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LEGEA
organizării și disciplinei muncii 
în unitățile socialiste de stat

< l 'rniarc d n pug. I

h) îndeplinirea riguroasă a 
contractelor încheiate de uni» 
iste cu privire Ia livrarea pro
duselor in termenele, sortimen
tele și de calitatea prevăzută, 
efectuarea in bune ondiții a 
lucrărilor și serviciilor stabi
lite, respectarea obligațiilor a- 
cumate de cooperare și cola
borare u alte unități ;

i) respectarea și aducerea la 
îndeplinire a angajamentelor 
asumate de unitate prin con- 
tr.H tul colectiv ;

j) examinarea cu atenție și 
luarea in considerare a tuturor 
observațiilor critic-', sugestiilor 
și propunerilor de măsuri for
mulate do salariații unității în 
cadrul adunării generale sau 
In alte împrejurări și încunoș- 
tiintarea salariaților respectivi 
despre modul cum au fost re-

ite problemele ridicate.
In funcție de profilul, speci

fy ui și complexitatea sarcinilor 
fiecărei unități, organul de con
ducere al acesteia întocmește 
regulamentul de organizare și 
funcționare precum și — îm- 
p>T-ună cu comitetul sindicatu
lui — regulamentul de ordine 
inlerioară. pe baza și în apli
carea prevederilor prezentei 
Irgi

ART. 2. — Directorul asigură 
conducerea operativă a unității, 
«whicind la îndeplinire hotăririle 
organului de conducere colec
tivă și sarcinile stabilite de 
forul ierarhic superior. Condu
cătorul de unitate are datoria 
dr a lua toate măsurile necesa

CAPITOLUL II

Drepturile și îndatoririle 
salariaților

ART 4. — 0 dată cu angaja
re., intr-o unitate socialistă de 

salariații devin membri ai 
colectivului de muncă al aces- 
teia și beneficiază, in confor
mitate cu dispozițiile legale, 
d • următoarele drepturi :

a) salariu corespunzător can
tității și calității muncii de- 
pusc. sporuri de salariu pentru 
munca prestată în condiții deo
sebite, precum și alte sporuri 
și indemnizații:

b) repaus săptămânal și con
cediu anual de odihnă plătit ;

c) ajutoare materiale, în ca
drul asigurărilor sociale de stat, 
fc> caz de incapacitate tempo- 
r- 'ă de muncă, maternitate, pen
tru îngrijirea copilului bolnav’, 
pentru refacerea și întărirea să
nătății. pentru cazuri de deces 
In familie : asistentă medicală 
gratuită și înlesniri în caz de 
trimiteri la tratament în sta
țiuni balneo-climatcrice ;

d) program de lucru redus, 
dacă lucrează în condiții vătă
mătoare și periculoase sau dacă 
din motive de sănătate organe
le medicale prescriu un altfel 
de program ;

?) alocații de stat pentru co
pii. folosirea creșelor și grădi
nițelor de copii;

D condiții corespunzătoare de 
piotecție a muncii, precum și 
— pentru femei și tineri — mă- 
s r* speciale de ocrotire :

g) sprijin și înlesniri pentru 
îmbunătățirea pregătirii profe- 
s )tiale :

h) să aleagă și să fie aleși 
in organul colectiv de conducere 
eî unității, să-și exprime păre
rea în orice problemă a activi
tății acesteia, să participe la 
adunarea generală a salaria
ților. să se adreseze organului 
d<-- conducere al unității cu pro
puneri si sugestii. <ă solicite 
participarea la ședințele orga
nului colectiv de conducere 
atunci cînd se analizează mun
ca sectoarelor in care lucrează, 
ta ia cunoștință de caracteriza
rea activității lor profesionale. 
făcuLă de către șefii ierarhici;

i) să se adreseze organului 
ierarhic superior sau organului 
de jurisdicția muncii, în cazul 
măsurilor pe care le consideră 
că aduc prejudicii intereselor 
unității sau unor drepturi per
sonale ;

j) înlesniri la obținerea unei 
locuințe proprietate de stat 
p ecum și la obținerea credite
lor pentru construirea unei 
locuințe proprietate personală ;

CAPITOLUL III

încheierea contractului
de muncă, stabilirea vechimii
neintrerupte in aceeași unitate 
și a vechimii neintrerupte 

in muncă
ART. 6. — Contractul de 

muncă se încheie în formă 
scrisă ; el concretizează, in mă
sura necesară, drepturile și 

re. in limita atribuțiilor '•ala 
?i potrivit IeRii. pentru reali
zarea prevederilor de plan, buna 
organizare a producției, asigura
rea unor condiții corespunzătoa
re de muncă, îmbunătățirea ac
tivității unității respective.

ART. 3. — In vederea bunei 
funcționări a unităților socia
liste. activitatea acestora se or
ganizează pe secții și ateliere 
de producție, servicii de apro
vizionare, de desfacere și trans
port. laboratoare, ateliere de 
întreținere, secții și sectoare de 
cercetare, servicii funcționale 
și alto compartimente.

Inginerii șefi, șefii de secții 
șl do ateliere, șefii de servicii, 
conducătorii tuturor comparti
mentelor de muncă au datoria 
de a stabili din timp sarcinile 
ce revin colectivelor pe care 
le conduc sau coordonează, de 
a asigura asistenta tehnică ne
cesară. întărirea disciplinei in 
muncă, elaborarea și aplicarea 
măsurile tehnico-organizatorica 
In vederea îndeplinirii integrale 
a planului și îmbunătățirii acti
vității sectoarelor respective.

Maiștrii au obligația de a 
conduce nemijlocit procesul de 
producție, de a asigura — pen
tru fiecare loc de muncă de 
care răspund — buna organi
zare a producției și a muncii, 
aprovizionarea cu materii pri
me, materiale, scule și dispo
zitive, îndrumarea tehnică co
respunzătoare, folosirea și în
treținerea mașinilor și utilaje
lor. respectarea ordinii, utiliza
rea judicioasă de către fiecare 
salariat a timpului de lucru.

k) pensie pentru limită de 
virstă sau din cauza unei inva
lidități.

ART. 5 — Salariații au dato
ria de a respecta ordinea și dis
ciplina la locul de muncă, de 
a îndeplini toate sarcinile de 
serviciu ce le revin potrivit 
legii, contractului colectiv și 
contractelor lor individuale de 
muncă, regulamentului de or
ganizare și funcționare a uni
tății. regulamentului de ordine 
interioară, precum și dispoziții
lor organelor de conducere pri
vind desfășurarea activității 
în unitate.

îndatoririle generale ale sala
riaților sint următoarele :

a) respectarea programului de 
lucru și folosirea integrală a 
timpului de muncă pentru în
deplinirea obligațiilor de ser
viciu :

b) însușirea și respectarea 
procesului tehnologic și de 
muncă stabilit, utilizarea insta
lațiilor la parametri de func
ționare prevăzuți în documen
tația tehnică, folosirea intensivă 
a tuturor mijloacelor de muncă, 
utilizarea rațională a materiilor 
prime și materialelor;

c) ridicarea necontenită a 
nivelului profesional in vede
rea realizării sarcinilor de 
plan, îmbunătățirii continue 
a calității produselor și lucră
rilor. creșterii productivității 
muncii ;

d) respectarea normelor de 
piotecție a muncii, precum și 
a celor privind folosirea echi
pamentului de protecție și de 
lucru, prevenirea incendiilor 
sau a oricăror altor situații 
care ar putea pune in primejdie 
clădirile, instalațiile unității, ori 
viața, integritatea corporală sau 
sănătatea unor persoane ;

e) respectarea reglementărilor 
privind păstrarea secretului de 
stat :

f) apărarea și buna gospodă
rire a bunurilor proprietate so
cialistă. participarea activă la 
analiza și dezbaterea probleme
lor generale ale activității in 
unitate, in vederea’ continuei 
îmbunătățiri a acesteia ;

g) să aibă o comportare co
rectă, să promoveze raporturi 
de întrajutorare cu toți mem
brii colectivului de lucru, să 
combată orice fel de manifes
tări necorespunzătoare, să ac
ționeze în spiritul atitudinii 
comuniste față de muncă și 
societate.

obligațiile părților prevăzute 
de lege și de contractu) colec
tiv de muncă.

ART. 7. — Contractul de 

muncă sc încheie pe durată no- 
deterininatfi ; potrivit cu nece
sitățile, contractul de muncă 
»e poate încheia și pe durată 
determinată.

ART. 8. — Vechime neîntre
ruptă in aceeași unitate are 
salariatul care ■ lucrat intr-o 
unitate, pe baza aceluiași con
tract de muncă încheiat pe du
rată nedeterminală.

Are, de asemenea, vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate:

a) salariatul cu contract pe 
durată nedeterminată care a 
lucrat tn două sau mai multe 
unități, ca urmare a transfe
rării sale in interesul serviciu
lui :

b) salariatul cu contract de 
muncă pe durată determinată 
care a lucrat în fiecare an, in 
funcție de necesitățile serviciu
lui. cel puțin 6 luni în aceeași 
unitate sau în unități diferite 
unde a trecut în mod organi
zat, la indicația unui organ 
competent

ART. 9. — Salariatul cu con
tract de muncă pe durată ne
determinată care s-a încadrat 
în termen de 90 de zile de la 
încetarea motivului pentru care 
nu a mai lucrat, beneficiază de 
vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate în următoarele cazuri i

a) a fost trimis să urmeze o 
școală, un curs de calificare, de 
perfecționare sau de speciali
zare ;

b) a îndeplinit sarcini cu ca
racter permanent în cadrul or
ganizațiilor obștești, cu aproba
rea conducătorului organului 
competent ;

c) a îndeplinit o funcție elec
tivă, cu caracter de continuita
te. pentru care a primit salariu;

d) a fost trimis săMucreze în- 
tr-o organizație internațională;

e) a îndeplinit obligații mili
tare sau a încetat activitatea 
ca militar în cadrele permanen
te sau ca personal militarizat, 
în condițiile Decretului 407^ 
1958;

I) i s-a desfăcut contractul de 
muncă de către unitate din 
cauză că a lipsit mai mult de 
3 luni de la serviciu, fiind în 
incapacitate temporară de mun
că, constatată prin certificat 
medical;

g) a fost eliberat dintr-o func
ție pe care a ocupat-o ca ur
mare a numirii sale de către 
organul superior competent;

Ti) i s-a desfăcut contractul 
de muncă și ulterior s-a stabilit 
de organele competente că mo
tivele care au stat la baza a- 
cestei măsuri au fost neînteme- 
11a te;

i) a încetat activitatea din 
cauza stării sănătății, constatată 
prin certificat medical, care a 
făcut necesară schimbarea locu
lui de muncă, In cazul cînd u- 
nltalea nu l-a putut oferi o 
altă muncă corespunzătoare;

j) a fost pensionat pentru in
validitate ;

k) unul din soți îl urmează 
pe celălalt, care a fost transfe
rat în interesul serviciului sau 
mutat Împreună cu unitatea In 
altă localitate, a fost trimis In 
misiune permanentă In străină
tate sau lucrează Intr-o organi
zație internațională.

în aceleași condiții beneficia

CAPITOLUL IV

Recompense
ART. 12. — Salariații care 

Ui îndeplinesc la timp și în 
bune condPtii sarcinile ce le 
revin și au o conduită irepro
șabilă pot primi, potrivit dis
pozițiilor legale, următoarele 
recompense :

a) mulțumirea verbală sau în 
scris din partea organelor d« 
conducere;

b) evidențierea în muncă;
c) înscrierea pe tabloul de 

onoare ,■
d) înscrierea în cartea de o- 

noare;
e) oTdine, medalii, titluri de 

onoare, diplome de onoare, in- 
•igne și titluri distinctive ;

f) acordarea de trepte sau 
gradații superioare la salariul 
tarifar în conformitate cu pre
vederile legale;

q) gratificații și premii;
h) alte recompense, în bani 

«au în obiecte, excursii gratuite 
și alte asemenea, prevăzute In 
regulamentul de ordine interioa
ră, în statutul disciplinar sau 
In contractul colectiv.

Recompensele prevăzute la 
lit. d și e, acordate salariatu
lui. vor fi înscrise în carnetul 
său de muncă.

Pentru vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate, salariații pri
mesc un spor de salariu po
trivit legii. In raport de ve
chimea in muncă și de vechi
mea neîntreruptă în muncă, 
salariații beneficiază, după caz, 
de creșterea duratei concediu
lui de odihnă, a ajutoarelor de 
boală și pentru maternitate, a 
pensiilor, potrivit legii.

ART. 13. — încălcarea cu 
vinovăție de către salariați — 
Indiferent de funcția ce o ocu
pă — a obligațiilor lor de 
muncă, inclusiv a normelor de 
comportare, se sancționează, 
după caz, cu s

a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai 

multor gradații ori trepte de 
salarizare pe o perioadă de 1—3 
luni sau, în cazul celor Înca
drați cu salariu] la nivelul de 
bază, diminuarea acestuia cu 
5—10 la sută pe aceeași perioa
dă; 

ză de vei lume neîntreruptă In 
aceeași unitate salariata care 
a încetat activitatea fiind gra
vidă sau pentru a-șl crește un 
copil pînă la împlinirea x irstel 
do 7 ani.

Beneficiază de vechime neîn
treruptă in aceeași unitate sa
lariatul căruia i s-a desfăcut con
tractul de muncă din cauza în
cetării activității unității, re
ducerii personalului; salariatul 
nil mai este necesar unității fă
ră ca motivul care determină 
aceasta să fie imputabil salari a-’ 
lului reîncadrării celui prevă
zut la litera h, dacă cel In 
cauză s-a reîncadrat In muncă 
în termen de 90 de zile do la 
dala desfacerii contractului.

Prevederile de la literele a—f 
și de la alineatul 2 din prezen
tul articol se aplică în cazul 
cînd salariatul s-a reîncadrai In 
aceeași unitate sau într-o altă 
unitate, dacă unitatea la care a 
lucrat confirmă în scris că nu 
li este necesar.

ART. 10. — Se consideră că 
au vechime neîntreruptă în 
muncă următoarele categorii 
de salariați:

a) salariatul care se află în 
una din situațiile prevăzute la 
art. 8 și 9 :

b) salariatul care s-a trans
ferat la cerere ;

c) salariatul care a încetat 
activitatea și s-a reîncadrat în 
termen de 90 de zile . în altă 
localitate, pentru a-și urma 
soțul care are locul de muncă 
In acea localitate ;

d) cel oare s-a încadrat într-o 
unitate de stat in termen de 
90 de zile de la data ieșirii 
dintr-o cooperativă de produc
ție meșteșugărească în care a 
lucrat ca membru cooperator 
— cu acordul conducerii coope
rativei — sau de la data înce
tării activității ca salariat in 
alt loc dc muncă decît într-o 
unitate socialistă.

ART. 11. — Transferul sala
riaților de la o unitate la alta 
are loc în următoarele situații i

a) transferul în interesul ser
viciului, care se acordă — la 
cererea unității unde se trans
feră salariatul respectiv — de 
către conducerea unității de la 
care pleacă, cu aprobarea or
ganului ierarhic superior al 
acesteia.

în cazul transferului de la 
o instituție centrală sau de la 
o unitate cu statut de centrală 
este suficient acordul acestora;

b) transferul la cererea sala
riatului, care se poate face nu
mai cu acordul unității de la 
care pleacă și al unității unde 
se transferă, In condiții bine 
justificate, cum ar fi apropie
rea de familie, trecerea intr-o 
muncă corespunzătoare pregă
tirii sale, ocuparea unui post 
prin concurs.

Trecerea de la o unitate la 
alta prin actul de numire al 
organului superior competent 
constituie transfer în Interesul 
serviciului.

Salariatul trecut la o altă 
unitate ca efect al unei fuziuni 
sau absorbții, al divizării pa
trimoniului unității sau al des
prinderii unei părți din acesta 
se consideră, de asemenea, trans
ferat în interesul serviciului.

și sancțiuni
d) retrogradarea în funcție 

sau în categorie — in cadrul 
aceleiași profesii — pe durată 
de 1, 2 sau 3 luni ;

e) desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă.

La stabilirea sancțiunii se va 
ține seama de cauzele și gra
vitatea faptei, împrejurările în 
care a fost săvîrșilă, gradul de 
vinovăție a salariatului, dacă 
acesta a mai avut și alte aba
teri în trecut, precum și de ur
mările abaterii.

Sancțiunea disciplinată se a- 
plică numai după cercetarea 
prealabilă a faptei ce constituie 
abatere, ascultarea salariatului 
și verificarea susținerilor fă
cute de acesta în apărare.

Sancțiunea disciplinară poate 
fi stabilită și va trebui să fie 
comunicată în scris salariatu
lui în cel mult 30 de zile de 
la data cînd cel în, drept să 
o aplice a luat cunoștință de 
săvirșirea abaterii ; aplicarea 
sancțiunii nu se va putea face 
insa mai tîrziu de 6 luni de 
la flata ’ săvîrșirii abaterii.

ART. 14. - Sancțiunea disci
plinară se stabilește de orga
nul de conducere colectivă sau 
de directorul unității.

Sancțiunile prevăzute la art. 
13 lit. a și b pot fi aplicate sl 
de maiștri, precum și de șefii 
unor compartimente din unitate, 
potrivit regulamentului de ordi
ne interioară.

Pentru salariații numiți de 
organul ierarhic superior, sanc
țiunea disciplinară se aplică de 
acel organ.

Pentru salariații numiți cu 
aprobarea organului ierarhic 
superior san a organului colec
tiv de conducere din unitate, 
desfacerea contractului de mun
că prevăzută la art. 13 lit. e 
se face cu aprobarea acestor 
orqane.

ART. 15. — Răspunde/ea pe
nală sau materială ori aplica
rea unei măsuri de influența
re obștească nu exclud răs
punderea disciplinara pentru 
fapta săvîrșltă, dară priD aceas
ta s-au încălcat și obligații de 
muncă.

Tn stabilire.' sancțiunii dis- 
(iplinare provazDle la aii. 13 
Iii. c se va țtne scama sl de 
faptul dacă pentru încăl ir< a 
îndatoririi de servinn s-a apli
cai o amendă.

ART. Iii. — în cazul în care 
unitatea a făcut pllnqere pe
nalii împotriva unui ..îlaitat 
sau acosta a fost .iimis în ju
do. al,, pentru fapte penale, In- 
■ ompalibile cu funcția deținută, 
conducerea unilătli II va sus
penda din funcție. Pe timpul 
siisu^ndării nu se plătesc drep
turile de salariu.

\RT. 17. In cazul consta
tării nevinovăției salariatului 
sanrțional conform art. 13 sau 
suspendat din funcție potrivit 
ari. 16, acosta are dreptul la 
o dospăqubiro egală cu oartea 
de salariu de caro a fost Hd- 
sit. Dacă în perioada s i'.pcn- 
dării din funcție, cel samțio- 
nat a ocupat un alt post ca sa
lariat, despăgubirea se V8 dimi
nua cu salariul primit In a- 
coaslă perioadă.

ART. 18. — împotriva sanc
țiunii disciplinare, col sancțio- 
ționat poate face plîngere, în 
scris, în termen de 15 zile de 
la comunicarea sancțiunii.

Plîngerea împotriva sancțiu
nii disciplinare se soluționează, 
în termen de 30 zile, de către t

a) persoana care ocupă func
ția ierarhică Imediat superioa
ră celui care a aplicat sanc
țiunea ;

b) organul colectiv de con
ducere pentru sancțiunea apli
cată de conducătorul unității ;

c) organul ierarhic imediat 
superior pentru sancțiunea s- 
plicată de organul colectiv de 
conducere al unității ;

d) judecătoria, dacă sacțiunea 
constă în desfacerea disciplina
ră a contractului de muncă.

llotărîrile pronunțate de cel 
prevăzuți la alin. 2 slnt de
finitive.

ART. 19. — Sancțiunea disci
plinară aplicată unui angajat 
cu excepția desfacerii contrac
tului de muncă — se consideră 
a nu fi fost luată dacă timp 
de un an de Ia executarea ei 
angajatul nu a mai săvârșit o 
altă abatere.

înainte de expirarea terme
nului de un an, dar nu mai 
devreme de 6 luni de la data 
executării sancțiunii, conducă
torul unității poate dispune, da
că angajatul nu a mai săvîrșit 
în acest interval nici o aba
tere, avînd o bună comportare, 
ca sancțiunea aplicată să fio 
considerată a nu fi fost luată.

ART. 20. — Dacă s-a cons

privind asigurarea 
și controlul calității produselor

< Urmare din pag. 1

h) să .perfecționeze documen
tația tehnică cuprinzînd și 
tehnologia de control, să facă 
propuneri de perfecționare a 
standardelor, să elaboreze și să 
îmbunătățească normele inter
ne de. fabricație, în concordan
ță cu progresul tehnic și cerin
țele de calitate ;

i) să modernizeze continuu 
utilajele și instalațiile de 
producție, precum și metodele 
și aparatura de măsură și con
trol a parametrilor calitativi ai 
produselor in toate fazele de 
execuție, să organizeze verifi
carea. întreținerea și certifica
rea sistematică — conform le
gii — a funcționării acestora în 
limitele de precizie stabilite ;

j) să asigure condițiile mate
riale pentru pregătirea munci
torilor calificați și a personalu
lui mediu de specialitate. să 
ia măsuri pentru justa reparti
zare a cadrelor tehnice de 
specialitate, precum și pentru 
promovarea inițiativei tuturor 
salariaților în direcția îmbună
tățirii calității produselor și 
diversificării sortimentelor ;

k) să organizeze controlul 
tehnic de calitate începînd cu 
recepția materiilor prime și a 
materialelor, pe faze de fabri
cație și final, conform cu teh
nologiile de fabricație. Să asi
gure ca în compartimentul de 
control tehnic al calității să 
fie încadrați muncitori, maiștri 
și ingineri cu o înaltă pregătire 
profesională și experiență in 
producție ;

l) să prevadă in contractele 
economice, după caz, condiții 
și termene de garanție refe
ritoare la calitate, durata de 
utilizare și condiții de conser
vare, ambalare și depozitare 
a produselor, în conformitate 
cu documentele tehnice norma
tive sau potrivit acordului cu 
beneficiarii ;

m) să livreze produsele, con
form prevederilor contractuale, 
însoțite de documentul de a- 
lestare a calității și, după caz, 
de prescripții privind manipu
larea, depozitarea, stocarea, pu
nerea în funcțiune, exploata
rea și întreținerea acestora ;

n) să urmărească sistematic 
modul de comportare la bene
ficiarii interni și externi a pro
duselor livrate și, ținînd sea
ma de observațiile acestora, să 
ia măsuri de perfecționare a 
documentației tehnice, a mo
dului de execuție și a activită
ții de control tehnic de cali
tate.

ART. 3. — Conducerile mi
nisterelor, ale celorlalte orqa
ne centrale, precum și comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene, al munici
piului București și consiliilor 
populare municipale și orășe
nești, răspund de realizarea ca
lității superioare a produselor, 
a . lucrărilor executate și, po
trivit competcnțeloi stabilite de 

tatat nevinovăția solar talului 
sancționat, persoanele tare cu 
rea credință au aplicai sau au 
determinat aplicarea unei san< - 
liuni disciplinare răspund dis
ciplinar, material și, după caz, 
penal.

ART. 21. Unitatea <are 
trimite lin salariat la o școală, 
curs do perfecționare sau la 
specializare, cu ■ scoatere din 
producție, sau orqanteează, po
trivii legii, c ursuri de pregătire 
ori de ridicare a calificării la 
locul do mun<ă, va încheia cu 
salariatul respectiv un act adi
țional |a contractul de muncă, 
in care va trebui să se prrxadâ 
următoarele :

a) obligația unității de a su
porta parțial sau integra), in

onclițiilc legii, cheltuielile pen
tru instruirea salariatului ;

b) indalortifea salariatului do

CAPITOLUL V

Regulamentul de ordine inte
rioară și statutul disciplinar

ART. 23. — Regulamentul de 
ordine interioară — in între
prindere, organizație economi
că, instituție — se întocmește 
și se aprobă de către conduce
rea unității, împreuna cu co
mitetul sindicalului, potrivit în
drumarului elaborat de Minis
terul Muncii și Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, pe baza prevederilor 
prezentei legi; îndrumarul va 
indica pe baza prevederilor 
prezentei legi, și ce trebuie să 
cuprindă contractul de muncă 
în formă scrisă.

ART. 24. -- Regulamentul de 
ordine interioară stabilește obli
gațiile unității și cele ale sa- 
lariaților, cuprinde dispoziții re
feritoare la organizarea lucrului 
în unitate, disciplina muncii, re
compensele ce se pot acorda, 
modul de aplicare a sancțiuni
lor disciplinare și persoanele 

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale
ART. 27. — îndrumarul pre- în termen de 60 de zile de la 

văzut la art. 23 va fi întocmit data intrării în vigoare a pre-.

LEGEA

lege, au următoarele îndatoriri 
cu privire la asigurarea cali
tății :

a) organizează și controlează 
activitatea de cercetare și pro
iectare de produse și procedee 
tehnologice care să se bazeze 
pe realizările științei și tehni
cii moderne, astfel îneît să se 
asigure produselor fabricate un 
nivel calitativ și o eficiență e- 
conomică ridicată, corespunză
toare cerințelor beneficiarilor;

b) aprobă pentru produsele 
de importanță deosebita studiile 
tehnico-economice, documentele 
de omologare și introducerea 
în fabricație de serie;

c) creează condiții pentru ri
dicarea calității produselor prin 
profilarea, specializarea și con
centrarea producției ;

d) asigură mijloacele nece
sare înzestrării unităților sub
ordonate cu aparate de măsu
ră și control, aparatură de la
borator, standuri de probă șl 
promovează folosirea metodelor 
științifice de verificare a cali
tății ; în acest scop vor preve
dea în planurile de stat anuale 
necesarul de aparataj de mă
sură și control ;

e) organizează, îndrumă și 
verifică activitatea controlului 
tehnic de calitate în unitățile 
subordonate, urmărindu-se ve
rificarea parametrilor de cali
tate prevăzuți în documentațiile 
tehnice și promovarea folosirii 
metodelor științifice de con
trol ;

f) asigură elaborarea și îm
bunătățirea standardelor cu pa
rametri tehnico-economici la 
nivelul tehnieji moderne, sta
bilind metode de control în 
concordanță cu progresul teh
nic și cerințele de calitate;

g) elaborează și urmăresc, 
prin planurile anuale și de 
perspectivă, aplicarea progra
melor de măsuri pentru îmbu
nătățirea continuă a calității 
materiilor prime și semifabrica
telor. produselor finite și lu
crărilor de construcții-inontaje ;

h) aplică sancțiunile prevăzu
te de lege împotriva celor care 
se fac vinovați de fabricarea 
și punerea în circulație a unor 
produse cu parametri tehnici 
si calitativi inferiori celor sta
biliți prin contracte.

Neîndeplinirea îndatoririlor 
prevăzute în prezentul articol 
atrage, potrivit legii, răspun
derea materială pentru prejudi
ciile cauzate.

ART. 4. — Condițiile concrete 
de calitate a produselor se pre
cizează în contractele econo
mice pe baza documentelor teh
nice normative-standarde, a nor
melor interne de fabricație, 
caietelor de sarcini, a mostre
lor acceptate de beneficiari, 
precum și altor cerințe conve
nite intre părți.

Prețurile produselor, ale lu
crărilor și tarifele pentru servi
cii se vor stabili diferențiat, în 
concordanță cu calitatea lor.

ART. 5. — Consiliile de ad
ministrație ale unităților cu sta

a luc.ro in unitatea respectivă 
cel puțin cinci ani do la ter
minarea formei de instruire ;

c) obliqâfia salariatului ra 
In < azul nerespcclării îndatori
rii prevăzute la Iii, b să plă
tească o despăgubire repiezcn- 
tlnd cheltuielile făcute de uni
tate* sau alte orqane pentru pre
gătirea lui profesională.

Prevederile prezentului arti
col se aplică si salariaților tri
miși Io specializare sau docu
mentare in străinătate.

ART. 22. întreruperea ve
chimii în muncă *-au a vechimii 
in aceeași unitate atrage, po
trivit legii. diminuarea soil, 
după caz pierderea unor drep
turi privind acordarea treptelor 
și gradațiilor, gratific atillor, 
concediului de odihna, ajutoa
relor materiale pentru incapaci
tate temporară de muncă.

care au dreptul de a le aplica.
ART. 25. — Regulamentul dc 

ordine interioară se aplică tu
turor salariaților unității, pre
cum și celor . care lucrează în 
unitate ca detașați.

Ucenicii care se pregătesc la 
locul de muncă, elevii .și stu
denții care fac practică în u- 
nilate, precum și salariații — 
delegați, sînt datori să respecte 
regulile de disciplină de la lo
cul de muncă unde își desfă
șoară activitatea.

ART. 26. — In sectoarele In 
care natura activității impune 
instituirea unui regim de disci
plină specific, se întocmește un 
statut disciplinar de către orga
nul central de resort, împreună 
cu comitetul uniunii sindicalu
lui pe ramură, care se aprobă 
prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

tut de centrală și comitetele 
de direcție ale întreprinderilor 
au datoria să analizeze perio
dic activitatea desfășurată pen
tru asigurarea calității produse
lor în întreprinderi, secții, a- 
teliere și locuri de muncă, să 
stabilească “măsuri în vederea 
îmbunătățirii calității produse
lor. Comitetele de direcție pre
zintă dări de seamă adunărilor 
generale ale salariaților asupra 
modului cum se îndeplinesc in
dicatorii de calitate în toate 
fazele de fabricație, supun spre 
dezbatere măsuri în scopul ri
dicării continue a nivelului ca
litativ al produselor.

ART. 6. — Directorii și cei
lalți conducători de unități e- 
conomice poartă răspunderea 
pentru asigurarea condițiilor 
materiale, tehnice și organiza
torice necesare îmbunătățirii ca
lității produselor, reducerii re
buturilor, a volumului operațiilor 
de remaniere și a deficiențelor 
de calitate; controlează activi
tatea compartimentului de con
trol tehnic de calitate, modul 
în care secțiile productive res
pectă normativele privind cali
tatea și iau măsuri pe linia in
dicată de organele de control.

ART. 7. — Neîndeplinirea în
datoririlor prevăzute în artico
lele 2, 5 și 6 atrage, potrivit 
legii, răspunderea materială 
pentru prejudiciul cauzat. Pen
tru neglijență și abateri repe
tate, celor vinovați li se vor 
aplica și sancțiuni disciplinare, 
inclusiv retrogradarea sau des
facerea disciplinară a contrac
telor de muncă.

ART. 8. — Inginerii, tehnicie
nii, maiștrii, conducătorii pro
cesului de producție, precum 
și cei din compartimentele de 
concepție, au datoria să asigu
re condițiile organizatorice și 
materiale, să acorde asistența 
tehnică necesară pentru reali
zarea produselor la' un nivel 
ridicat de calitate. Ei răspund 
în cadrul atribuțiilor _ce le re
vin de respectarea normelor de 
calitate la fiecare operație teh
nologică executată, la fiecare 
produs In parte și sînt obligați 
să anunțe imediat compartimen
tul controlului tehnic de cali
tate, conducerea unității, asu
pra defectelor de calitate care 
apar în procesul de fabricație 
si asupra cărora nu pot acționa 
în mod direct.

Pagubele provenite din rema
nieri, rebuturi și produse a 
căror calitate nu se încadrează 
în normele stabilite^.ca urmare 
a neîndc-plinirii acestor obli
gații se suportă, conform legii, 
de cei vinovați.

ART. 9. — Muncitorii au da
toria de onoare de a executa 
lucrări și produse de înaltă 
calitate, de a participa activ la 
acțiunile îndreptate spre ridi>-,i- 
rea continuă a calității produ
selor, de a crea o largă opinie 
de masă pentru realizarea pro
ducției de bună calitate, prac- 
ticind metoda autocontrolului 
exigent al calității produselor 

zpiilci legi.
Unitățile sini obligate < a In 

termen de 6 luni de l>> l
dală să elaboreze noi regula
mente do ordine interioară. Mi
nisterele si celelalte ocg.tr.e 
centrale vor asigura coordona
rea și controlul pvrr-ntărli a- 
cestol sarcini.

ART. 28. Dispozițiile pri
vitoare la regimul juridic al 
salariaților din unitățile socia
lisle do stat se aplică în mod 
corespunzător si anqajațllor din 
organizațiile cooperatiste -i <c- 
IcIaTle ©Kganizafll obștești.

Se recomandă organizațiile» 
cooperațlsto și celorlalte orga
nizații obștești cu. pornind de 
la obiectivele 4 prevederile 
prezentei legi, să stabilea-r .1 
reglementări corespunzătoare cu 
privire la organizarea si disci
plina muncii în cadrul «'■p'lr» 
organizații.

ART. 29* Contractul de 
muncă în formă scrisă se \ a 
înrhela cu noii salariați potri
vii îndrumarului prevăzut la 
ort. 23 din prezenta lege.

Pentru ceilalți salariați. exis
tența contractului de muncă 
poale dovedi prin orice mijloa
ce admise de lege.

ART. 30. — Dispozițiile legii 
de față intră in vigoare pe da
la de 26 martie 1970.

Vechimea neîntreruptă in 
ceeași unitate și vechimea ne
întrerupta in muncă se stabi
lesc, pentru perioada dinainte 
de 26 martie 1970, pe baza re
glementărilor anterioare modifi
cărilor aduse prin prezenta le
ge.

Plîngerile împotriva sancțiu
nilor disciplinare in curs de 
rezolvare la data intrării in vi
goare a prezentei legi vor fi 
soluționate de organele com
petente de care se găsesc pen
dinte.

ART. 31. — Pe dala intrării 
în vigoare a prezentei legi se 
modifică în mod corespunzător 
art. 12. art. 13, art. 16, art. 10
(3) și art. 117 din codul muncii 
și se abrogă ari. 17 (5), ar'. '0 
lit. e, ari. 24—26 inclusiv. >t. 
125, art. 133 și art. 133 (1) d^n 
codul muncii. De asemenea, « 
modifică In mod corespunzător 
sau se abrogă, după caz, orice 
alte dispo-zijii contrare.

și lucrărilor realizate la fiecare 
loc de muncă.

Ei răspund de calitatea pro
duselor realizate și suportă, 
conform legii, prejudiciile cau
zate de nerespectarea documen
tației, disciplinei tehnologice, 
care provoacă rebuturi, rema
nieri său produse a căror ca
litate nu se încadrează in nor
mele stabilite.

ART. 10. — Executarea con
trolului tehnic al calității o® 
către organele, de control nu 
absolvă de răspundere directă 
inginerii, tehnicienii și maiștrii, 
pe toți cei care organizează și 
conduc procesul de fabricați® 
și nici pe cei. care execută lu
crări și produse de calitate ne
corespunzătoare.

ART. 11. — Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor înfăptuiește 
împreună cu ministerele și ce
lelalte organe centrale politica 
statului în domeniul calilăiii și 
al controlului tehnic de calitate 
al produselor, lucrărilor și ser
viciilor. avînd următoarele în
datoriri si răspunderi principa
le :

a) organizează și execută con
trolul calității produselor desti
nate consumului intern și ex
portului, urmărind respectarea 
cu strictele a condițiilor teh
nice calitative prevăzute în 
contracte, standarde și alt® 
documentații tehnice;

b) îndrumă și controlează ac
tivitatea compartimentelor de 
control tehnic de calitate din 
unitățile producătoare; promo
vează folosirea metodelor mo
derne do control și inițiază 
acțiuni pentru ridicarea califi
cării profesionale a controlori
lor tehnici de calitate;

c) stu liază, împreună cu cr- 
ganizațiilc economice producă
toare, evoluția calității produse
lor similare realizate în alte 
țări și propune ministerelor 
celorlalte organe centrale efec
tuarea de cercetări și aplicarea 
de măsuri în vederea îmbună
tățirii caracteristicilor tehnice 
calitative ale produselor:

d) interzice livrarea produse
lor care nu corespund din punct 
de vedere calitativ condițiilor 
prevăzute în contracte, dispu
ne sistarea fabricației produse
lor care prin calitatea lor ar 
putea dăuna intereselor econo
miei naționale, informînd de a- 
ceasla Consiliul de Miniștri

e) aplică sancțfuqi contra
venționale pentru abateri de 
la normele privind condițiile 
calitative ale produselor, în 
conformitate cu reglementările 
in vigoare ;

f) răspunde pentru controa
lele executate necorespdnzător, 
do neluaroa la timp, in cadrul 
atribuțiilor ce-i revin conform 
legii, a măsurilor care se im
pun pentru remedierea defec
țiunilor de calitate, de bună 
funcționaro a compartimentelor 
de control tehnic de calitate 
din unitățile economice

< Continuare în pao a 3-a
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privind asigurarea
și controlul calității produselor

It T-marp din pop. a 2-a)

ART. I?. — Compar limenlul 
rir control tehnic de calitate 
din întreprinderi funcționează 
. -i oman subordonat, în condi- 
fiile Ieqii, al it conducerii imi
tații cit si Inspectoratului Ge
neral de Stat pentru Controlul 
talil.itii Produselor.

ART. 13. — Organul de con
trol tehnic de calitate verifi
că. conform normelor stabili le, 
calitatea materiilor prime si 
materialelor care se folosesc în 
fabricație, respectarea în pro
cesul de producție a documen
tației tehnice și tehnologiei de 
fabricație, pe toate razele de 
producție, verifică si certifică 
calitatea produselor. participă 
3.» omologarea produselor și la 
stabilirea măsurilor pentru îm- 
bunătătirea calității acestora.

ART 14. — Organul de con
trol tehnic de calitate din în
treprinderi răspunde de organi
zarea controlului calității pro
duselor, lucrărilor sau servicii
lor pe toate treptele de fabrica
ție, urmărește ca livrarea aces
tora să se facă în conformitate 
i u documentele tehnice norma
tive si cu celelalte condiții de 
calitate stabilite prin contrac
te.

ART. 15. — Organului de con
trol tehnic al calității din în
treprinderi i se subordonează 
laboratoarele care sini organi
zate în scopul verificării calită
ții produselor.

ART. 16. — Numirea, schim
barea din funcție, sancționarea 
sau desfacerea contractului de 
muncă al șefului compartimen
tului pentru controlul calității 
produselor din întreprinderi se 
face de către comitetul de di
recție cu acordul centralelor 
Industriale, al celorlalte unitătl 
eu statut de centrală sau altor 
organe ierarhic superioare ale 
întreprinderii, precum și cu 
«cordul Inspectoratului Gene
ral de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor• șeful con
trolului tehnic de calitate este 
membru de drept al comitetu
lui de direcție al întreprinderii 
sau consiliului de administrație 
nl centralei. în care își desfă
șoară activitatea.

ART. 17. — Șeful controlului 
tehnic de calitate sesizează con
ducerea unității asupra abateri
lor privind calitatea, face pro
puneri pentru prevenirea șl 
eliminarea deficientelor de fa
bricație, este obligat să ceară 
întreruperea operației tehnolo
gice. fabricația sau livrarea 
produselor care contravin do
cumentației tehnice, documen
telor tehnice normative sau o- 
bligațiilor contractuale cu pri
vire la calitate.

în cazul cind conducerea u- 
nilatii nu ia măsurile necesare, 
șeful controlului tehnic de ca
litate este obligat să sesizeze 
orqanul ierarhic superior, in
clusiv conducătorul organului 
central și Inspectoratul General 
de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor.

ART. 18. — în exercitarea
atribuțiilor sale, organul de 
control tehnic de calitate sta
bilește și marchează pe pro
dus sau ambalaj, conform pre
vederilor articolului 2 literele 
e și f, după caz, clasa de ca
litate a produselor și durata de 
folosire sl răspunde de corecta 
încadrare a acestora ; întocmeș
te certificatele de calitate ce 
se vor emite de unitate și care 
angajează răspunderea acesteia, 
potrivit Ieqii contractelor eco
nomice ; verifică documentara 
care însoteste produsele finite.

ART. 19. — Șeful controlu
lui tehnic de calitate prezintă 
periodic conducerii întreprinde
rii si Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor un raport asu
pra calității produselor si acti
vității desfășurate. de organul 
de control.

ART. 20. — Unitățile de cer
cetare si cele de proiectare vor 
asigura, prin documentațiile e- 
Taborate, promovarea soluțiilor 
tehnice cele mai moderne, cu 
eficientă economică ridicată și 
vor preciza caracteristicile ca- 
tiletive ale produselor ce \or

.4
'vJ

LEGEA
privind regimul ocrotirii 

unor categorii de minori
CAPITOLUL I

Categoriile de minori ocrotiți 
și formele de ocrotire

ART. 1. — Ocrotirea, potri
vii prezentei legi, se acordă mi
norilor !

a) aj căror părinți sint de
cedați. necunoscuți sau in orice 
ellă situație care duce la insti
tuirea tutelei, dacă nu au bu
nuri sau alte mijloace mate
riale proprii și nu există per
soane care au fost obligate sau 

re/ulla, acestea constituind In
dicatori obligatorii în realiza
rea parametrilor proiectați.

\Rf. ?l. — Cercetătorii, pro- 
‘leclanlli și alli specialiști care 
parii», ipă la elaborarea șl avi
zarea documentațiilor tehnice 
răspund de soluția tehnică, pa
rametri proiectați și calitatea 
produsului prevăzute în docu
mentația tehnică elaborată, pi- 
nă la realizarea performante
lor prescrise.

ART. 22. — Unităților pro
ducătoare le este interzisă livra
rea produselor destinate consu
mului intern caro nu corespund 
prevederilor calitative stabilite 
prin contracte sau lege.

Se interzice conducerilor în
treprinderilor producătoare și 
organizațiilor de comerț exteri
or să expedieze la export măr
furi cu defecțiuni de calitate 
sau cu caracteristici care nu se 
încadrează în prevederile con
tractuale.

Ncrcspectarca obligațiilor cu
prinse in prezentul articol a- 
trage răspunderea patrimonială 
a unităților furnizoare, care 
sînt obligate să repare conform 
prevederilor legale prejudiciile 
cauzate, precum și răspunderea 
materială a salariaților din 
vina cărora s-a produs preju
diciul.

ART. 23. — Beneficiarii au 
datoria să controleze, pe par
cursul fabricației și la livrare, 
in condițiile stabilite în con
tract. modul în care se înde
plinesc obligațiile asumate de 
furnizori cu privire la calita
tea produselor contractate.

ART. 24. — Recepționarea 
instalațiilor complexe și utila
jelor se va efectua de către 
beneficiar pe principalele faze 
de fabricație și la livrare în 
condițiile stabilite prin contrac
tul economic. Specialiștii insti
tutelor de proiectare sînt obli
gați să acorde asistență tehnică 
la efectuarea încercărilor și a 
recepției finale.

ART. 25. — Se interzice li
vrarea de către uzinele produ
cătoare a utilajelor, agregate
lor, instalațiilor și altor produse 
de complexitate tehnică ridi
cată fără recepția de calitate 
pe faze și Ia livrare de către 
beneficiarii de investiții.

Inspectpratul General de 
Stat pentru Controlul Calității 
Produselor are obligația de a 
controla modul cum beneficiarii 
de investiții realizează recepția 
utilajelor pe faze și în final, 
potrivit clauzelor din contractul 
economic.

ART. 26. — Furnizorii de uti
laje și instalații complexe sînt 
obligați să acorde asistență 
tehnică de specialitate la mon
tajul și punerea in funcțiune 
a acestora. ,

.ART. 27. — Beneficiarii de 
investiții. întreprinderile de 
construcții-montaj și instalații, 
precum și Inspecția de Stat 
în Construcții, au obligația să 
controleze, in condițiile șantie
rului. dacă furnizorii au respec
tat cerințele de calitate prevă
zute in contracte și prescripții 
tehnice la utilajele, mașinile, 
agregatele, instalațiile și apara- 
tajele sosite pe șantier șl care 
urmează a fi montate.

Se interzice montarea sau in
stalarea- acelor utilaje, mașini, 
agregate, instalații și aparate 
care prezintă defecțiuni. Aces
tea vor fi restituite furnizori
lor sau, de comun acord, se vor 
stabili măsuri pentru remedie
rea defecțiunilor pe șantier. 
Tcate prejudiciile provocate de 
aceste defecțiuni vor fi supor
tate. potrivit legii, de cei care 
le-au provocat.

.ART. 28, — întreprinderile 
de construcții-montaj și instala
ții. beneficiarii de investiții, in
stitutele de proiectare și Ins
pecția de Stat in Construcții 
sînt obligate să facă un con
trol riguros asupra modului în 
care sînt executate lucrările de 
construcții, de montaj și insta
lații. cu respectarea întocmai 
a tuturor prescipțiilor din pro
iecte, pentru asigurarea cali
tății lucrărilor de construcții- 

care pol fi obligate să-i între
țină;

b) care, fiind deficienți, au 
nevoie de o îngrijire specială 
ce nu le poate fi asigurată in 
familie;

c) a căror dezvoltare fizică, 
morală sau intelectuală ori a 
căror sănălate este primejduită 
in familie;

d) care au săvir.șit fapte pre

montaj și instalații, in așa fel 
Incit să sc asigure punerea in 
funcțiune a obiectivelor la ter
men și in bune con lițjuni, pre
cum și realizarea parametrilor 
proiectați in conformitate cu 
planul aprobat.

AHT, 29. — Unitățile de 
transport răspund de respecta
rea condițiilor prevăzute de 
lege sau contract pentru trans
portul și manipularea produse
lor și asigură păstrarea carac
teristicilor calitative ale aces
tora. de la preluare pină la 
predare, urmînd a suporta, 
conform legii, despăgubirile 
pentru eventualele prejudicii 
aduse calității produselor.

ART. 30. — Unitățile care 
preiau, păstrează și desfac pro
dusele răspund de asigurarea 
condițiilor pentru menținerea 
integrității și calității acestora, 
de corecta lor manipulare și 
depozitare : pagubele rezultate 
ca urmare a unei depozitări sau 
manipulări necorespunzătoare se 
suportă, conform legii, de per
soanele care le-au provocat.

ART. 31. — Unitățile produ
cătoare și cele comerciale 
răspund față de cumpărătorii 
interni pentru orice defecte de 
farbicație sau orice alte vicii 
ascunse apărute la produsele 
vindule fără termen de garan
ție și reclamate în termen le
gal sau la produsele la care se 
prevede un termen de garanție, 
reclamate înăuntrul acestui ter
men. dacă cumpărătorul a 
respectat regulile de folosire și 
păstrare a bunurilor cumpărate. 

Remedierea sau înlocuirea 
produselor necorespunzătoare 
reclamate in condițiile prezen
tului drticol se face în mod 
gratuit pentru cumpărător, iar 
cheltuielile se recuperează, con
form legii, de Ia cei vinovați.

ART. 32. — Unitățile impor
tatoare sint obligate să con
tracteze produsele numai la 
calitatea acceptată de unitățile 
beneficiare și împreună cu a- 
cestea vor urmări ca în contrac
tele externe pentru utilajele șl 
instalațiile complexe din import 
să se treacă condiții privind 
recepționarea pe faze și în fi
nal la furnizorii străini. Aceste 
unități răspund de realizarea 
calității și parametrilor tehnico- 
economici ai utilajelor și insta
lațiilor complexe importante.

Pentru toate produsele ce se 
importă, prevederile cu privi
re la calitate înscrise în con
tractele externe vor fi comuni
cate beneficiarilor, pe baza că
rora aceștia vor face recepția.

Pentru prejudiciile cauzate 
prin nerespectarea obligațiilor 
prevăzute in prezentul articol, 
unitățile importatoare suportă 
despăgubirile față de întreprin
derile beneficiare, iar pagubele 
vor fi recuperate, conform le
gi:. de la persoanele vinovate.

ART. 33. — Se interzice ra
portarea ca producție-marfă a 
produselor care au fost respin
se în timpul, recepției de orga
nul controlului tehnic de cali
tate, de Inspectoratul General 
de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor sau de benefi
ciar.

ART. 34. — Ridicarea conti
nuă a calității producției cons
tituie o chestiune de mîndrie 
patriotică și de conștiință socia
listă a tuturor oamenilor mun
cii care se înfăptuiește prin 
partioiparea activă și mobiliza
rea largă a inițiativelor crea
toare a maselor în procesul de 
producție a bunurilor materiale.

In fiecare an se va organiza 
„Luna calității produselor" care 
va cuprinde acțiuni pentru 
propagarea largă a cunoștințelor 
în domeniul calității, va face 
bilanțul realizărilor obținute în 
fiecare întreprindere pe linia 
ridicării nivelului calitativ al 
producției, se vor acorda dis
tincții celor care s-au eviden
țiat. și au adus contribuție deo
sebită in mișcarea de masă 
pentru ridicarea calității pro
duselor românești la nivelul 
celor mai bune realizări pe plan 
mondial.

ART. 35. — Pentru realizări 
deosebite cu privire la cali

văzute de legea penală, dar nu 
răspund penal sau sint expuși 
să săvirșească asemenea fapte- 
ori ale căror purtări contri
buie la răspîndirea de vicii sau 
deprinderi imorale in rindul 
altor minori.

ART. 2. — (1) Minorii pre- 
văzuți in articolul 1 litera a, 
precum și minorii a căror să
nătate este primejduită în fa
milie, por fi dați in plasament 
familial-unei familii — soț și 
soție — sau unpi persoane ca
re consimte la aceasta și care 
prezintă condițiile morale, ma
teriale și sanitare necesare.

(2) Plasamentul familial se 
face cu încuviințarea părinți
lor sau tutorelui, de către co
mitelui executiv al consiliului 
popular județean sau al muni

tatea produselor, angajnții vor 
fi stimulați material in con
formitate cu prevederile siste
mului de salarizare.

ART. 36. - Ridicarea calită
ții produselor este condițională 
do perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale a ca
drelor, alîl a celor care reali
zează produsele cil și a celor 
care le controlează.

Toți specialiștii care funcțio
nează în activitatea de control 
tehnic do calitate vor fi ins
truiri periodic în vederea cu
noașterii instrumentelor, apara
turii și metodelor de control.

In întreprinderile producătoa
re se vor organiza in mod sis- ' 
tematic cursuri de scurtă dura
tă de calificare și perfecționare 
în domeniul calității producției 
și controlului calității produse
lor.

In învătăminlul profesional, 
licee de specialitate, în insti
tute tehnice și economice de 
învătămînt superior se vor in
troduce cursuri de specialitate 
privind indicatorii de calitate 
ai produselor, metrologie și 
tehnici moderne de control.

ART. 37. — Organele de con
trol al calității produselor răs
pund, fiecare potrivit atribu
țiilor lor, pentru executarea de 
controale necorespunzătoare, în
scrierea în documentele de 
control a unor caracteristici, 
dale tehnice sau constatări care 
nu reflectă realitatea, nesemna- 
larea către organele ierarhia 
superioare a încălcărilor dispo
zițiilor legale constatate în ca
drul controlului sau, cînd este 
cazul, pentru interzicerea neîn
temeiată a livrării unor produ
se.

ART. 38. — Organizația so
cialistă care nu-și execută obli
gațiile contractuale referitoare 
la calitatea produselor datorea
ză celeilalte părți despăgubiri 
In vederea reparării prejudiciu
lui cauzat din culpa sa.

Despăgubirea pentru prejudi
ciul cauzat prin neexecutarea 
In natură a obligației contractua
le privește atît paguba efectiv 
suferită, cit și beneficiul ne
realizat

ART. 39. — încălcarea înda
toririlor stabilite în prezenta 
lege atrage, după caz, răspun
derea disciplinară, adminisfrati- 

,.vă sau penală a celor vinovați 
de săvîrșirea faptei, răspunde
rea materială — inclusiv in: ca
zurile In care prin legea de 
față ea nu a fost prevăzută ex
pres.

Răspunderea penală este an
gajată In condițiile art. 248 sau 
249 din codul penal, după caz, 
dacă fapta nu constituie o in
fracțiune mai gravă.

ART. 40. — Faptele care cons
tituie contravenții la prevederi
le prezentei legi, precum șl 
sancțiunile corespunzătoare, se 
stabilesc prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

ART. 41. — Dispozițiile pre
zentei legi se aplică, In mod 
corespunzător, și prestațiilor de 
servicii.

Unitățile prestatoare de ser
vicii către populație răspynd 
de calitatea lucrărilor executa
te, fiind obligate să efectueze 
gratuit remedierea eventuale
lor deficiente. Cheltuielile de 
remediere vor fi recuperate, 
conform legii, de la cei din vi
na cărora au fost cauzate

Pentru lucrările la care se 
acordă termen de garanție, du
rata acestora se aprobă, dacă 
nu sînt stabilite prin lege, de 
organele centrale cărora le sînt 
subordonate unitățile prestatoa
re de servicii, iar pentru uni
tățile din economia locală de 
Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală.

ART. 42. — Dispozițiile legii 
de fată se aplică în mod co
respunzător și organizațiilor co
operatiste.

ART.’ 43. — Prezenta lege in
tră în vigoare în termen de 
trei luni de Ia publicare. înă
untrul acestui termen, ministe
rele si celelalte organe centra
le vor propune Consiliului de 
Miniștri actele normative pen
tru punerea de acord a regle
mentărilor în vigoare cu pre
vederile prezentei legi.

cipiului București, prin orga
nul de asistență socială.

(3) Familia sau persoana ca
re primește un minor in pla
sament familial îi asigură a- 
cestuia întreținerea,‘precum și 
celelalte condiții necesare creș
te rii și educării sale, potrivit 
celor hotărîte de părinți sau 
tutore. Ea are dreptul la o a- 
locație de întreținere a mino
rului, al cărei cuantum se sta
bilește prin hotărîre a Consi
liului do Miniștri.

ART. 3. — (1) In cazul in 
care privitor la minorii arătați 
in articolul precedent nu a fost 
posibil să se ia măsura pla
samentului familial, precum și 
in cazul in care dezvoltarea 
fizică, morală sau intelectuală 
a minorului este primejduită 
în familie, comisia pentru ocro

tirea minorilor poate hotărî în
credințarea lui unei familii ori 
unei persoane, cu consimță- 
rointul acesteia.

(2) Familia sau persoana ■ ă- 
reia i s-a încredințat minorul, 
in condițiile prezentului arti
col, are față de acesta dreptu
rile și îndatoririle ce, potrivit 
legii*. revin părinților privitor 
la persoana minorului și bene
ficiază de alocația ce se acor
dă in cazul plasamentului fa
milial.

ART. -I. — Ministerul Mun
cii va stabili criteriile în ba
za cărora alocația de întreți
nere se reduce ori nu sc mai 
plătește, dacă cei care primesc 
in plasament familial sau le 
sint încredințați minori au, po
trivit legii, obligația să-i între
țină,

AHT. 5. — (1) In vederea 
creșterii, educării și pregătirii 
școlare și profesionale a mi
norilor deficienți. precum și a 
minorilor arătați in articolul 1 
literele a și c. dacă față de 
aceștia din urmă nu s-a pu
tut lua nici una din măsurile 
prevăzute in articolele prece
dente. comisia pentru ocroti
rea minorilor poale dispune în
credințarea lor, după caz. uncia 
din următoarele instituții de o- 
crotire :

a) i leagăne pentru copii în 
virstă de pină la 3 ani;

b) case de copii pentru pre
școlari și școlari:

c) grădinițe, precum și școli 
generale și licee de cultură ge
nerală pentru deficiență recu
perabili:

d) școli profesionale și licee 
de specialitate pentru deficienți 
recuperabili;

c) cămine școală și cămine 
atelier pentru deficienți, par
țial recuperabili;

f) cămine pentru deficienți 
nerecuperabili,

(2) Instituțiile de ocrotire pre
văzute in alineatul 1 literele 
d și e funcționează în subor
dinea Ministerului Muncii, iar 
celelalte în subordinea comite
telor executive ale consiliilor 
populare județene ori al muni
cipiului București.

(3) In școlile profesionale pre
văzute in alineatul 1 litera d 
pot fi primiți și minori defi
cienți recuperabili, care din di
ferite motive au întrerupt în- 
vățămîntul obligatoriu de cul
tură generală, dacă au depășit 
virsta de 14 ani.

ART, 6. — (1) Cînd împre
jurările care au determinat lua
rea uneia din măsurile de ocro
tire s-au schimbat, comitetul 
executiv al consiliului popular 
sau comisia pentru ocrotirea 
minorilor, după caz. o poate 
revoca sau înlooui cu altă mă
sură, ori poate dispune schim
barea familiei sau persoanei la 
care se află minorul.

(2) Dispozițiile alineatului 
precedent se aplică și in ca
zurile in care încredințarea mi
norului a fost dispusă prin ho- 
tărire judecătorească definitivă, 
cu excepția acelora în care 
luarea măsurii de ocrotire ră- 
rnîne, potrivit codului familiei, 
fn competența instanțelor jude
cătorești.

ART. 7. — (1) Internarea in 
casele de copii, în școlile ge
nerale pentru deficienți recu
perabili. in căminele școală 
pentru deficienți parțial recupe
rabili, precum și plasamentul 
familial și măsura încredință
rii, cu plata alocației de între
ținere, durează pînă la absol
virea îhvățămintului obligato
riu.

(2) In cazul in care după ab
solvirea școlii generale, acela 
față de care s-a luat măsura 
de ocrotire se pregătește prin 
ucenicie la locul de mun
că ori își continuă .studiile în
tr-o formă de învățământ de 
zi, el rămâne, dacă consimte, 
în grija instituției de ocrotire, a 
persoanei ori familiei căreia 
i-a fost încredințat sau la care 
a fost dat în plasament familial, 
cu dreptul _la plata alocației 
de întreținere pentru perioa
dele în care nu primește o altă 
formă de întreținere din partea 
statului sau a unei organizații 
obștești, pină la terminarea u- 
ceniciei sau a studiilor, dar fă
ră a depăși virsta’ de 25 ani.

(3) Dacă la data absolvirii

CAPITOLUL II

Comisiile pentru ocrotirea 
minorilor

ART. 12. — Pe lingă comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București se organizea
ză comisii pentru ocrotirea mi
norilor, având următoarele a- 
tribuții :

a) iau, cu privire la Catego
riile de minori prevăzute in ar
ticolul 1. măsurile de ocrotire 
corespunzătoare. cu excepția 
plasamentului familial;
' b) urmăresc dezvoltarea mi
norilor față de care s-au luat 
măsuri de ocrotire și exami
nează. plingerile și cererile a- 
cestora, sesizînd. dacă este ca
zul, instituțiile de ocrotire sau 
organele cărora le sint subor
donate.

ART. 13. — (1) Comisia- pen
tru ocrotirea minorilor se com
pune din secretarul comitetului 
executiv al consiliului popular 
ca președinte, din cite un de
legat al direcției pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale, inspectoratului școlar, di
recției sanitare, direcției pen
tru administrația locală de stat, 
inspectoratului miliției, organelor 
județene sau ale municipiului 
București ale sindicatelor, U- 
nittnii Tinerelului Comunist și 
organizației de femei, precum 

școlii generale minorul este in
capabil de muncă sau nu s-a 
încadrat in muncă din alte mo
tive temeinice, durata măsurii 
de ocrotire, precum și plata a- 
loeațici dc întreținere sc pre
lungește pină la încetarea mo
tivului pentru caro minorul nu 
s-a încadrat in muncă, dar fă
ră a depăși virsta de 18 ani.

(4) Internarea minorului în- 
tr-un cămin pentru deficienți 
ncrccuperabili durează pină la 
majorat.

ART. It. — (1) Față dc mi
norii arătați in articolul 1 li
tera d, comisia pentru ocrotirea 
minorilor poate lua una din 
următoarele măsuri educative i 

a) supravegherea deosebită;
bl internarea într-o -coală 

specială dc reeducare care func
ționează in subordinea Minis
terului Muncii.

(2) Supravegherea deosebită 
constă, potrivit condițiilor sta
bilite dc Comisia centrală pen
tru ocrotirea minorilor, in lă
sarea minorului in grija pă
rinților sau a tutorelui, punin- 
du-li-sc in vedere că au înda
torirea de a-1 supraveghea în
deaproape in scopul îndreptă
rii sale. Măsura supravegherii 
deosebite durează pină la în
dreptarea minorului, dar nu
mai puțin de 1 an și fără a se 
depăși virsta de 18 ani.

(3) Măsura internării intr-o 
școală specială dc reeducare se 
ia pe timp nedeterminat. față 
de minorul in virstă de col 
puțin 10 ani. atunci cînd se 
apreciază că măsura suprave
gherii deosebite nu ar fi efi
cientă pentru îndreptarea mi
norului sau în cazul fn care, 
deși i s-a aplicat măsura su
pravegherii deosebite, aceasta 
nu a dat rezultatele urmărite. 
Internarea într-o școală spe
cială de reeducare nu poate fi 
dispusă față de minorii defi
cienți, aceștia urmînd a fi în
credințați instituțiilor de ocro
tire corespunzătoare.

ART. 9. — (1) La cererea 
conducerii școlii speciale de re
educare, comisia pentru ocroti
rea minorilor poate dispune, 
privitor la minorul care dă do
vadă de îndreptare înainte de 
împlinirea vîrstei de 18 ani, în
locuirea internării prin supra
vegherea deosebită.

(2) In cazul în care minorul 
internat intr-o școală- specială 
de reeducare nu a dobândit 
pină la majorat o calificare 
profesională, comisia în a că
rei rază teritorială se află 
școala poate aproba, la cererea 
conducerii școlii și cu consim- 
țămintui elevului, rămînerea a- 
cestuia in școală pînă la obți
nerea calificării, dar fără a de
păși virsta de 20 ani. Dacă _ la 
împlinirea vîrstei de 18 ani e- 
levul urmează învățămîntul li
ceal. se aplică în mod cores
punzător dispozițiile articolului 
T alineatul 2.

ART. 10. — (1) Consiliile 
populare județene și al muni
cipiului București organizează 
centre de primire unde sînt tri
miși, în caz de nevoie, mino
rii in virstă de peste 3 ani, pî
nă la trecerea lor intr-o altă 
instituție de ocrotire sau pînă 
la luarea unei alte măsuri în 
privința lor.

(2) Minorii vor fi primiți în 
centrele de primire sau. după 
caz,, in leagăne pentru copii 
pe baza hotărîrii comisiei pen
tru ocrotirea minorilor în a că
rei rază teritorială au fost gă
siți sau descoperiți, iar în caz 
de urgență la cererea organe
lor miliției sau a autorității tu
telare. comisia urmînd însă a 
se pronunța de„ îndată.

ART. 11. — (1) Instituțiile de 
ocrotire funcționează potrivit 
regulamentelor emise, corespun
zător caracterului instituției, de 
Ministerul Sănătății. Ministerul 
Invățămîntului sau Ministerul 
Muncii. Fiecare din aceste mi
nistere va emite regulamentul 
cu consultarea celorlalte, a Co
mitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, 
a Uniunii Tineretului Comunist 
și a Consiliului Național al Fe
meilor.

(2) Comitetele de femei au 
dreptul să exercite controlul 
obștesc în toate instituțiile de 
ocrotire.

și: din doi părinți țâre au do
vedit, in creșterea copiilor lor, 
o grijă deosebită.

(2) Componența comisiei se 
stabilește prin decizie de către 
comitetul executiv al Consiliu
lui popular județean sau al 
municipiului București.

ART. 14. — (1) Comisia com
petentă să soluționeze cauza 
este aceea in a cărei rază te
ritorială se află localitatea un
de domiciliază minorul, dacă 
legea nu prevede altfel.

(2) Comisia soluționează cau
za in termen de cel mult 30 
de zile de la data sesizării.

(3) In fața comisiei vor fi 
chemați părinții sau tutorele, 
minorul care a împlinit virsta 
de 10 ani, precum și orice 
persoană care pot da relații 
In cauză; minorii prevăzuți în 
articolul 1 litera b vor fi che
mați numai dacă prezența lor 
este necesară.

(4) Dacă minorii prevăzuți in 
articolul 1 litera d nu se pre
zintă, se va cere sprijinul or
ganelor miliției.

(5) Dacă, fără motive temei
nice, persoanele chemate nu se 
prezintă, comisia are dreptul să 
le aplice o amendă de la 25 la 
250 lei, puțind în cazuri justi

ficate să dispună reducerea 
sau scutirea de amendă.

AHT. 15. — (1) Comisia se 
constituie valabil.cu majorita
tea membrilor ci și dacă prin
tre cei prezinți se află pe lin
gă președinți, delegații direc
ției pentru probleme de mun
că șr ocrotiri sociale, inspec
toratului școlar și direcției sa
nitare. Prezența delegatului in
spectoratului miliției este obli
gatorie atunci cind comisia e- 
xamincază cauze privind mi
norii prevăzuți în articolul 1 
litera d. Hotârîrile comisiei se 
Iau cu majoritatea voturilor 
membrilor care o alcătuiesc.

(2) Ședințele comisiei nu sint 
publice. Comisia poate admite 
să fie de față și alte persoane 
derît cele chemate, dacă apre
ciază că prezența lor este utilă.

ART. 16. — (1) Hotărîrea co
misiei se comunică, după caz, 
părinților sau tutorelui, fami
liei ori persoanei căreia mino
rul i-a fost încredințat, procu
rorului și autorității tutelare, 
precum și minorului, dacă a- 
cesta a împlinit 14 ani.

(2) Dacă s-a dispus ineredin- 
țarea minorului unei instituții 
de ocrotire, hotărîrea se comu-j 
nică și acesteia.

(3) In cazul in care s-a a- 
plicat o amendă ori s-a dispus 
obligarea la plata contribuției 
sau suportarea de către minor 
a cheltuielilor necesare ocroti
rii sale, o copie a hotărîrii se

CAPITOLUL li.

Asigurarea cheltuielilor 
necesare ocrotirii minorilor

ART. 18. — (1) Cheltuielile 
necesare pentru ocrotirea mi
norilor în instituțiile de ocro
tire, precum și plata alocației 
de întreținere a minorilor se 
fac de la bugetul statului.

(2) Baremurile de dotare a 
instituțiilor de ocrotire, precum 
și cele de echipament pentru 
minorii internați în aceste in
stituții, se stabilesc, după caz, 
de Ministerul Sănătății. Minis
terul Invățămîntului sau Mi
nisterul Muncii, cu acordul Mi
nisterului Finanțelor.

ART. 19. — (1) Persoanele 
care, potrivit legii, au datoria 
de a întreține pe minorii că
rora li se asigură ocrotire in 
condițiile legii de față, vor fi 
obligate prin hotărîrea organu
lui care a luat măsura de o- 
crotire să verse lunar statului 
o contribuție, pe toată perioa
da cit durează măsura de o- 
crotire; în cazul minorilor in
ternați în școli profesionale

CAPITOLUL IV

Comisia centrală 
pentru ocrotirea minorilor

ART. 20. — (1) Pentru îndru
marea și coordonarea activității 
de ocrotire a minorilor se ins
tituie o comisie centrală care 
va funcționa la .Ministerul 
Muncii.

(2) Comisia centrală se com
pune dintr-un adjunct al mi
nistrului muncii, ca președinte, 
din specialiști delegați de Mi
nisterul Sănătății, Ministerul A- 
facerilor Interne, Ministerul In- 
vățămînlului, Ministerul Justiției, 
Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, 
Procuratura Generală, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Ro
mânia, Uniunea Tinerelului Co
munist, Consiliul National al 
Femeilor și Consiliul National 
al Organizației Pionierilor, pre
cum și din alti specialiști. Com
ponenta comisiei se stabilește 
prin ordinul ministrului muncii.

CAPITOLUL V

Dispoziții speciale și finale
ART. 21. — Actele procedu

rale in legătură cu aplicarea 
dispozițiilor prezentei legi sînt 
«scutite de orice taxă.

ART. 22. — Minorii neinfrac
tori aflat* in institutele specia
le dc reeducare ale Ministerului 
Afacerilor Interne pe baza unei 
hotăriri judecătorești vor fi 
menținuți în aceste institute, 
dispozițiile prezentei legi pri
vind durata măsurii, înlocuirea 
acesteia și rămînerea in con
tinuare In școlile speciale de 
reeducare fiind aplicabile.

ART. 23. — Dispozițiile privi
toare la alocația cuvenită în 
cazul în care minorul este în
credințat unei familii sau per
soane, la determinarea contri
buției la cheltuielile necesare 
ocrotirii minorului, precum și 
la comunicarea hotărîrii prin 
care s-a dispus încredințarea 
minorului, se vor aplica și în 
cazurile în care această măsu
ră este luată do instanța jude- 
căl~rn>^/ i în aplicarea provo- 
der’ln» .■ ’ilui familiei.

ART. 24. — Cauzele privi

comunică, in vederea execută
rii. organului financiar al co
mitetului executiv al consiliu
lui popular de la domiciliu) 
celui obligat la plată.

(4) Hotăririle comisiei sint 
executorii.

(5) In cazul in care există 
opunere la executarea unei ho
tărâri, o copie a acesteia se * a 
comunica organelor miliției in 
vederea executării.

ART. 17. — (1) împotriva ho
tă firilor comisiei pentru ocro
tirea minorilor, cu excepția ,i- 
celora prin caro s-a aplicat o 
amendă, persoanele și organele 
prevăzute la articolul 16 ali
neatul I pot face contestație in 
termen de 5 zile de la comu
nicație, la judecătoria in a câ
rc, rază teritorială domi'*;|: ,/g 
minorul.

(2) Judecătoria soluționează 
contestația in termen de cel 
mult 15 zile de la data sesi
zării, cu citarea organelor ■ i 
persoanelor' arătate în articol il 
16 alineatul 1, dispozițiile arti
colului 15 alineatul 2 și artico
lului 16 alineatul 3 fiind apli
cabile. Cauzele se judecă in 
complet format dintr-un jude
cător și doi asesori populari, 
desemnați dintre asesorii care, 
ca părinți, au dovedit in creș
terea copiilor lor o grijă deo
sebită. Participarea procuroru
lui este obligatorie.

(3) Hotârîrile pronunțate sint 
definitive.

pentru deficienți recuperabil^ 
se aplică normele privind în
vățămîntul profesional.

(2) Cuantumul contribuției sa 
stabilește potrivit prevederilor 
codului familiei, în funcție da 
venitul mediu realizat în ulti
mele 6 luni, anterioare obligă
rii la plată, iar pentru mem
brii cooperativelor agricole da 
producție în funcție de venitul 
realizat în anul precedent a- 
cestei date; în cazul schimbă
rii împrejurărilor, cuantumul 
contribuției poate fi modificat.

(3) Minorul care are pensia 
de urmaș sau alte venituri su
portă cheltuielile necesare asi
gurării ocrotirii sale. Cuantu
mul lor se stabilește prin he- 
tărirea organului care i ’ : •» 
măsura de ocrotire, pe Aza 
normelor emise, după caz. d» 
Ministerul Sănătății, Ministerul 
Invățămîntului sau Ministerul 
Muncii, cu acordul Ministerului 
Finanțelor.

(3) Comisia centrală va putea 
aproba organizarea de comisii 
pentru ocrotirea minorilor pe 
lingă comitetele executive ale 
consiliilor populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bu
curești, orășenești și comunale, 
stabilindu-le competenta mate
rială și teritorială; membrii a- 
cestor comisii vor fi desemnați 
de comitetul executiv al Consi
liului popular județean sau al 
municipiului București, dispozh 
tiile articolului 13 fiind aplica
bile în mod corespunzător.

(4) ÎL scopul aplicării unitare 
a dispozițiilor legale, comisia 
centrală, poate da îndrumări co
misiilor pentru *ocrotirea pino- 
rilor.

(5) Hotârîrile comisiei centra
le se iau cu majoritatea mem
brilor ei.

toare la minorii aflați în situa
țiile prevăzute la articolul 0r 
pendinte în fata judecătoriilor, 
se trimit spre soluționare comi
siilor pentru ocrotirea minonlor 
competente. Cauzele in care s-a 
pronunțai o hotărîre judecăto
rească nedefinitivă se soluțio
nează de tribunale, potrivit dis
pozițiilor prezentei legi.

ART. 25. — (l) Hotărîrea nr. 
809/1954 privind ocrotirea co
piilor rămași fără părinți sau 
lipsiți de posibilitatea de a (t 
crescuți în familie, articolul )04 
din codul familiei, articolul 8 
alineatul 3 din Decretul nr. 
285/1960 privind acordarea alo
cației de stat pentru copii. Ho
tărîrea Consiliului de Miniștri 
nr. l06/1965v privind orqanizarpa 
și funcționarea învătumîniului 
de cultură generală pentru co
pii cu deficiențe senzoriale, 
fizice și intelectuale, precum și 
orice alte dispoziții contrare, 
se abrogă.

(2) Dispozițiile prezentei legi 
intră in vigoare după 45 de zile** 
de la publicare.
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VIAȚA IjmRNAJJONALÂ Sesiunea comisiei mixte româno- 
bulgare pentru colaborare economică 

și tehnico-științifică

LONDRA 26. — Corespon
dentul Ycorpres. L. Rodescu. 
transmite: Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă do 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv. al 
Prezidiului Permanent, secretar 
a! C.C. al P.C.R.. care face o 
i izitâ in Anglia la invitația 
Partidului Comunist din Marea 
Britanic, s-a intîlnit și a discu
tat cu conducerea organizației 
de partid și sindicale din ora
șul Leeds, a vizitat mina de 
cărbuni din Kellinlev. unde a 
avut convorbiri cu direcția mi
nei și cu conducători ai sindi
catului minier din Yorkshire. De 
asemenea, membrii delegației 
au vizitat o fabrică modernă 
de piine din Sheffield și au

Președintele Svoboda vizitează R. P. Mongolă
ULAN DATOR 26 (Agerpres). — La 26 mar- 

t’.o a sosit într-o vizită oficială in R. P. Mon
golă L. Svoboda, președintele R. S. Cehoslova
ce. La sosire, oaspetele a fost intimplnat de J.

Sambu. președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, de J. Țcdenbal. prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M.. președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, și de alto persoane o- 
ficiale.

In legătură 
cu masacrul 

de la Song My
WASHINGTON 26 (Agerpres) 

— Tribunalul din Atlanta, sta
tul Georgia, a emis miercuri 
acte de acuzare împotriva a ia
ca trei militari americani im
plicați in acțiunile de asasina
re a populației civile sud-\ ict- 
v.amezc din. localitatea Song 
My

Astfel, numărul militarilor a- 
mericanj acuzați că au luat 
parte directă la asasinarea 
populației civile de la Song 
Mv se ridică pinâ in prezent 
la’ 13.

Cei trei noi acuzați sint ca
poralul Kenneth Scheil și sol- 
dații William F. Doherty și 
Robert TSouvas.

Banca centrală a Braziliei 
a anunțat devalorizarea cru- 
zeiroului incepind cu data de 
30 martie 1970. Noul curs al 
cruzeiroului va fi de 4.46 cru
zeiros noi pentru un dolar 
american ?i 4,49 cruzeiros 
pentru fiecare dolar schim
bat in Brazilia,

Vechea paritate a cruzei
roului cu dolarul era de 4.38 
și respectiv 4,41.

★
In prezent, sub pavilion 

iugoslav cutreieră mările și 
oceanele globului aproape 300

DIVERSE
de nave, avind un deplasa
ment total de 1 400 000 tone. 
Ele au transportat in anul 
1969 peste 10 milioane tone 
de mărfuri, cu 9 la sută mai 
mult decit in anul precedent.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Olandei, Joseph Luns, ca
re face un turneu prin mai 
multe țări din regiunea O- 
rientului Apropiat, a sosit 
miercuri la Amman venind 
de la Beirut. Șeful diploma
ției olandeze a avut între
vederi cu regele Hussein al 
Iordaniei, precum și cu pri
mul ministru Bahjat Talho- 
uni, privind relațiile dintre 
cele două țări, precum și 
evoluția situației din această 
regiune. 

participat la o adunare a co
muniștilor de la uzina Shard- 
low- din acest oraș, undo au 
înfățișat principalele preocupări 
ale partidului și statului nostru.

In continuare, delegația Parti
dului Comunist Român s-a in- 
tîlnit cu conducători ai parti
dului comunist și mișcării sin
dicale din orașul Newcaslle-on- 
Tyne. a avut convorbiri cu co
muniștii din Sunderland și n 
vizitat primăria din Newcastle, 
unde a fost primită de con
ducerea municipalității.

In timpul vizitei, delegația 
.» fost însoțită de Vasile Pun- 
gan. ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Marea 
Britanic.

Pregătirea alegerilor prezidențiale 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 2G (Ager
pres). — Președintele Republi
cii Dominicane, Joaquin Bala
gucr. a anunțat oficial că va 
candida pentru un nou man
dat prezidențial in alegerile 
programate pentru 16 mai. Lu- 
ind cuvîntul la întrunirea unui 
grup de miniștri și ofițeri su
periori. Balagucr a afirmat că 
un nou mandat prezidențial 
i-ar permite să-și continue ac
tivitatea in direcția realizării 
„reconcilierii naționale1*. —

După părerea observatorilor 
politici însă, hotărîrea lui Ba- 
laguer este de natură să agra
veze climatul de tensiune in 
care se desfășoară pregătirea 
alegerilor prezidențiale, împo
triva eventualei realegeri a ac
tualului președinte pronunțin- 
du-se nu numai opoziția, ci și

Reuniunea cabinetului libanez
EEIRUT 26 (Agerpres). — La 

Beirut a avut loc o reuniune 
a cabinetului libanez prezidată 
de șeful statului Charles Helou. 
Cu acest prilej a fost analizată 
situația internă creată in urma 
incidentului care s-a produs in
tre populația civilă din loca
litatea Kahale și un grup de 
membri ai organizațiilor pales
tiniene de rezistență. Comuni
catul dat publicității de Mi
nisterul de Interne a precizat 
că. in cursul acestei ciocniri, 
doi membri ai comandourilor

• Ministrul de externe ca
nadian. Mitchell Sharp, va e- 
fectua intre 6 și 8 aprilie o 
vizită oficială în R. F. a Ger
maniei, s-a anunțat oficial la 
Bonn.

Continuarea vizitei 
lui Cornel Burtică 

la Pekin
PEKIN 26, — Corespondentul 

Agerpres, I. Gâlățcanu, trans
mite i In dimineața zilei do 26 
martie, ministrul român al co
merțului exterior, Cornel Bur
tică, a avut o discuție cu Lin 
Hai-yun, ministru ad-interim al 
comerțului exterior al Repu
blicii Populare Chineze, in ca
drul căreia au fost abordate 
probleme priv ind dezvoltarea 
schimburilor economice intre 
cele două țări. Au asistat din 
partea română ambasadorul 
Aurel Duma, iar din partea 
chineză Was Li-Chiang, minis
trul adjunct al comerțului ex
terior. Discuția s-a desfășurat) 
intr-o atmosferă prietenească, 
do înțelegere reciprocă.

★
In cursul după-amiezii, mi

nistrul comerțului exterior al 
României a vizitat comuna 
populară „Prietenia chino-româ- 
nău. Ministrul român a fost în
soțit de Uan Yun-șen, director 
in Ministerul Comerțului Exte
rior al R. P. Chineze.

unele elemente din propriul 
său partid reformist și din con
ducerea forțelor armate. Par
tidul revoluționar dominican al 
fostului președinte Juan Bosch 
a anunțat că nu va participa 
la alegeri în cazul în care Ba- 
laguer f.și va pune candidatura, 
apreciind că acestea se vor 
transforma într-o farsă. De alt
fel, în ultimele luni mai mulți 
membri ai Partidului revolu
ționar dominican și ai altor 
grupări ale opoziției au fost a- 
sasinați ori răpiți.

Joaquin Balagucr, anunțîn- 
du-și candidatura, a precizat că 
va înceta să-și exercite func
țiile prezidențiale cu o lună 
înainte de alegeri, predînd con
ducerea președintelui Curții Su
preme.

palestiniene au fost uciși și alți 
doi răniți. Consiliul de Miniș
tri a hotărit întărirea măsuri
lor de securitate pe întreg te
ritoriul Libanului și mai ales 
la Beirut. La încheierea reu
niunii primul ministru Răshid 
Karame a adresat un apel 
populației țării, cerîndu-i să 
păstreze calmul. El a anunțat, 
de asemenea, alocarea unei su
me de 10 milioane lire liba
neze bugetului Ministerului A- 
părării.

© In capitala statului Tri- 
nidad-Tobago s-au produs inci
dente intre grupuri de demon
stranți și poliție soldate cu 
moartea unei persoane și ră
nirea altor șase. Demonstranții 
protestau împotriva procesului 
intentat de autorități unui ti- 
năr arestat in timpul unei ma
nifestații care a avut loc in 
urmă cu o lună. Intr-un mesaj 
radiodifuzat, primul ministru 
Eric - Williams a făcut apel la 
calhi. avertizînd că autoritățile 
vor reprima „orice act de vio
lență".

S-au încheiat

Lucrările conferinței

miniștrilor

din țările
DJEDDAH 26 (Agerpres). — 

In capitala Arabici Saudile 
s-au încheiat lucrările conferin
ței miniștrilor de externe din 
țările islamice. Potrivit unui 
comunicat final, reluat de a- 
gonția France Pressc, confe
rința a hotărit crearea unui 
secretariat însărcinat cu men
ținerea legăturilor intre statele

Va adera Anglia
la l’iafa comună ?

LONDRA 2G (Agerpres). — 
„Hotărîrea finală cu privire la 
aderarea Marii Britanii la Pia
ța comună nu revine numai po
liticienilor ci și poporului bri
tanic care va trebui să-și dea 
consimțămîntul", a declarat Pe
ter Shore, ministru fără por
tofoliu și lider adjunct al Ca
merei Comunelor. Ministrul a 
scos în evidență în continuare 
redresarea economiei britanice, 
apreciind că nu există motive 
de „temeri cu privire la viito

------------------ ----------------------------

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Cercetătorul ameri
can, dr. Clarence Cone, șe
ful laboratorului de biofizică 
moleculară de la Centrul dc 
cercetări al N.A.S.A. din 
Hampton (statul Virginia) a 
prezentat, in cadrul semina
rului anual al societății ame
ricane pentru studierea can
cerului. care se desfășoară la 
San Antonio (Texas), o nouă 
teorie cu privire la geneza 
și evoluția cancerului. El a 
declarat că cercetările efec
tuate Ia acest laborator de
monstrează pentru prima da
tă faptul că celulele vii se 
divid sub acțiunea sarcinei 
electrice a membranelor ce
lulare și nu a unor elemente 
chimice, așa cum se conside
ra. Dacă sarcina electrică este 
mare, ritmul dc divizare de
vine rapid, mai înainte că 
celulele să poată atinge Sta
diul necesar de dezvoltare. 
In felul acesta apar celule 
anormale a căror diviziune 
continuă, constituindu-se ast
fel prima premisă de declan
șare a tumorii canceroase. 
A doua constatare importan
tă se referă la faptul că ce
lulele canceroase se află in
tr-o relație permanentă de a- 
tracție și respingere în func
ție de sarcina electrică a fie
căreia. Cînd sarcina electrică 
este redusă, atracția este și 
ea redusă, dar dacă sarcina 
este mare, puterea de atrac
ție este atit de mare incit ce
lulele aderă unele la altele 
rupînd echilibrul molecular 
al țesutului respectiv. Acest 
element corelat cu diviziunea 
anormală a celulelor, duce la 

k

• Primul ministru suedez, 
Olof Palme, va face între1 13 
și 15 aprilie o vizită în Franța 
la invitația guvernului francez.

Colaborarea dintre cele două 
țări, precum și problema secu
rității europene se vor afla în 
centrul discuțiilor pe care Olof 
Palme le va avea cu oficiali
tățile franceze.

• O femeie în vîrstă de 56 
dc ani, Barbara Zeitlmann, ca
re și-a pierdut vederea acum 
20 ele ani, din cauza unui'du
blu glaucom, și-a recăpătat-o în 
urma unei operații efectuate 
la clinica Universității din 
Munchen. Specialiștii de aici 
au grefat o cornee 'in mate
rial plastic la ochiul sting al 
pacientei.

Congresul canadian al muncii — principala uniune sin
dicală din Canada — își exprimă în mesajul său anual 
către guvern, îngrijorarea față de intensificarea procesului 
inflaționist, creșterea șomajului și prețurilor, și critică po
litica antiinflaționistă a guvernului.

Congresul canadian al muncii — care grupează în rîn- 
durile sale 1,6 milioane membri — se pronunță pentru 
încetarea războiului din Vietnam. Pe de altă parte, impor
tanta uniune sindicală sprijină hotărîrea guvernului de la 
Ottawa de a reduce efectivul trupelor canadiene staționate 
in Europa occidentală.

t La o licitație filatelică ce 
a avut loc marți la New York 
un grup de opt oameni de afa
ceri din localitatea americană 
Wilkes Barre, au achiziționat u- 
nul dintre cele mai scumpe tim
bre din lume la prețul record 
de 280 000 dolari.

Este vnrha rip un timhrn r>-

i
de externe 

islamice
musulmane și supravegherea a- 
plicării hotăririlor conferințelor 
statelor islamice. Secretariatul 
este ales pentru o perioadă do 
doi ani, avind ca sediu provi
zoriu Djeddah. S-a convenit ca 
următoarea conferință să se 
desfășoare in Pakistan, la o 
dală care va fi stabilită ulte
rior.

rul balanței de plăți a Marii 
Britanii". In aceste condiții, a 
relevat el. aderarea la Piața 
comună devine o opțiune pe ca
re noi o putem face, dacă ea 
ne convine, sau abandona, în 
caz contrariu. Ziarul „Guar
dian". apreciază că declarațiile 
ministrului Shore ar putea re
prezenta prima semnalare pu
blică a înăspririi poziției gu
vernului Wilson față dc pro
blema candidaturii britanice la 
Piața comună.

formarea in stadiul primar a 
oricărei tumori benigne sau 
maligne. Astfel se explică 
proliferarea îritr-un ritm ra
pid și nccontrolat a celule
lor din- tumori și constitui
rea lor in sisteme biologice 
individuale în raport cu sis
temul tropic inițial. Aceasta 
este, totodată, și prima expli-

0 nouă teorie 
cu privire 
la geneza 
și evoluția 
cancerului

cație științifică dată corela
ției funcționale dintre cele 
două elemente caracteristice.

Dr. Cone a precizat că sar
cina electrică redusă a mem
branei celulare poate fi con
siderată ca fiind starea nor
mală a celulei organismului, 
iar prezența de sarcini mari 
reprezintă un factor de natu
ră să genereze dezvoltarea a- 
normală sau să afecteze dez
voltarea țesuturilor respecti

La Națiunile Unite s-a anunțat că intre 10 și 14 august
a.c. va avea loc o conferință internațională cu privire la fo

it/ losirea energiei nucleare și efectele acesteia asupra mediu-
lui înconjurător. Se așteaptă ca la lucrările acestei confe- 

/M rințe, organizate sub egida Agenției internaționale pentru 
Y? energia atomică în colaborare cu Comisia pentru energie 
V7 atomică a S.U.A.. să participe aproximativ 400 de experți

din diferite țări ale lumii, 
organisme specializate.

© Ce-a de-a doua parte a 
turneului vest-european a lui 
George Thomson, ministru de 

’ stat la Foreign Office, va în
cepe la 17 aprilie. Potrivit unor 
surse din Londra, vizita a fost 
perfectată marți în cursul în
trevederii dintre ministrul afa
cerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann și ambasa
dorul Marii Britanii la Paris, 
Christopher Soames.

TELEVIZIUNE
VINERI 27 MARTIE

17,00 Deschiderea emisiunii — Teleșcoala.
17 M Cnncnildii la

Declarațiile 
șefului 

guvernului 
sudanez

KHARTUM 26 (Agerpres) — 
Președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției Sudane
ze, generalul Gaafar El Nu- 
mciry, a declarai la întoarce
rea sa dintr-o călătorie prin 
țară că a uVut prilejul să ex
pună in fața populației obiec
tivele revoluției din luna mai 
1969. in special cele in dome
niile social și economic. El a 
arătat că realizările guvernu
lui de la Khartum in perioada 
care a urmat loviturii de stat 
au zdruncinat încrederea tra
dițională a populației in auto
ritățile anterioare. Numeiry a 
subliniat însă că unitatea na
țională nu poale fi realizata 
numai printr-o hotărire a au
torităților sau prin declarații 
de bune intenții, ci prin reali
zarea în practică a obiective
lor revoluției. Șeful guvernului 
sudanez a avertizat cu acest 
prilej că nu vor fi îngăduite 
nici un fel de tulburări care 
ar încerca să slînjencască mer
sul înainte al țării.

Generalul Numeiry, a anun
țat, totodată, că oficiile guver
namentale care activează în a- 
gricultură vor fi reorganizate, 
prin includerea unor reprezen
tanți ai autorității -centrale, 
in vederea aplicării reformei 
agraro.

ve. Acestea duc, în cele din 
urmă, nu numai la formarea 
de tumori maligne, ci în ge
neral la apariția diferitelor 
anomalii tropice sau funcțio
nale ale organismului uman. 
Printre acestea pot fi consb 
deratc anomaliile congenitale, 
cele dc îmbătrînire a orga
nismului și diferite tulburări 
de creștere. La baza procesu
lui de îmbătrînire se află, 
după aprecierea dr. Cone, ar- 
ceastă depășire inițială a sar
cinei normale electrice a 
membranei celulare, caro o 
dată cu vîrsta tinde să creas
că. După părerea lui, noua 
teorie pare să se dovedească 
a fi general valabilă și ca
pabilă să explice mecanismele 
profunde ale procesului bio
chimic la nivelul celular.

Descoperirea confirmă, tot
odată. și posibilitatea folosirii 
unei terapii chimice pentru 
contracararea unor astfel de 
evoluții anormale și în mod 
deosebit a cancerului. Studi
ind virușii care provoacă 
cancerul la animale. Cone 
susține că a stabilit că vi
rușii. care au de obicei pa
tru sau cinci gene, determi
nă o creștere a sarcinei e- 
lectrice a membranelor mo
leculare, ceea ce duce la de
clanșarea procesului de evo
luție anormală a acestora. 
Acționind împotriva acestor 
viruși și îmootriva tendin
țelor de creștere a sarcinei 
electrice celulare se poate 
astfel combate cauza primor
dială a cancerului si a altor 
maladii provocate de înmul
țirea necontrolată și anor
mală a celulelor.

precum și reprezentanți ai altor

• La hidrocentrala Krasno
yarsk de pe Enisei a fost pus 
în funcțiune al zecelea agre
gat, avind o putere aproape e- 
gală cu cea a întregii hidrocen
trale de pe Nipru. Noua ma
șină se distinge printr-o serie 
dc caracteristici care o fac u- 
nica în lume, printre care fap
tul că răcirea bobinei stato
rului se produce prin folosi
rea apei, iar cea a bobinei ro-
torului — prin aer, asigurin- 
du-i o evacuare eficientă a căl
durii.

• Oamenii de știință brita
nici au pus la punct un nou 
vaccin anti-rabic care nu pre
zintă efectele secundare, cîleo- 
dată periculoase, provocate dc 
vaccinul utilizat în prezent, 
scrie revista „Science Journal".

SOFIA 26. — Coresponden
tul Agerpres, GIi. leva, trans
mite : Miercuri dimineața, la 
reședința guvernamentală „Lo- 
zeneț" din Sofia, au început 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
a comisiei mixte interguver- 
namcnfalo româno-lnilgarc pen
tru colaborare economică și 
tebnico-șliințifică.

Tentativă de complot 
antiguvernamental în Chile

SANTIAGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Un purtător dc 
cuvinl al guvernului chilian a 
declarat că poliția a arestat 16 
persoane implicate in tentativa 
do complot antiguvernamental, 
a cărei descoperire a fost a- 
nunțată miercuri. El a preci
zai cu proiectatul puci nu are 
nici un fel de legături cu re
beliunea declanșată in octom
brie anul trecut de generalul 
Roberto Viaux. (Anterior se a- 
nunțasc că printre ofițerii ac

El Tobruk a fost evacuat
TRIPOLI 26 (Agerpres), — 

Baza militară britanică dc la 
El Tobruk a fost evacuată com
plet la 25 martie, iar instala
țiile ei predate autorităților li
biene, anunță agenția M.E.N. 
Deasupra bazei a fost ridicat 
drapelul dc stat libian. Cu a- 
ceastă ocazie au avut loc fes
tivități la care au luat parte 
personalități oficiale și repre

DUMINICA 29 MARTIE
8,15 Deschiderea emisiunii.
8.45 Matineu duminical — 

Fără bilet de intrare — 
Șah, marelui maestru ! 
— Film serial. Sebastien 
printre oameni (ultimul 
episod).

10,00 Ora satului — Progra
mul național de dezvoltare 
a zootehniei. — Cronică 
de primăvară — reportaje 
despre lucrările agricole 
de sezon. — „Acțiunea L" 
— Legumicultura.

11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei. — Cen

tenarul nașterii lui V. I. 
Lenin.

12.35 Emisiune în limba ma
ghiară.

13.-15 Fotbal : Dinamo București 
— Steaua.

15.30 închiderea emisiunii dc 
prinz.

18,00 Program duminical dc 
după-amiazâ. — Film se
rial. Oliver Twist (II) — 
Sport. Aspecte de la cam
pionatul național dc judo. 
Transmisiune de la sala 
sporturilor Floreasca.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Floare bănățeană. — Emi-. 

siune muzical-corcgrafică.
19.40 Noutăți cinematografice. 
20,00 Concertul speranțelor :

Emisiune-concurs de mu
zică ușoară (ediția a IlI-a).

22,00 Filme documentare. — 
Cînd bărbații devin tați. 
— Stimata domnișoară V.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 30 MARTIE

17.40 Deschiderea emisiunii. — 
Campionatul mondial de 
hochei grupa A. Suedia — 
U.K.S.S. (reprizele II și 
III).

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Corul Ciocîrlia.
20,00 Reportaj *70.
20.15 Roman foileton. Război și 

pace. Natașa Rostova (IV).
.21,10 Intre metronom și crono

metru.
22.10 Agenda politică.
22.20 Intermezzo coregrafic.
22.25 Telejurnalul de noapte.
22.35 Scena. Actualitatea teatra

lă bucureșteană și craio- 
veană. Teatrul de diver
tisment.

23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 31 MARTIE

18,00 Deschiderea emisiunii. U- 
niversal șotron — Litera 
„G" (enciclopedie pentru 
copii).

18,30 Actualitatea in economic. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
19.35 Atomul, această necunos

cută. Materie și antima- 
lerie.

20,00 Reflector.
20,10 Moment folcloric cu Ioana 

Cristea și Emil Gavriș.
20.20 Primăvara României so

cialiste. Aspecte de la re
citalul prezentat la Ate
neul Român.

"20,40 Film artistic. Ani două •

Delegația română la sesiune 
este condusă de Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române a comisiei, iar 
cea bulgară de Pencio Kuba- 
dinski. vicepreședinte al Consi
liului de Minișlri, președintele 
părții bulgare a comisiei.

Lucrările sesiunii continuă.

tivi și in retragere implicați 
in complot s-ar afla și un par
ticipant la această rebeliune).

Intr-o corespondență din San
tiago de Chile, agenția Reuter* 
apreciază că, după toate apa
rențele, organizatorii complotu
lui nu tiu avut legături cu nici 
un partid politic. Totuși, ob
servatorii politici fac o legă
tură intre acest complot și vi
itoarele alegeri prezidențiale 
din Chile, proiectate pentru lu
na septembrie a. c.

zentanți ai vieții politice. E- 
vacuarea bazei El Tobruk a fosb 
cerută de noul guvern instau
rat in Libia anul trecut, după 
înlăturarea monarhici. In acest) 
scop, la Tripoli s-au desfășurat) 
convorbiri libiano-cngleze. în 
cadrul cărora s-a căzut de a- 
cord asupra modului și con
dițiilor de evacuare a . bazelor 
militare engleze.

PROGRAMUL 
PENTRU

SÂPTÂMÎKA
VIITOARE

19.20 Acțiunea ..I." - Legumi, 
cultura.

19.30 Reportaj-anchetă. Orașul 
nu doarme niciodată.

20.00 Șarje de 1 aprilie.
20.15 Tele-cincmateca. Vin plo

ile.
21.55 Un zimbet de fetiță.
22,10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar al televi

ziunii.
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 2 APRILIE

17.30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba maghia
ră.

18,05 Film serial Oliver Twist 
(IV).

18.35 Mult e dulce și frumoasă 
— emisiune de limba și 
literatura română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Fluierele.
19.30 Reflector.
19.45 Anunțuri-publicitate.
20.00 Teatru Tv : înaintea mus

tării de dimineață, de 
Eugene O'Neill.

20.30 Instantanee muzicale.
20.55 Film artistic. Mama din 

Torino.
21.40 Anunțuri-publicitate.
21.45 Evocări — Pagini din răz

boiul antihitlerist.
22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Cronica ideilor.
22.35 Avanpremieră.
22.45 Miniaturi instrumentale. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 3 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Limba română 
(cl. XII). Chimie (clasele 
VIII-XII). Film didactic: 
Conicele — clasele XI— 

1 XII.
18,00 Lumea copiilor. Cupa da 

ciocolată.
18.30 Actualități literare. Oma

giu liric ; Al. Philippide, 
la 70 de ani.

18.15 Contractul în acțiune. In
vestigație despre calitatea 
produselor in întreprinde
rile textile din Cluj și 
Constanța.

18.55 Anunțuri-publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 „L-au cunoscut pe Lenin*. 

Reportaj.
19.30 Mai aveți o întrebare ? 

Emisiune de cultură știin
țifică. Vehiculele viitoru
lui.

20.45 Reflector.
20.55 Film artistic. Roșii și 

Albii.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Cadran. — Emisiune de 

actualitate internațională.
23,00 închiderea emisiunii.

SlMBÂTA 4 APRILIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18,05 Cheia orașului. Emisiune- 
concurs pentru tineret.

19,00 llandbal-masculin : Steaua 
— V.F.L. Gummersbach 
(R.F.G.) în semifinalele 
„Cupei Campionilor Eu
ropeni".

19,30 Telejurnalul de seară.
19.45 Continuarea transmisiunii' 

(le lianclhal.


