „
țional al Cercetării Științifice, 
răspunde de coordonarea acti
vității de cercetare in ramura 
construcții și asigură prm uni
tăți proprii, cercetările in pro 
blemele care privesc in'','?a?a 
ramură a construcțiilor. Minis
terul Construcțiilor Industriale

valutare respective. 
— Ministerul Con- 

Industriale, în 
cu Consiliul Na-

șl Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația I-o- 
cală, împreună cu ministerele 
producătoare dc materialo pen
tru construcții, elaborează nor
mative și directive în vederea 
reducerii normelor dc consum 
și introducerii dc materiale noi, 
eficiente, la lucrările industria
le și respectiv locuințe și so- 
clal-culturalc.

Ministerele și celelalte orga
ne centrale, caro au în subor
dine unități dc execuție, răs
pund dc organizarea și efectua
rea cercetărilor aplicative in 
construcții specifice sectorului.

ART. 25. — Beneficiarii dc 
investiții răspund pentru or
ganizarea în bune condițiuni și 
efectuarea la timp a recepției 
capacităților și obiectivelor de 
investiții.

ART. 26. — Recepția obiec
tivelor de investiții privind lu
crările dc construcții-montaj, 
punerea în funcțiune și reali
zarea indicatorilor tehnico-cco- 
nomici sc efectuează de comi
sia dc recepție numită dc : Con
siliul de Miniștri pentru inves
tițiile ai căror indicatori sînt 
aprobați dc Consiliul dc Miniș
tri: de către colegiile ministe
relor. comitetele executive alo 
consiliilor populare, consiliile 
de administrație alo centrale
lor și comitetele dc direcție ale 
întreprinderilor, potrivit compe
tențelor dc aprobare a investi
ției supuse recepției. Tn com
ponenta comisiilor dc recepție 
vor fi cuprinși, după caz, și 
oameni dc știință, profesori u- 
niversitari și alte cadre dc spe
cialitate.

Pentru cele mai importante 
investiții președintele comisiei 
dc recepție va fi adjunctul mi
nistrului sau alte cadre cu func
ții dc conducere din minister.

ART. 27. — Comisiile numi
te efectuează recepția investi
țiilor după cum urmează :

a) recepția lucrărilor de con
strucții-montaj pe parcurs, la 
terminarea acestora și după ex
pirarea perioadei dc garanție, 
urmărind respectarea condiții
lor prevăzute în documentația 
aprobată și prescripțiile teh
nice: .

b) recepția punerii în func
țiune a capacităților de pro
ducție la terminarea probelor 
tehnologice, vcrificînd existența 
condițiilor pentru exploatarea 
normală la întreaga capacitate 
a instalațiilor și utilajelor, ast
fel incit să se asigure calita
tea produselor conform proiec
tului. ceilalți indicatori apro
bați. precum și alto condiții 
prevăzute prin actele normative 
în vigoare; .

c) recepția definitivă a obiec
tivului de investiții dună reali
zarea parametrilor aprobați.

Procesul-verbal de recentie 
definitivă va fi supus aprobă
rii acelorași organe caro au a- 
probat constituirea comisiilor 
do recepție.

Comisiile de recepție răspund 
pentru efectuarea în termen a 
recenției și de calitatea aces
teia.

ART. 28. — Conducătorii mi
nisterelor, celorlalte organe cen
trale și locale, precum și con
ducătorii unităților în subor- 
dinea acestora, vor stabili 
potrivit competențelor pe care 
le au — îndatoririle concrete 
ale colectivelor și persoanelor 
care concură la realizarea fie
cărui obiectiv de investiții, pre
cum și termenele de îndepli
nire a acestora.

De realizarea obiectivelor de 
importanță deosebită vor 
punde nemijlocit miniștrii, 
ducătorii celorlalte organe

răs- 
con- 
cen-

HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
privind generalizarea experimentării noului sistem 

de salarizare și majorarea salariilor 
din ramura construcții-montajîn unitățile»

Consiliul de Miniștri a apro
bat printr-o hotărire generali
zarea experimentării noului sis
tem de salarizare și majorarea 
salariilor, cu începere de la 1 
februarie 1970, in toate unită
țile din ramura construcții- 
montaj aparținind ministerelor, 
celorlalte organe centrale, con
siliilor populare județene și al 
municipiului București.

Potrivit prevederilor hotări- 
rii, salariile muncitorilor, ingi
nerilor, economiștilor, tehnicie
nilor și funcționarilor din ra
mura construcții-montaj se ma
jorează in medie cu 8,9 la su
tă; împreună cu majorarea sa
lariilor mici efectuata în 1967 
se asigură pe ansamblu o creș
tere medie dc 13 la sută. De 
aceste majorări beneficiază un 
număr de aproximativ 550 000 
de salariați ale căror venituri 
anuale vor fi mai mari cu a- 
proape un miliard și 180 mili
oane lei față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

Ținind seama de marea va
rietate a muncii în construcții, 
o dată cu aplicarea noului sis
tem de salarizare se introduc 
forme mai elastice de retribui
re a muncii menite să asigure 
o cointeresare directă a tuturor 
lucrătorilor la executarea la 
termen și de bună calitate a 
investițiilor. Astfel, ca formă 
nouă de salarizare se aplică 
acordul global pe bază de con- 
tract-angajament pe obiect, 
părți de obiect sau de lucrare, 
încheiat între șeful formației 
de muncitori (echipă, brigadă) 
și conducerea șantierului, in 
care se prevăd obligațiile și 
răspunderile reciproce. Reparti
zarea sumei cuvenite pentru e-

în acord 
formației

xecutarea lucrărilor 
global între membrii 
se face în raport cu salariul 
tarifar de încadrare și timpul 
efectiv lucrat. La acordarea sa
lariilor individuale șeful echi
pei sau brigăzii va ține seama 
de contribuția efectivă pe care 
a adus-o fiecare membru al a- 
cesteia Ia realizarea lucrării. 

Acordarea salariilor tarifare 
muncitorilor din unitățile de 
construcții-montaj se face în 
raport direct cu modul de în
deplinire a sarcinilor sau a 
planului de producție stabilit 
pe secție, șantier, lot, echipă 
sau individual. La personalul 
tehnic-administrativ plata sala
riilor tarifare este direct legală 
de predarea Ia termen a lucră
rilor sau a capacităților prevă
zute in plan, cu respectarea 
normelor de calitate și realiza
rea volumului lucrărilor de con
strucții-montaj.

In vederea stimulării sala- 
riaților pentru creșterea efi
cienței economice a activității 
unităților de construcții-montaj. 
aceștia beneficiază de premii 
(gratificați!) la sfirșitul anului. 
Angajații unor șantiere, grupuri 
de șantiere și ai stațiilor de 
utilaj construcții și transport, 
organizate ca unități cu ges
tiune economică internă, pot 
beneficia de gratificații pe baza 
realizărilor proprii ale unități
lor respective, independent de 
realizările întreprinderilor din 
care acestea fac parte.

Pentru stimularea scurtării 
duratei de execuție a obiecti
velor de investiții și predarea 
acestora înainte de termenul 
planificat, Hotărirea Consiliului 
de Miniștri prevede dreptul ca

salariații care au avut o con
tribuție directă la obținerea a- 
cestor realizări să beneficieze, 
in afara celorlalte premii, și 
de recompense, a căror mări
me este în funcție de eficien
ța economică obținută, ca ur
mare a predării mai devreme 
a lucrărilor de investiții. Tot
odată, lucrătorii de pe șantie
rele de construcții mai pot fi 
premiați și pentru realizarea 
de economii la fondul de sala
rii, cu condiția predării în ter
men și de calitate a lucrărilor.

Ca și în celelalte ramuri un
de s-a introdus noul sistem de 
salarizare, și lucrătorii din ra
mura construcții-montaj benefi
ciază de sporul pentru vechi
mea neîntreruptă în aceeași u- 
nitate. Se mențin, de asemenea, 
indemnizația și sporul de șan
tier pentru nelocalnici, sporul 
pentru condiții deosebite de 
muncă și altele.

Aplicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor lucrătorilor din ramura 
construcții-montaj reprezintă un 
puternic factor mobilizator în 
vederea înfăptuirii vastului pro
gram de investiții prevăzut de 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului. Ea va stimula și 
mai mult activitatea pe care 
o desfășoară constructorii și 
montorii de pe șantierele pa
triei în scopul ridicării produc
tivității muncii, a eficienței e- 
conomice, reducerii consumuri
lor de materiale, a costului lu
crărilor, concomitent cu îmbu
nătățirea calității acestora, pre
darea la termen și înainte de 
termen a obiectivelor de inves- I 
tiții.

(Agerpres)

trnlc și locale, titulare dc In
vestiții sau ad.juncții acestora.

ARI’. 29. — încălcarea înda
toririlor prevăzute in prezenta 
lege atrage după sine răspun
derea disciplinară, materială, ci
vilă. administrativă sau penală 
a salariaților din cauza cărora 
s-a produs prejudiehil. în ca
zul cînd fapta atrage răspun
derea penală, sînt aplicabile, 
după caz, prevederile ari.. 248 
Sau 249 din codul penal, 
fapta nu constituie 
țiunc mai gravă.

ART. 30. — Cînd 
călcarea îndatoririlor 
în prezenta lege s-a 
tulburare însemnată u 
mers al unei organizații

...... dacă
<T infrac-

I prin în- 
prevăzutc 
produs o 

a bunului 
_ .........   ,i din

cele prevăzute în art. 145 din 
codul penal, acțiunea penală se 
pune in mișcare la sesizarea 
organului sau organizației în 
care s-a produs această tulbu
rare.

ART. 31. — Prin hotărire a

Consiliului dc Miniștri sc vor 
stabili faptele care constituie 
contravenții la prevederile pre
zentei legi, precum și sancțiu
nile corespunzătoare.

ART, 32. — In vederea creș
terii eficienței investițiilor, re- 
ducerii costului acestora, reali
zării dc indicatori tehnico-oco- 
nomici superiori color apro
bați, scurtării termenelor dc 
realizare a lor și de punere in 
funcțiune n investițiilor, prin 
hotăriri ale Consiliului de Mi
niștri se vor stabili condițiile 
și criteriile do stimulare și co
interesare a factorilor caro con
cură la realizarea investițiilor,

ART. 33. — Consiliul dc Mi
niștri va lua măsurile nece
sare ca în termen de 3 luni 
do la data publicării prezentei 
legi, actele normative în vigoa
re în domeniul investițiilor și 
construcțiilor să fio puse în con
cordantă cu prevederile acestei 
legi.,

17,30 Festivalul mini-bas- 
chelului.

18,00 Anuar economic 1969.

19,00 Telejurnalul de seară.

19.20 Cintăm Republica I

19,45 Atomul, această necu
noscută.

♦ Urmare din pag. I

noastre, sînt edificatoare, ele 
marcind totodată hotarul din
tre ceea ce era „Valea plinge- 
rii“ de odinioară și Valea Jiu
lui de azi. Ca urmare a mo
dernizării și mecanizării mine
lor. munca minerilor s-a ușu
rat, iar producția de cărbune 
a bazinului a crescut de la 
1941 mii tone în 1947 la 6 700 
mii tone în 1969.

Prin grija partidului și gu
vernului. în Valea Jiului se 
înfăptuiește un vast program 
(le construcții social-cultiinMo. 
In locul așezărilor vechi și in
salubre și alături de așa-zisele 
case de colonie, au fost înăl
țate de către constructori noi 
cartiere și orașe cu blocuri 
înalte și zvelte, insumînd peste 
18 mii de apartamente, oferind 
un grad de confort optim pen
tru peste 40 Ia sută din popu
lația Văii Jiului.

Creșterea nivelului de trai al 
populației este oglindită și prin 
dezvoltarea rețelei comerciale, 
prin creșterea volumului de 
mărfuri desfăcute populației ca
re, numai în acest an, s-a ri
dicat la peste 750 milioane lei. 
In fiecare an, mii de cetățeni 
ai Văii Jiului își cumpără bu
nuri de folosință îndelungată, 
cum ar fi mobilă, aparate de 
radio șl televizoare, frigidere, 
mașini dc spălat și de cusut, 
care fac pe zi ce trece viața 
celor ce muncesc tnt mai fru
moasă și îmbelșugată. . •»»

Iți tresaltă inima de bucu
rie cînd vezi mărețele frumu
seți înfăptuite de către oame
nii muncii eliberați de asupri
re și exploatare, gospodari har
nici și pricepuți care, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au obținut într-un timp 
scurt succese de mare însem
nătate. Comparînd situația din 
prezent cu cea din trecut, ne 
dăm seama (le adevărata mă
reție a succeselor obținute ca
re au spulberat toate „teoriile" 
burgheze potrivit cărora Româ
nia era sortită înapoierii 
subjugării monopolurilor str. 
ine.

In anii care au trecut de la 
proclamarea Republicii, reali
zări importante s-au obținut și 
în ridicarea nivelului cultural 
prin dezvoltarea bazei materia
le a învățămîntului și culturii, 
din Valea Jiului. Cele 11 școli 
noi cil cîte 8.16 și 26 săli de 
clasă, institutul de mine. Creșa- 
grădiniță, cinematografele 
căminele, impunătoarea casă 
cultură, sînt edificatoare în 
cest sens.

O grijă permanentă s-a acor
dat sănătății celor ce muncesc 
prin extinderea bazei materia
le, creșterea numărului cadre-

lor medicale și sporirea fon
durilor alocate in acest scop. 
Pentru acțiunile de invățămînt, 
cultură și ocrotirea sănătății 
s-au /ilocat și cheltuit din bu
getul Consiliului popular muni
cipal în anul I960 peste 64 mi
lioane lei.

Ca un omagiu inchinat parti
dului nostru viața fericită pe 
care o trăiesc, oamenii muncii 
din Valea Jiului, prin munca 
lor neobosită, desfășurată zi de 
zi, își aduc contribuția la rea
lizarea și depășirea planului e- 
conomic și de investiții, îmbu
nătățirea indicatorilor econo- 
mico-financiari ai întreprinde
rilor, îndeplinirea exemplară a 
tuturor sarcinilor trasate de 
conducerea partidului și statu
lui pentru înflorirea continuă 
a municipiului nostru.

Și in anii viitori, ca urmare 
a traducerii în viață a direc
tivelor Congresului al X-lea al 
P.C.R.. Valea Jiului va cunoaște 
o continuă dezvoltare și înflo
rire, mai ales pe seama creș
terii producției de cărbune, a 
fondurilor alocate pentru dez
voltarea social-culturală a tutu
ror localităților.

Vor continua lucrările de pu
nere în valoare a noi cîmpuri 
miniere și pentru construirea 
unor instalații moderne de va
lorificare superioară a cărbu
nilor, ca de exemplu : fabrica 
de brichete de la Coroești. care 
va intra în funcțiune în noul 
an; se va mări capacitatea de 
fabricație a Uzinei de utilaj 
minier Petroșani prin darea în 
folosință a noii secții de fabri
cat stilpi hidraulici necesari 
susținerii metalice a abatajelor 
din subteran.

Va continua construcția de 
locuințe. In noul an se vor 
preda încă 1 202 apartamente; 
vor continua lucrările de ali
mentare cu apă si de canaliza
re generală a Văii Jiului; se va 
construi un nou liceu in Petro
șani și se vor preda alte lu
crări gospodărești edilitare, me
nite să contribuie la ridicarea 
nivelului urbanistic al munici
piului.

Recent, plenara C.C. al 
P.C.R. și sesiunea M.A.N. care 
au adoptat planul economic și 
bugetul de stat pe anul 1970, 
ultimul an al cincinalului, au 
indicat căile și direcțiile prin
cipale către care va trebui să- 
ne îndreptăm atenția și efortu
rile pentru atingerea țelurilor 
stabilite pentru ridicarea țării 
pe culmile cele mai înalte ale 
progresului și civilizației.

La cea de-a XXII-a aniversa
re, republica este frumoasă și 
bogată cum n-a fost niciodată. 
„Puternică, liberă, pe soartă 
stăpînă" — adevărate și înălță
toare cuvinte ale imnului Re
publicii Socialiste România !

23,20 închiderea emisiunii.

20.15 Film artistic : „Virste- 
le omului".

21,30 Avanpremiera reve
lionului.

23,00 Muzică ușoară.

MIERCURI 31 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 5,00 Bu
letin de știri; 5,05—6,00 Mu
zica dimineții; 6,00 Buletin 
de știri-; 6,05—9,30 Muzică 
și actualități; 9,30 Viața căr
ților; 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Almanah folcloric 1969; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Bu
letin dc știri; 11,21 Aplauze 
la scenă deschisă; 12,30 Tn- 
tilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Unda ve
selă; 14,00 Varietăți muzicale; 
15,00 Știință, tehnică, ihn- 
tezio; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Antena tineretului; 17,20 Șla
gărele anului; 18,05 O melo
die, pe adresa dv.: 19,00 Ga
zeta radio: 20.00—6.00 Reve
lionul radio.
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DISTANTA LIBERĂ
NEARMATA

— Primitori-distribuitori produse (gestionari) pe rute 
comerciale ;

Condiții : studii elementare complete fără antece
dente penale.

In timpul perforării găuri
lor de mină se formează 
praf care se răspîndeșțe in 
atmosfera din apropierea 
locului de muncă. Acest 
praf este în cantitate foarte 
mare în cazul perforajului 
pneumatic si extrem de pe
riculos în lucrările ce se exe
cută în roci care conțin bio
xid de siliciu. Praful inhalat 
de către muncitori produce 
îmbolnăvirea profesională 
numită silicoză. Pentru com
baterea lui se iau o serie 
de măsuri pe linie tehnică: 
protecția individuală cu mas
că, captarea uscată a pra
fului si captarea pe cale 
umedă. Cea mai eficientă 
măsură este injectarea apei 
in fundul qăurii de mină, 
captînd praful chiar la lo
cul de formare.

I
I
I.

EEDACȚIA și ADMINISTRAI IA 1 Petroșani, str. Republicii or, 90. Tel. 1002, 269 (Centrala cărbunelui),.

PROGRAMUL
Program muzical 
mineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață: 8,10 Tot înainte; 
8,25 Mari interpreți; 9,00 
Muzică populară; 9,30 Minia
turi distractive: 10,30 Calei
doscop muzical; 12,00 Buletin 
de știri: 12,15 Concert de 
prînz: 13,00 Selecțiuni din 
emisiunile ..De la 1 la 5“ ale 
anului 1969; 14,00 Bulettn dc 
știri; 15,30 Radio-publicitate; 
16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier; 17,00 Cîntece și 
jocuri populare; 17,30 Recital 
de poezie: 17,40 Pagini din 
operete; 18.05 Retrospectiva 
„Expres melodii"; 20,00—1,00 
Program special de revelion; 
1,00—6,00 Muzică dc dans.

MIERCURI 31 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Mai periculoase dccît 
bărbații; Republica: Bun 
pentru serviciul auxiliar; 
PETRILA: Vîrsta ingrată; 
LONEA — Minerul: Scara 
curajului; VULCAN: Vadul 
iadului; LUPENI — Munci
toresc : Samuraiul; Cultural: 
Baltagul; URICANI i Urletul 
lupilor.
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