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MESAJUL
președintelui Consiliului de Sfaf 
al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

adresat Conîerinfei tineretului 
pentru securitate europeană 

de la Florența

Au mai rămas citeva zi le pină la trecerea la experimentarea
programului de lucru de 1li ore Ia toate minele Văii Jiului
CUM STAȚI CU PREGĂTIRILE ?

De 6 decembrie — data ciad 
se ca trece efectiv la experi
mentarea pe întregul bazin mi
nier ut Văii Jiului a progra
mului de lucru cu durata de 6 
ore ta front — ne mai despart 
citeva zile. In coloanele ziaru
lui a /ost inserată pe larg in- 
purtanfa acestei măsuri deose
bite luate de conducerea parti
dului și statului nostru pen
tru îmbunătățirea in continuare 
a condițiilor de muncă in sub
teran fi ridicarea nivelului de 
viață al minerilor, au fost re
latate aspectele pregătirilor mul
tilaterale preconizate pe plan 
politic, tehnic și social la toate 
unitățile miniere din bazin pen
tru reușita acestei acțiuni —. a 
fost marcat startul pregătiri
lor. Ceea ce e esențial de vă
zut acum este stadiul desfășu
rării ansamblului de măsuri, 
unde mai trebuie impulsionate 
pregătirile, recuperate operativ 
eventualele rămîneri in urmă, 
pentru a se garanta deplina 
reușită in aplicarea importan
tei măsuri luate de partid.

Pentru aceasta, ziarul a ini
țiat o anchetă de sondaj ope
rativ in rindul factorilor din 
conducerea unităților miniere și 
(lin Centrala cărbunelui, inves
tiți cu coordonarea acțiunii de 
trecere la programul de muncă 
redus, solie it indu-le răspuns la 
întrebarea: CUM STAȚI CU 
PREGĂTIRILE ?

La întrebarea noastră, cu ca
re am „căzut" oarecum pe 
neașteptate, directorul exploa
tării miniere Aninoasa, tovară-

Profile

La ancheta redacției răspund azi: ing. VASILE CTRI- 
PERU, ing. OTTO ABRAHAM — directori in Centrala căr
bunelui Petroșani, ing. DUMITRU OPRIȘ, directorul exploa
tării miniere Pctrila și ing. CONSTANTIN MORARU, directo
rul exploatării miniere Aninoasa.

șui ing. CONSTANTIN MORA
RU ne-a răspuns degajat, cu 
un aer sigur ce vădește, ca și 
pînă acum, optimism, încredere 
în capacitatea de acțiune și în 
forțele colectivului pe care-1 
conduce.

— Cum stăm cu pregătirile ? 
Programul de măsuri pentru 
trecerea la regimul de muncă 
de 6 ore la fronturile de lu
cru din subteran în 4 schim
buri, care a fost adoptat în 
plenara comună a comitetului 
de partid cu comitetul de direc
ție, comitetul sindical și comi
tetul U.T.C., putem spune, la 
ora actuală, că în linii gene
rale este rezolvat. Continuăm 
azi (Joi — n. n.), și desigur că 
vom termina, afișarea progra
melor de funcționare a puțu
rilor, lămpăriei și băii mine
rilor, realizării pontajului etc. 
Deja azi am început distribui
rea acelor foi volante cu atri
buțiile fiecărui salariat în con
dițiile noi de muncă, locul un
de trebuie să se prezinte la 
șut in ziua de 6 decembrie.

Sintem într-o susținută cam
panie de aprovizionare cu cele 
necesare realizării producției, 
ne ocupăm intens de crearea 
în subteran, în apropierea fron
turilor de lucru — deci la în-

In cadrul turneului în
treprins prin Valea Jiu
lui, Ansamblul artistic de cîn- 
tece și dansuri „Ciprian Po- 
rumbescu" al municipiului 
Suceava, prezintă astă seară, 
la ora 20, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, spectacolul muzical 
coregrafic intitulat „Joc și 
cintec românesc’. La realiza

întreaga populație a Văii Ji
ului a luat cunoștință cu mare 
bucurie de recenta Hotărîre a 
Comitetului Executiv al C.C. a' 
P.C.R. prin care, începînd cu 
data de 1 decembrie 1971 s-au 
redus prețurile cu amănuntul la 
aparatele de radio din producție 
internă în medie cu 22 la sută, 
iar la televizoare în medie cu 
18 la sută. Imediat după comu
nicarea hotărîrii, ctanducerea 
O.C.L. Produse industriale Pe
troșani a luat primele măsuri 
pentru aplicarea ei, efectuîndu- 
se inventarierea produselor a- 
fectate de reducerea de prețuri, 
s-au afișat prețurile vechi și ce
le noi, au fost confecționate și 
expuse reclame corespunzătoare 
în magazine și pe străzile mu
nicipiului, iar personalul de la 
unitățile specializate în vînza- 
rea acestor aparate a fost instru
it în sensul aplicării corecte a 
hotărîrii partidului.

Dacă acestea &u fost măsurile 
operative reclamate de aplica
rea promptă a reducerilor dc 
prețuri, primele reacții ale cetă
țenilor depășesc cadrul unei.sim
ple satisfacții. Sentimentele de 
bucurie se împletesc cu o pro
fundă recunoștință față de Co
mitetul Central al P.C.R. Mul- 

demina minerilor din brigăzi 
— a unor rezerve de mate
riale. Aș mai avea de adău
gat că s-a realizat și preve
derea din programul nostru de 
măsuri privind introducerea 
personalului în subteran pe pu
țul principal, în care scop era 
necesară terminarea rampei pu
țului respectiv la orizontul IX 
mediu. Joi, la ora 14, fixarea 
și montarea ferestrei puțului la 
orizontul IX mediu a fost ter
minată de către sectorul nos
tru de investiții astfel că acum 
întregul personal al sectorului 
I este introdus pe puțul prin
cipal.

Dialogul nostru cu tovarășul 
ing. DUMITRU OPRIȘ, direc
torul minei Petrila, a evoluat în 
felul următor :

— Ați putea sintetiza cumu
lul de preocupări pe care le 
bănuim febrile, cu mare con
ținut de responsabilitate, din 
aceste zile, ale colectivului mi
nier petrilean ?

— Cunoaștem faptul că reu
șita aplicării hotărîrii conduce
rii partidului nostru privind in
troducerea programului de lu
cru în schimburi de 6 ore în 
subteran depinde în cea mai 
mare parte de materializarea 
tuturor măsurilor tehnico-mate- 

„JOC Șl ci NT EC ROMÂNESC"
rea spectacolului își dau con
cursul tinerele și îndrăgitele 
soliste de muzică populară 
Sofia Vicoveanca, Nicoleta 
Vasilovici, Laura Lavriv, co
laboratoare ale Radiotelevi- 
ziunii-Române, precum și so
liștii vocali Traian Straton, 
Alexandru Dumbravă, Aurel 
Tudose, fluierașul Silvestru 
Lungoci și alți doinitori, cu

PUTERNICA SATISFACȚIE
(urnirea sinceră se îngemănea
ză cu răspundera socială la lo
cul de muncă.

Intrînd printre cumpărătorii 
și curioșii care „asaltaseră" ma
gazinul pentru vînzarea aparate
lor de radio și a televizoarelor 
din Petroșani, îndată după des
chidere, am reușit cu greu să 
stăm de vorbă cu primii bene
ficiari ai avantajelor oferite de 
noua reducere de prețuri. Aici 
l-am cunoscut pe Florea Negrea, 
domiciliat pe str. Unirii bloc 
13/6, salariat al E. M. Aninoasa, 
care ne-a declarat: „Aflînd de 
Hotărîrea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind redu
cerea de prețuri la aparatele de 
radio „și televizoare, am dorit 
să-i fac un cadou fiului meu cu 
acest prilej. Așa am venit la 
magazin și am cumpărat un apa
rat de radio ..Mamaia". Prețul ? 
Pină ieri a fost 1440 lei. de azi 
e| costă 1000 de lei, deci am 
economisit 440 lei. Din această 
diferență îi cumpăr un cadou 
soției. 

rialc și organizatorice pentru 
ca, din prima oră a punerii in 
aplicare a noii structuri, pla
nul de producție să se îndepli
nească ritmic, normele de mun
că să se respecte întocmai, iar 
câștigurile minerilor să se si
tueze cel puțin la cota realiză
rilor înregistrate in condițiile 
muncii în schimburi de 8 ore, 
ca pînă acum.

— Recent, în plenara lărgită 
a comitetului de partid al E.M. 
Petrila șefii de sectoare de aici, 
celelalte cadre tehnice au ri
dicat o serie de probleme care 
trebuie soluționate în primă in
stanță. Cum se dă curs acestor 
rezolvări ?

— In scopul îmbunătățirii a- 
provizionării tuturor formațiilor 
dc lucru cu material lemnos 
necesar vom organiza, în afară 
de intervențiile zilnice în aceas
tă direcție — în zilele de re
paus, mă refer în primul rînd 
la proxima duminică — intro
ducerea de cantități dc lemn 
care să formeze stocuri de re
zervă în abataje. S-au fixat 
locurile de depozitare: stocu
rile vor fi suficiente pentru 
minimum 24 de ore, bineînțe
les, le vom menține in perma
nență, minerii nemaifiind ne-' 
voiți să meargă pe galerii pen
tru căutarea lemnului necesar, 
să piardă timpul în mod inu
til. Privitor la dotarea abata-

I. BALAN 
T. MULLER

(Continuare fn pag. a 4-a) 

toții mesageri ai cintecului 
și jocului popular de pe me
leagurile sucevene. Demn de 
relevat este și faptul că a- 
cest spectacol folcloric a re
purtat un însemnat succes in 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
Congo, Ghana, Nigeria și 
Israel.

1. C1IIRAȘ
corcsp.

Nicolae Cioculescu, domiciliat 
în strada Republicii nr. 17, și-a 
cumpărat un televizor tip „Ope-, 
reta". L-am solicitat să ne spu
nă citeva cuvinte și omul, foarte 
fericit, ne-ă declarat : „De mult 
timp am dorit să-mi cumpăr un 
televizor pentru că este alît de 
necesar în casă, mai ales cînd 
dorești să fii ]a curent cu ceea 
ce se întîmplă în lume. De a- 
ceea, am început să pun banii 
necesari deoparte. Dar, pînă la 
suma de 4 335 lei cit costa ,.O- 
percta", mai aveam de strîns a- 
proape 900 lei, Luînd cunoș
tință de această reducere, care 
a sosit, aș zjce, la timp, am ve
nit să-mi cumpăr televizorul. A- 
cum costă numai 3500 lei. De 
aceea sini foarte mulțumit și 
mă simt obligat să mulțumesc 
partidului pentru acest avantaj 
pe care l-ași numi un adevărat 
cadou de sărbători.

.Și Emil Cordalin, de pe stra
da Independenței, bloc 13/57, 
salariat la U.U.M.P., și-a cum
părat un televizor „Lux' cu

Ședința comună 
a Biroului 

Comitetului muni
cipal de partid 

și Consiliului 
de administrație 

al C.C.P.
In cadrul acțiunilor pregă

titoare pentru trecerea Ia ge
neralizarea experimentării pe 
întregul bazin al Văii Jiului 
a programului dc 6 orc la 
frontul dc lucru din subte
ran, ieri a avut loc o ședință 
comună dc lucru a Biroului 
Comitetului municipal dc 
partid și Consiliului de admi
nistrație al C.C.P. pentru dez
baterea ultimelor măsuri în ve
derea reușitei acestei acțiuni.

La ședință au participat 
directorii, secretarii comitete
lor dc partid, președinții de 
sindicate și secretarii U.T.C. 
de Ia exploatările miniere, pre- 
parații, Uzina de utilaj mi
nier Petroșani, conducători 
ai altor întreprinderi și in
stituții. Au fost prezenți to
varășii : IoachinX Moga, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara a P.C.R., 
ing. Ștefan Almășan, secre
tar al Comitetului județean 
de partid, ing. Ion Lăzârcscu, 
adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, 
Petru Furdui, președintele 
Uniunii sindicatelor din ra
mura minieră, geologiei și 
energiei electrice, alte cadre 
din instituții centrale.

Cu acest prilej s-a anali
zat programul de măsuri po
litice, tehnice și organizato
rice, stadiul concret de apli
care a acestora și s-au stabi
lit ultimele măsuri ce ur
mează să fie luate in zilele 
care au mai rămas pînă la 
trecerea la lucrul in subteran 
pe 4 schimburi a 6 ore.

Lucrările ședinței comune 
au fost deschise de tovarășul 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
de partid.

Tovarășul ing. Gheorghe 
Giuclca, director în Centrala 
cărbunelui a prezentat un 
material asupra problemelor 
puse in dezbatere.

Analizînd pe larg și cu 
multă răspundere problemele 
puse în dezbatere, făcind noi 
și interesante propuneri, toți 
participant^ la discuții au 
evidențiat justețea și impor
tanța acestei măsuri luate de 
conducerea partidului și sta
tului, atmosfera sănătoasă 
care există în prezent în rîn- 
durile colectivelor miniere, ho
tărîrea lor de a munci cu ab
negație pentru a realiza în 
mod exemplar — în condiți
ile regimului de muncă de 6 
ore la fronturile de lucru — 
sarcinile de plan și normele.

Luînd cuvintul în înche
ierea dezbaterilor tovarășul 
loachim Moga a apreciat ca 
bună activitatea desfășurată 
de Comitetul municipal de 
partid și de Consiliul de ad
ministrație al Centralei căr
bunelui, de organele și or
ganizațiile de partid, de or
ganizațiile de sindicat și 
U.T.C., de conducerile ex
ploatărilor pentru pregătirea, 
sub toate aspectele, a acestei 
acțiuni de o importanță deo
sebită. In cuvîntul său pri
mul secretar al Comitetului 
județean de partid a dat pre
țioase indicații cu privire la 
măsurile ce trebuie luate, în 
continuare, în vederea trece
rii cu deplin succes la apli
carea regimului redus de lu
cru în subteran.

3960 lei. „înainte — ne explica 
dumnealui — acest tip foarte 
modern, costa 4950 lei, acum 
prețul lui s-a redus cu aproape 
1000 lei, mai precis 990 lei. Ce 
avantaj mai mare decît acesta 
se poate imagina în această pri
vință ? Hotărîrea, deși este o 
continuare a grijii partidului 
și statului nostru față de creș
terea nivelului nostru de trai, 
pentru mine ea constituie totuși 
o surpriză. Una dinti-e cele mai 
frumoase !“

Intr-adevăr, ce poate fi mai 
binevenit decît faptul de a putea 
cumpăra în condiții atît de a- 
vantajoase, încă din prima zi a 
„Lunii cadourilor", aparatul de 
radio sau televizorul dorit ? !

Ascultând aceste prime ecouri 
ale Hotărîrii Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind re
ducerea prețurilor la aparatele 
de radio și la televizoare, în
cerci, împreună cu cei care le 
rostesc, un sentiment de puter
nică satisfacție față de consec
vența cu care partidul înfăptu
iește politica sa de ridicare con
tinuă a standardului de viață 
al poporului nostru.

Cornel 1IOGMAN 

lini este deosebit dc plăcut 
să vă adresez un cordial salut 
și cele mai bune urări dum
neavoastră, pârtie ipanților la 
Conferința tineretului pentru 
securitate europeană, mesageri 
ai tinerei generații angajate in 
lupta forțelor progresiste pen
tru instaurarea unui climat dc 
colaborare și înțelegere în Eu
ropa, pentru securitate și pace 
pe planeta noastră.

Desfășurind o vastă operă 
constructivă de făurire a orin- 
duirii noi, socialiste, România 
militează cu consecvență pentru 
dezvoltarea colaborării multila
terale cu toate țările, fără deo
sebire dc orinduirc socială, 
pentru înlăturarea surselor «le 
conflicte și încordare, dc ame
nințare a păcii, pentru înfăp
tuirea securității pe continent 
și trecerea ncintîrziată la mă
suri practice în vederea convo
cării unei conferințe gcneral- 
curopene consacrate acestui no
bil scop.

Noi dăm o înaltă prețuire 
faptului că tineretul muncitor 
și studios se afirmă in zilele 
noastre ca o forță socială dc 
scamă a luptei pentru liber
tate, pace și progres, pentru 
transformări înnoitoare in so
cietate, pentru o viață mai bu
nă și demnă. Remarcăm cu sa
tisfacție că dezvoltarea mișcă
rii de tineret, activizarea poli
tică a milioane și milioane dc 
tineri care se ridică Ia înălți

cu privire la regimul 
prefurilor și tarifelor

Proiect LEGE

Pe baza hotărîrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 30 noiembrie 1971, proiectul 
de lege cu privire la regimul de stabilire a pre
țurilor și tarifelor este supus dezbaterii publice 
pentru a da posibilitatea cadrelor din economie, 
specialiștilor din acest domeniu de activitate, 
tuturor oamenilor muncii să-și aducă contri
buția la definitivarea acestei legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în le
gătură cu proiectul de lege vor fi înaintate co
misiilor economice județene, Consiliului Econo
mic, Comitetului de Stat pentru Prețuri, pre
cum și presei centrale și locale.

In cadrul vastului program, trasat de Congresul al X-lca 
al Partidului Comunist Român, cu privire la perfecționarea or
ganizării și conducerii planificate a economiei, sistemul de 
prețuri contribuie la repartizarea planificată a muncii sociale 
pe ramuri, subramuri și produse, constituie un instrument de 
măsurare a aportului fiecărei întreprinderi și ramuri la crea
rea venitului național, precum și de fundamentare a opțiuni
lor și deciziilor, în vederea realizării eficienței maxime a în
tregii activități economice.

Sistemul de prețuri arc un rol important în realizarea 
obiectivelor politicii economice dc industrializare socialistă și 
de dezvoltare intensivă a agriculturii, în lărgirea schimbului 
intern și extern de mărfuri, asigurarea stabilității monetare și 
creșterea nivelului de trai al populației.

Prețurile au un rol însemnat în aprecierea corespunză
toare a eforturilor și rezultatelor activității întreprinderilor, 
în întărirea gestiunii lor economice. In cointeresarea aces
tora la realizarea sarcinilor cantitative și calitative de plan, 
la introducerea tehnicii noi și ridicarea calității produselor, la 
sporirea și diversificarea producției și serviciilor.

Reducerea continuă a prețului de cost, folosirea rațională 
a resurselor materiale și de muncă în toate ramurile econo
miei naționale, ca urmare a ridicării productivității muncii 
sociale, asigură sporirea fondurilor necesare reproducției so
cialiste lărgite și constituie, în același timp, un factor esen
țial pentru creșterea veniturilor reale ale populației in rit
murile și proporțiile prevăzute prin plan.

Reducerea cheltuielilor de producție și circulație consti
tuie, totodată, calea principală pentru apropierea prețurilor 
din țara noastră de nivelul și corelațiile de prețuri existente 
în țările dezvoltate din punct dc vedere economic.

La baza stabilirii prețurilor — in conformitate cu legile 
economice obiective — trebuie să stea cheltuielile sociale de 
producție, ținîndu-se scama totodată dc nivelul de dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale și posibilitățile de satisfacere a ce
rințelor pieței socialiste, organizate. La stabilirea prețurilor 
trebuie să se aibă în vedere realizarea unor corelații funda
mentate între prețurile diferitelor produse sau grupe de pro
duse, care să contribuie la asigurarea tuturor sortimentelor 
necesare consumului productiv, investițiilor, consumului popu
lației și exportului, precum și la o circulație normală a măr
furilor in economie.

Stabilirea prețurilor se înfăptuiește în mod organizat în 
conformitate cu politica unitară și coordonată a partidului și 
statului. Existența unor prețuri stabile, ce nu pot oscila în 
funcție de schimbarea condițiilor individuale de producție și 
desfacere, constituie o premisă de bază pentru fundamenta
rea și înfăptuirea planurilor economice, pentru creșterea siste
matică a nivelului de trai al populației. Totodată, trebuie asi
gurată menținerea concordanței prețurilor cu cheltuielile so
ciale prin modificarea prețurilor în raport cu schimbările ce 
intervin în factorii care au stat la baza stabilirii lor.

La produsele și serviciile importante pentru economia na
țională și consumul populației se stabilesc prețuri unice pe 
țară, indiferent de producător și de costurile individuale dc 
producție.

Pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute în plan, și in 
primul rînd a acelora legate de nivelul dc trai al populației 
și de acumulare, precum și pentru întărirea continuă a mo
nedei naționale este necesară o disciplină riguroasă în ce pri
vește respectarea regulilor, criteriilor și normelor de stabilire 
și aplicare a prețurilor.

In vederea perfecționării și statornicirii unor reguli și 
criterii de bază pentru stabilirea și aplicarea prețurilor in 
economie, precum și a cadrului organizat în care sc desfă
șoară întreaga activitate din acest domeniu.

MAREA ADUNARE NAȚIONALA adoptă prezenta lege.

mea marilor chemări ale epocii 
noastre, se reflectă cu vigoare 
crescindă și pc planul acțiuni
lor îndreptate spre înfăptuirea 
securității și dezvoltarea coope
rării pe continentul european. 
Intilnirile, reuniunile și acțiu
nile tineretului dedicate aces
tui țel, dc care sînt indisolubil 
legate aspirațiile sale spre un 
viitor fericit, constituie o ex
presie a hotărîrii tinerilor dc 
cele mai diferite orientări poli
tice și ideologice de a-și uni e- 
forturilc pentru a feri conti
nentul nostru dc un nou război, 
de a milita cu energie pentru 
realizarea destinderii și securi
tății in Europa și în întreaga 
lume. Considerăm că o marc 
însemnătate are unitatea strin- 
să a tuturor forțelor înaintate, 
acțiunea lor fermă pentru pro
movarea fn raporturile dintre 
state a principiilor independen
ței și suveranității naționale, c- 
galității depline in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Voi tinerii puteți aduce o 
contribuție dc preț la lupta po
poarelor împotriva politicii im
perialiste de dominație și dic
tat, pentru respectarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a-și ho

tărî in mod liber șt suveran 
destinele, pentru abolirea for
ței și a amenințării cu folosi
rea forței in relațiile interna
ționale, desființarea blocurilor 
și a bazelor militare, înfăptui
rea dezarmării generale și. in 
primul rînd, a dezarmării nu
cleare.

împreună cu întregul popor, 
tineretul din România, mili- 
tind ferm pentru dezvoltarea c- 
conoiniei, științei și culturii, 
pentru progresul multilateral al 
patriei safe socialiste, își adu
ce întreaga sa contribuție la 
lărgirea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu popoarele din 
Europa și dc po celelalte con
tinente, cu tineretul progresist 
din toate țările, la înfăptuirea 
dezideratelor dc securitate, pro
gres și pace ale întregii ome
niri.

Urez succes deplin lucrărilor 
Conferinței dumneavoastră și 
îmi exprim convingerea că ea 
sc va înscrie ca o contribuție 
valoroasă la dezvoltarea cola
borării tineretului in lupta co
mună a popoarelor pentru asi
gurarea unui climat dc destin
dere, cooperare, pace și securi
tate in Europa și in întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. j. — in Republica Socia
listă România prețurile și tari
fele trebuie să reflecte chel
tuielile sociale de producție, să 
țină seama de valoarea de în
trebuințare a produselor și să 
contribuie la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului do 
dezvoltare în ritm înalt a e- 
conomiei naționale, de creștere 
continuă a productivității mun
cii, la reducerea sistematică a 
prețului de cost, valorificarea 
rațională a resurselor materia
le și de muncă, promovarea 
progresului tehnic, îmbunătăți
rea calității produselor și creș
terea nivelului de trai al în
tregului popor.

Statul stabilește politica pre
țurilor, organizează și urmă
rește aplicarea acesteia și asi
gură controlul respectării lega
lității și întărirea disciplinei 
prețurilor.

Art. 2. — Sistemul de prețuri 
din economia națională cuprin
de următoarele categorii de 
prețuri i

a. prețuri ale producătorilor, 
care revin unităților industria
le, de lucrări de construcții- 
montaj, agricole, precum și al
tor producători:

b. prețuri de livrare, la care 
circulă mărfurile între unitățile 
socialiste;

c. prețuri cu amănuntul, pen
tru desfacerea produselor și e- 
xecutarea lucrărilor dc con
strucții către populație:

d. tarife, pentru prestările de 
servicii.

Conținutul fiecărei categorii 
dc preț, modul de stabilire și 
modificare, regimul de aplica
re a prețurilor și tarifelor, pre
cum și atribuțiile organelor 
centrale, organelor locale, ale 
unităților de stat, cooperatiste 
și altor organizații obștești .sînt 
cele prevăzute in prezenta 
lege.

Asimilarea categoriilor dc 
prețuri în vigoare cu cele pre
văzute de prezentul articol se 
face potrivit anexei.

Art. 3, — In conformitate cu 
cerințele politicii economice și 
sociale, precum și în funcție dc 
condițiile de producție și des
facere, prețurile și tarifele pre
văzute la art. 2 pot fi :

— fixe, care se aplică la 
nivelul la care au fost stabilite;

— limită, care reprezintă un 
nivel maxim (plafon) ce nu 
poate fi depășit și în cadrul 
căruia se vor putea stabili sau 
practica prețuri mai mici; în 
anumite cazuri se vor putea 
stabili și limite minime de preț.

Prețurile și tarifele fixe sau 
limită pot fi unice sau dife
rențiate.

Prețurile unice se aplică pc 
întreg teritoriul țării, de toate 
organele și unitățile socialiste 
producătoare și de desfacere 
pentru principalele produse și 
pentru serviciile de marc im-

(Continuare în pag. a 2-a)
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portantă pentru economia na
țională și nivelul de trai al 
populației.

Prețurile diferențiale sc sta
bilesc la un nivel diferit în 
funcție de zone, județe, ba
zine dc producție sau localități.

Jn același timp, prețurile și 
tarifele fixe sau limită pot fi 
diferențiate pe sezoane, pc pro
ducători. pe dest'nații sau ca
tegorii dc beneficiari.

Prețurile și tarifele prevăzute 
In art 2 pot fi stabilite tem
porar. pentru o perioadă limi
tată dc timp, după care fși ln- 
rotrază valabilitatea.

Art 4. — Categoriile dc pre
țuri și tarifele prevăzute In 
ari. 2 din prezenta lege se sta
bilesc avîndu-se în vedere ur
mătoarele i

— prețul de cost antecalcu- 
lat, care cuprinde totalitatea 
cheltuielilor normale necesare 
executării produsului sau pres
tării serviciului;

— beneficiul, care contribuie 
la asigurarea reproducției lăr- 
gite, precum și la cointeresa
ta unităților economice și a 
colectivelor de oameni ai mun
cii pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor de 
plan.

l^i clementele dc mai sus se 
adaugă, după caz i

— impozitul pe circulația 
mărfurilor sau alte prelevări 
lo bugetul dc stat. în funcție 
dc politica economică și finan
ciară a statului;

— rabatul (adaosul) comer
cial. destinat acoperirii cheltuie
lilor pentru desfacerea mărfu
rilor și asigurarea unui bene
ficiu organizațiilor comerciale.

CAPITOLUL II
Prețul de cost — baza 
de stabilire a prețurilor
ArL 5. — La baza stabilirii 

oricărei categorii de prețuri tre
buie să stea prețul de cost care 
cuprinde următoarele elemente 
de cheltuieli i

a. materii prime și materiale;
b. combustibil, energic, apă;
c. salarii și contribuții asu

pra salariilor;
d. amortizarea fondurilor fixe;
e. taxa asupra fondurilor de 

producție;
1. taxa asupra terenurilor;
g. cheltuieli pentru introdu

cerea tehnicii noi;
h. dobînzi și alte cheltuieli 

bănești.
Aceste elemente ale prețului 

de cost se adaptează specificu
lui fiecărei ramuri.

In scopul calculării, analizei 
și controlului prețului de cost 
pe produse, cheltuielile de pro
ducție și desfacere prevăzute la 
lit a—h de mai sus se pla
nifică, se evidențiază și se ra
portează pe articole de calcu
late și se grupează în chel
tuieli directe și cheltuieli in
directe (de regie).

La stabilirea prețurilor, cal
cularea acestor cheltuieli se 
fcice pe baza normelor de con
sum pentru materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, 
a normelor de muncă, a nor
melor de amortizare pentru 
fondurile fixe, precum și a 
normelor financiare. In vede
rea micșorării continue a chel
tuielilor de producție, ministe
rele, celelalte organe centrale, 
oi-gane locale, precum și unită
țile socialiste producătoare sînt 
obligate să ia măsuri pentru 
reducerea normelor de consum 
și a celor de muncă, în func
ție dc perfecționarea tehnolo
giei, a organizării producției 

a muncii și a modernizării 
producției. Aceste norme vor 
fi revizuite o dată cu întocmi
re-a planului și ori de cite ori 
este necesar pc parcursul înde
plinirii lui.

Materiile prime și materia
lele, combustibilul și energia
— provenite din mai multe 
surse de aprovizionare și pen
tru care prețurile sînt diferen
țiate în funcție de furnizori
— se iau în calcul la prețul 
mediu ponderat

La stabilirea prețului de cost 
antccalculat este interzisă lua
rea in considerare a cheltuie
lilor determinate de rebuturi, 
amenzi, penalizări și alic- chel
tuieli neproductive. Pierderile 
din rebuturi vor putea fi avute 
Jn vedere în prețul de cost an- 
tccalculat numai în cazuri ex
cepționale, cînd acestea sînt 
inevitabile din punct dc vede
re tehnologic — în limitele 
prevăzuta în licențele de fa
bricație sau în documentațiile 
și normele legale aprobata — 
iar scăzămintele de materii 
prime, materiale și produse fi
nite. în Urnita cotelor normate 

.dc pierderi tehnologice, de 
transport și de depozitare.

Fondul pentru introducerea 
tehnicii noi se determină prin 
aplicarea asupra prețului de 
cost planificat a cotelor pro
centuale stabilite potrivit legii. 
Ministerele, celelalte organe 
centrale și organele locale vor 
controla sistematic formarea și 
folosirea fondului pentru intro
ducerea tehnicii noi, urmărin- 
du-se utilizarea cit mai rațio
nală și eficientă a acestuia.

Taxa asupra fondurilor de 
producție, menită să stimuleze 
utilizarea cil mai rațională a 
acestora, se calculează pentru 
durata normată de funcționare 
asupra valorii fondurilor fixe 
și a mijloacelor circulante a)e 
unităților socialiste economice, 
cu excepția celor creditate și 
a celor procurate din fonduri 
proprii.

Taxa asupra terenurilor are 
drept scop utilizarea cil mai 
nițtonală a fondului funciar.

Nivelul taxelor asupra fon
durilor dc producție și asupra 
terenurilor, modul dc aplicare, 
reducerile, precum și scutirile 
temporare dc la plata acestor 
taxe sc stabilesc potrivit legii.

Art. 6. — Ita baza stabilirii 
prețurilor unice sift prețul de 
i ost mediu la nivel de ramură, 
antecnlculnt, care se determină 
prin luarea în calcul a ch'cl- 
nticlilor dc producție ale tu
turor unităților care produc n- 
celeași produse.

Pentru produsele la care nu 
se stabilesc prețuri unice, a- 
icstca sc determină pe baza 
prețului de cost antccalculat al 
unităților producătoare subor
donate organului sau organi
zației care stabilește prețurile.

Stabilirea prețurilor va fi 
precedată în toate cazurile dc 
analiza critică a costurilor pc 
fiecare unitate producătoare — 
urmărindu-se optimizarea pro
ducției. valorificarea maximă 
a rezervelor interne și oglin
direa cheltuielilor realmente 
necesare, justificate din punct 
de vedere economie, pentru fa
bricarea diferitelor produse — 
precum și dc verificarea docu
mentațiilor privind calitatea 
produselor.

Art. 7. — Costurile mai mari, 
determinate de repartizarea ne
rațională intre unități a fabri
cării unui produs, precum și 
orice alte cheltuieli nejustifi- 
rate rezultate din organizarea 
defectuoasă a producției și a 
muncii, nu vor fi luate în con
siderare la stabilirea prețuri
lor.

Prețul de cost al produselor 
fabricate in unitățile producă
toare sau secțiile nou înfiin
țate sc va lua în calcul — pînă 
la atingerea parametrilor pro
iectați — la nivelul prevăzut 
în documentațiile . tehnico-eco- 
nornice aprobate.

Art 8. — Este interzisă crea
rea dc rezerve — sub orice 
formă — în prețul de cosi an- 
lecalculal. De asemenea, este 
interzisă luarea în calcul a 
cheltuielilor suplimentare deter
minate de folosirea unor ma
terii prime și materiale de ca
litate mai ridicată și a unor 
forțe de muncă cu calificare 
superioară celor care sînt ne
cesare pentru executarea nor
mală a produsului, precum și 
a cheltuielilor efectuate pentru 
înlăturarea defectelor de fabri
cație, cu excepția celor do ga
ranție, în limita normc-1 r a- 
probatc. Abaterile de la aceste 
prevederi sa sancționează po
trivit legii.

CAPITOLUL III
Reguli dc bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la mijloacele 
de producție industriale
Art. 9. — Ministerele, celelal

te organe centrale, organele lo
cale, precum și unitățile pro
ducătoare sînt obligate să ia 
măsuri pentru scăderea conti
nuă a prețului de cost, astfel 
ca stabilirea prețurilor mijloa
celor de producție industrială 
să se facă la un nivel care să 
contribuie la reducerea siste
matică a cheltuielilor de pro
ducție in toate ramurile eco
nomiei naționale, la reducerea 
costului investițiilor și la creș
terea eficienței exportului.

Ari. 10. — Pentru mijloacele 
de producție industriale se sta
bilesc :

a. prețuri de producție, care 
asigură unităților producătoare 
ce lucrează în condiții normale 
de dotare, organizare și gospo
dărire, recuperarea prețului de 
cost șj un beneficiu: între uni
tățile socialiste, mijloacele de 
producție circulă de regulă la 
prețuri de producție:

b. prețuri de livrare care cu
prind — în afara prețurilor de 
producție — impozitul pe cir
culația mărfurilor și alte pre
levări la bugetul de stat; ca
zurile In care se stabilesc și 
se aplică aceste prețuri între 
unitățile socialiste sînt prevă
zute de lege.

Mijloacele de producție des
făcute prin rețeaua comerțului 
cu amănuntul se vînd la pre
țuri stabilite în conformitate cu 
prevederile capitolului V „Re
guli de bază pentru stabilirea 
și aplicarea prețurilor la bu
nurile de consum*.

Art. 11. — Prețurile mijloa
celor de producție se stabilesc 
pe baza prețului de cost de
terminat potrivit prevederilor 
cap. II din prezenta lege.

Secțiunea 1
DETERMIN AREA 
BENEFICIULUI

Art 12. — Nivelul beneficiu
lui normat pe ramuri și sub
ramuri se calculează in raport 
cu fondurile de producție — 
fixe și circulante — ale aces
tora. Beneficiul astfel determi
nat, împreună cu laxa asupra 
fondurilor de producție consti
tuie sursa principală pentru 
reproducția lărgită în concor
danță cu politica de dezvoltare 
a economiei naționale.

La diferențierea nivelului be
neficiului pe ramuri și subra
muri, în raport cu fondurile 
de producție, se va avea In 
vedere :

a. dezvoltarea cu prioritate 
a ramurilor de bază care asi
gură punerea în valoare a re
surselor naturale, înzestrarea 
tehnică a diferitelor sectoare 

ale economici sau care con
tribuie în proporție importanlă 
In lărgirea exportului și la 
Creșterea eficienței acestuia;

b. asigurarea pc produse a 
unei rentabilități corespunză
toare fațZi dc prețul de cost 
uit hi nivelul lomurilor, cil și 

in unitățile producătoare <nrc 
lturca-’.i in condiții normale de 
dotare, organizare și gospodft-

c. asigurarea unui beneficiu 
mai ridicat pentru ramurile ca
re necesită cheltuieli suplimen
tare dc cercetare și experimen
tare. diversificare și reînnoire, 
precum și pentru cele care sînt 
supuse unei uzuri morale mai 
rapide.

.Art. 13. — Beneficiul deter
minat potrivit prevederilor art 
12 sc raportează la prețul dc 
rost total al ramurii sau subra- 
iniiiii respective, obținîndu-se 
astfel rata rentabilității medii, 
caro sc stabilește potrivit legii. 
In cazul ramurilor și subramu- 
rilor la care cheltuielile pentru 
materii primo și materiale nu 
o pondere ridicată în prețul dc 
cost, beneficiul poate fi sta
bilit în raport cu cheltuielile 
dc prelucrare.

O dată cu ratele rentabilității 
medii pe ramuri și subramuri 
sc stabilesc și limitele maxime 
ale acestora.

Art. 14. — Rata rentabilității 
pe produse poate fi diferen
țiată în funcție dc cerințele 
politicii economice și dc nece
sitățile de corelare, asigurîndu- 
sc pe totalul fiecărei ramuri 
și subramuri rata medic a ren
tabilității.

Art. 15. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, organele 
locale, precum și unitățile pro
ducătoare sînt obligate să exa
mineze sistematic nivelul pre
țului de cost și să io măsuri 
de reducere continuă a aces
tuia, asigurînd astfel creșterea 
rentabilității și ieftinirea pro
ducției.

In situațiile în care, ca ur
mare a reducerii cheltuielilor 
de producție, rentabilitatea me
die pe ramuri și subramuri 
depășește limita maximă stabi
lită, prețurile de producție se 
reexaminează, putîndu-se redu
ce, stabili prețuri de livrare 
— cuprinzînd impozit pe cir
culația mărfurilor sau alte pre
levări Ia bugetul de stat — 
sau menține, după caz, în func
ție de cerințele politicii eco
nomice.

Secțiunea II
PREȚURILE MIJLOACELOR 

DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALE

Art. 16. — La determinarea 
nivelului prețurilor de produc
ție și de livrare ale mijloa
celor de producție se va ține 
seama — pe lîngă prețul de 
cost și beneficiu — și de co
relațiile necesare intre prețu
rile diferitelor produse cure să 
exprime raporturile dintre Va
lorile de întrebuințare ale a- 
cestora, concretizate în carac
teristicile tehnice-f uncționale, 
de durabilitate, estetice, de con
fort și alte asemenea caracte
ristici.

Art. 17. — Prețurile ce se 
stabilesc potrivit prevederilor 
art. 16 vor trebui să asigure 
următoarele cerințe ale politi
cii economice i

a. stimularea introducerii în 
fabricație a produselor noi, de 
un înalt nivel tehnic și cu o 
eficiență sporită, în care scop 
se poate lua în calcul o renta
bilitate mai mare decît cea a 
produselor care satisfac necesi
tăți asemănătoare.

O dată cu stabilirea prețuri
lor la principalele produse din 
această categorie se precizează 
termenele la care se vor face 
propuneri de reducere a prețu
rilor de producție, precum și 
cuantumul orientativ al aces
tor reduceri. La stabilirea a- 
cestor termene sc va ține sea
ma, în principal, de durata nor
mată de serviciu a fondurilor 
fixe, de prevederile planului 
tehnic, precum și de mărimea 
perioadei în care tipurile sau 
categoriile de produse similare 
se uzează moral pe plan mon
dial.

In același scop, rentabilita
tea produselor învechite va fi 
redusă, astfel îneît unitățile pro
ducătoare să fie cointcresnte să 
le înlocuiască cu altele moder
ne și cu eficiență sporită;

b. stimularea valorificării re
surselor naturale, necesare dez
voltării economici naționale 
chiar in situațiile în care ex
ploatarea și folosirea acestora 
se fac în condiții mai grele;

c. stimularea producției și 
consumului mijloacelor dc pro
ducție fabricate în țară;

d. folosirea cît mai rațională 
a materiilor prime și materia
lelor, precum și a combusti
bililor ce pol fi destinați unei 
valorificări superioare, stabilin- 
du-se prețuri care să ducă la 
economisirea acestora și la sti
mularea folosirii de înlocuitori. 
Pentru stimularea utilizării de 
materiale înlocuitoare și dc de
șeuri se vor stabili pentru a- 
cestea prețuri mai mici în con
diții de eficiență egală pentru 
beneficiari. In cazuri excepțio
nale, prețurile se vor putea 
situa ce) mult la nivelul celor 
deficitare înlocuite;

e. stimularea cooperării și 
specializării în producție, prin 
stabilirea și reducerea periodi
că a prețurilor pieselor, suban- 
samblelor și ansamblelor livra
te în cadrul cooperării, astfel 
ea scăderea prețului de cost 
la produsele fabricate de uni
tățile specializate să se reflecte 
și în prețurile produselor fi
nite, asigurindu-se unităților 
furnizoare o rentabilitate sti
mulativă;

f. orientarea unităților produ
cătoare spre creșterea calității 
producției prin diferențierea 
prețurilor pe calități și asigu
rarea unor beneficii mai mari 
pentru produsele de calitate su
perioară;

g. cointeresarea unităților 
producătoare locale, de stat și 
cooperatiste, pentru valorifica
rea resurselor locale de ma
terii prime și materiale;

h. stimularea producției pie
selor dc schimb în cantități co- 
respunzfttonrc necesităților eco
nomici naționale, precum șl u- 
tilizarca acestora în mori ra
țional, in care scop prețurile 
pieselor dc schimb sc deter
mină astfel îneît unităților pro
ducătoare să li sc .isigurc un 
beneficiu care să 1c cointere
seze în fabricarea produselor 
respective; suma prețurilor pie
selor componente va trebui să 
fie mai marc decît prețul uti
lajului sau mașinii.

Aii. 18. — Pentru extinde
rea fabricării dc mijloace dc 
producție destinate autoutilârii, 
in măsura in care acestea nu 
pot fi procurate de Ia alți fur
nizori interni în condiții mai 
economice, prețurile se vor sta
bili pe baza prețului do cost 
realizat și a unui beneficiu co
respunzător.

In situațiile în care pentru 
produsele destinate autoutilării 
sînt stabilite prețuri — pentru 
producție internă sau pentru 
import — mni mari decît cele 
rezultate potrivit prevederilor 
alineatului precedent, se pot 
aplica prețurile in vigoare.

Art. 19. — In cazurile în 
care la uncie produse criteriile 
prevăzute la art. 17 conduc la 
necesitatea stabilirii unor pre
țuri care includ o rentabili
tate sensibil mai mare față de 
media pc ramură sau subramu- 
ră. se vor stabili și prețuri de 
livrare, prin includerea impo
zitului pc circulația mărfurilor 
sau altor prevalări la bugetul 
dc stat.

Art. 20. — Noile produse și 
sortimente care urmează a fi 
executate și puse în circulație 
trebuie să prezinte îmbunătă
țiri substanțiale, să constituie 
o îmbogățire reală a gamei dc 
produse existente, corespunză
tor cerințelor economici națio
nale, și să asigure o eficiență 
sporită. La aprecierea eficien
ței se va ține seama, în prin- 
(ipal, ca prețul rezultat din 
corelare să asigure beneficiari
lor — la efect util egal — 
cheltuieli mai mici sau ccl mult 
la același nivel cu cele deter
minate de folosirea produselor 
similare existente, iar unităților 
producătoare realizarea unui 
beneficiu stimulativ și — după 
caz — a impozitelor, conform 
normelor legale.

In cazul în care produsul 
nou nu asigură eficiența pre
văzută la alineatul precedent 
se interzice fabricarea produ
sului și stabilirea prețului res
pectiv. In mod excepțional, 
Consiliul de Stat poate aproba 
fabricarea unor produse din 
această categorie și 1 stabilirea 
prețurilor în cazul în care pro
ducerea lor este justificată de 
necesități majore ale economiei 
naționale.

Art 21. — Stabilirea prețu
rilor se face pe baza reguli
lor din prezenta lege, cu res
pectarea următoarelor condiții i

a. pentru produsele noi, care 
au valori de întrebuințare e- 
gale sau superioare celor exis
tente, destinate înlocuirii aces
tora, prețurile se stabilesc în 
limita prețurilor produselor în
locuite;

b. pentru produsele noi des
tinate lărgirii sortimentelor, 
prețurile sc stabilesc corelat 
cu prețurile în vigoare pentru 
produsele din grupa sau sub
grupa din care face parte noul 
produs, fără a putea depăși 
prețul cel mai mare al grupei 
sau subgrupei respective, sta
bilit ca limită.

In cazurile în care este ne
cesară fabricarea de produse 
noi cu valori de întrebuințare 
mult superioare față de cele 
existente și care justifică un 
preț care să depășească limi
tele determinate potrivit pre
vederilor lit, a și b, prețurile 
respective se vor stabili de or
ganele competente potrivit pre
zentei legi.

Prevederile prezentului arti
col nu se aplică în cazul pro
duselor ce se livrează la ex
port.

Art. 22. — Pentru valorifi
carea la maximum a resurse
lor naturale și a capacităților 
de producție, precum și pentru 
raționalizarea importurilor, în 
situațiile în care anumite pro
duse — datorită condițiilor na
turale, de exploatare sau de 
fabricație — se produc de li
nele unități la prețuri de cost 
mai ridicate, Consiliul de Mi
niștri poate aproba stabilirea 
de prețuri care să asigure un 
beneficiu pentru fiecare unita
te, în baza cărora se vor e- 
feclua decontările cu organul 
tutelar.

Prețul mediu ponderat rezul
tat potrivit alineatului prece
dent trebuie să se situeze la 
nivelul prețului de producție 
unic stabilii, la care se efec
tuează livrările.

Ari. 23. — Pentru mijloacele 
de producție fabricate în serie 
mică sau executate pe bază 
do comandă ocazională, prețu
rile se pot stabili la un nivel 
superior celor pentru produsele 
de serie mare sau de masă, ți
nîndu-se seama de cheltuielile 
suplimentare necesare produc
ției și desfacerii acestor pro
duse.

In cazul în care fabricarea 
unor produse avînd caracter de 
scrie mică se transformă in 
producție de serie mare sau de 
masă, prețurile se vor reduce 
corespunzător, pe măsura trece
rii la o asemenea producție.

Ai t. 24L — Prețurile de pro
ducție și cele dc livrare pen 
tru comenzile ocazionale des
tinate investițiilor, reparațiilor 
capitale sau producției, care de
pășesc limitele valorice pe co
mandă ce se vor stabili potri
vit reglementărilor legale, se 
vor recalcula pe bază de post- 
ealculațic. In cazul în care pre
țul efectiv realizat va fi dife
rit față de ccl stabilit pe bază 
dc antecalculație, prețul va fi 
modificat, iar diferența se va 
regulariza cu beneficiarul In 
termen de ccl mult 30 de zile.

ArL 25. — In cazuri excep
ționale in care datorită tehno
logiilor noi de producție nu se 
pol determina eu anticipație 
cheltuielile de producție sau la 
care stabilirea prețurilor nu se 

ponte face prin comparare cu 
alte produse, sc pot stabili pre
țuri. cu acordul beneficiarului, 
pc bază dc postea)cuiațic.

Ari. 26. — O dată ai sta
bilirea prețurilor . se precizează 
și condițiile dc livrare.

Pentru producția internă con
diția dc livrare este .franco 
producător", .franco depozit 
furnizor1*, ..franco vagon stația 
dc încărcare'1 sau alte condiții 
de franco similare. Furnizorii 
și beneficiarii pol conveni, prin 
contract, ea livrarea mărfurilor 
să sc facă și în alte condiții 
dc franco, cu decontarea chel
tuielilor legale față dc condi
ția de franco prevăzută in ac
tul normativ dc stabilire n pre
țuim.

In cazul în care este nece
sar cu mijloacele dc producție 
să sc livreze prin organizațiile 
dc aprovizionare și desfacere, 
la prețurile stabilite sc va a- 
plic a cota legală de adaos.

Ari. 27. — Ministerele, cele
lalte organe centrale și orga
nele locale ale administrației 
de stat, centralele industriale și 
alte unități cu statut de cen
trală, precum și organele cen
trale și organizațiile coopera
tiste și alte organizații obștești 
vor elabora, edita și difuza 
cataloage, care să cuprindă de
numirea produselor, caracteris
ticile tehnico, prețurile și con
diția de livrare. Aceste cata
loage vor fi completate și a- 
daptatc periodic în funcție de 
diversificarea și modernizarea 
producției sau de modificarea 
prețurilor aprobate conform 
legii.

CAPITOLUL IV
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la produsele 

agricole
Art. 28. — Prețurile producă

torilor de produse agricole sînt i
a. prețuri de producție, pen

tru livrările efectuate de uni
tățile agricole de stat la fondul 
central;

b. prețuri de contractare, ca
re se aplică Ja produsele vîn- 
dute statului pe baza contrac
telor încheiate intre organiza
țiile de stal sau cooperatiste 
achizitoare și cooperativele a- 
gricole de producție, membrii 
acestora sau producătorii indi
viduali.

In scopul stimulării crește
rii producției agricole, al îmbu
nătățirii calității acesteia și- al 
valorificării unor cantități spo
rite pc bază de contracte, se 
pot acorda, în afara acestui 
preț, sporuri de preț și alte 
avantaje contractuale;

c. prețuri de achiziție, care 
se aplică pentru cantitățile vîn- 
dute în afara contractelor de 
cooperativele agricole dc pro
ducție, membrii acestora și pro
ducătorii individuali dacă, po
trivit clauzelor contractuale, 
pentru cantitățile respective nu 
se aplică prețuri de contracta
re; prețurile dc achiziție se 
aplică și la produsele pentru 
care nu sînt stabilite prețuri 
conform lit b de mai sus.

Organizațiile de stat1 și cele 
cooperatiste, achizitoare, vînd 
produsele agricole la prețuri de 
livrare.

Ari. 29. — Prețul de cost al 
produselor agricole vegetale și 
animale obținute de unitățile 
agricole de stat se determină 
potrivit prevederilor cap. 11 din 
prezenta lege, ținîndu-se seama 
de cheltuielile specifice acestei 
ramuri cum sînt cele pentru 
semințe, îngrășăminte și fura
je, pentru efectuarea lucrărilor 
de mecanizare, plata tarifelor 
pentru irigații, precum și alte 
cheltuieli specifice, efectuate în 
condiții normale de organizare, 
dotare și de producție.

Art. 30. — Evidența prețu
lui de cost al produselor agri
cole se va extinde treptat la 
toate organizațiile agricole co
operatiste, ținîndu-se seama de 
prevederile articolului prece
dent, precum și de elementele 
specifice sectorului cooperatist.

Art. 31. — Prețurile produ
selor agricole sc stabilesc a- 
vîndu-sc în vedere:

a. creșterea producției, în spe
cial a acelor produse care in
teresează în mod deosebit eco
nomia națională, consumul 
populației și exportul;

b. îmbunătățirea calității și 
sortarea produselor;

c. posibilitățile de desfacere 
în funcție de cerere;

d. realizarea fondului centra
lizat în condițiile și cantitățile 
prevăzute de plan;

e. cheltuielile suportate de 
către stat pentru finanțarea di
rectă. și indirectă a agricultu
rii;

f. asigurarea corelațiilor co
respunzătoare între prețurile 
produselor vegetale și animale, 
între prețurile produselor din 
cadrul acestor grupe și în mod 
deosebit între prețurile produ
selor vegetale care se cultivă 
în aceleași zone de producție;

g. valorificarea optimă a fon
dului funciar;

h. specializarea și dezvolta
rea producției agricole în zo
nele favorabile:

i. corelațiile cu prețurile pro
duselor industriale destinate a- 
provizionării tehnico-materiale 
a agriculturii, precum și con
sumului țărănimii:

j. nivelul prețurilor cu amă
nuntul pentru bunurile de con
sum rezultate din prelucrarea 
materiilor prime agricole.

Ari. 32. — O dată cu stabi
lirea prețurilor de producție, 
de contractare, dc achiziție sau 
de livrare ale produselor agri
cole, se precizează condițiile de 
livrare la care se referă pre
țul. Pentru preluarea produse
lor agricole la fondul centrali
zat al statului condiția dc li
vrare este „franco destinație", 
„franco producător* sau alte 
condiții similare.

Prin contracte se pot pre
vedea și alte condiții de franco 
decît cele pentru care s-au sta
bilit prețurile, eu decontarea 
cheltuielilor aferente.

In cazul în care produsele 
agricole se livrează în alte con

diții do calitate docil, colo sta
bilite, prețul se recalculează în 
funcție do calitatea efectivă n 
acestora, potrivii legii.

Secțiunea I
PREȚURILE PRODUSELOR 
LIVRATE DE UNITĂȚILE 

AGRICOLE DE STAT
Ari. 3.1. — Prețurile dc pro

ducție alo produselor agricole 
vegetale și animale livrate de 
unitățile agricole dc stat Ja 
fondul central cuprind — pe 
lîngft prețul de rost mediu pc 
țară sau pc zone — și un be
neficiu determinat în condițiile 
prevăzute In cop. III secțiunea 
1 din prezenta lege.

Pentru alte destinații In pre
țurile astfel stabilite sc adaugă, 
potrivit legii, impozitul pc cir
culația mărfurilor.

Art. 34. — Jn cazul produ
selor vegetale, dc importanță 
deosebită pentru consumul 
populației sau pentru export, 
care sc cultivă pc suprafețe 
mari eu fertilități mult dife
rențiale, la care unele unități 
agricole dc stat realizează pre
țuri dc cost mai ridicate, de
contarea produselor respective 
cu organul tutelar se poate face 
Ja prețurile dc cost planificate 
ale unităților și un beneficiu 
minim. Prețul mediu ponderat 
rezultat potrivit alineatului pre
cedent trebuie să se situeze la 
nivelul prețului de producție 
unic stabilit, Ja care sc efec
tuează livrările.

Art. 35. — Pentru a se sti
mula și evidenția aportul fie
cărei unități agricole de stat 
și al subunităților acestora la 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție, produsele agricole se 
livrează Intre unitățile și sub
unitățile agricole dc stat Ja 
prețurile dc producție legal sta
bilite.

Secțiunea II
PREȚURILE PRODUSELOR 

LIVRATE DE ORGANIZAȚIILE 
COOPERATISTE, MEMBRII 

ACESTORA ȘI PRODUCĂTORII 
INDIVIDUALI

Ari. 36. — Prețurile de con
tractare și de achiziție ale or
ganizațiilor cooperatiste agri
cole, membrilor acestora și pro
ducătorilor individuali se sta
bilesc unice pe țară sau dife
rențiate pe zone, pe baza chel
tuielilor de producție necesare 
în condiții normale de produc
ție, astfel incit să se asigure 
recuperarea acestora și reali
zarea unui anumit beneficiu. 
In unele stiuații, diferențierea 
prețurilor se poate face prin a- 
cordarea de sporuri pe zone la 
prețul unic pe țară stabilit.

La fundamentarea prețurilor 
produselor agricole se vor avea 
în vedere producțiile normale 
realizate, cele planificate pen
tru perioadele următoare, pre
cum și scăderea prețului de 
cost față de realizările din ul
timii ani, corespunzător crește
rii producției în concordanță cu 
dezvoltarea bazei tchnico-matc- 
riale.

Art. 37. — Cumpărarea pro
duselor agricole de către orga
nizațiile de stat și cooperatiste 
de. la cooperativele agricole dc 
producție, membrii acestora și 
producătorii Individuali se face 
pe principii economice — prin 
acordul părților — la prețurile 
înscrise în contract sau în do
cumentele de achiziție.

Organizațiile de stat și co
operatiste achizitoare au obli
gația să se încadreze în pre
țurile de producție stabilite 
conform dispozițiilor legale.

După semnarea contractelor, 
prețurile înscrise în acestea sînt 
obligatorii atît pentru organi
zațiile achizitoare, cît și pen
tru producători.

Secțiunea III
PREȚURILE PRODUSELOR 

LIVRATE DE ORGANIZAȚIILE 
ACHIZITOARE DE STAT 

ȘI COOPERATISTE
Art. 38. — Prețurile de livra

re pentru produsele agricole 
vîndule de organizațiile de sta» 
sau cooperatiste achizitoare se 
stabilesc pe baza prețurilor de 
producție, a celor dc contracta
re și achiziție, a cheltuielilor 
normate de achiziție, condițio
nare, păstrare, însilozare și 
desfacere, a beneficiului plani
ficat și — după caz — a impo
zitului pe circulația mărfuri
lor sau a altoi- prelevări Ia 
bugetul statului.

Art. 39. — Prețurile de livra
re ale produselor agricole pre
luate de unitățile prestatoare 
de servicii cu plata în natură 
sc stabilesc la un nivel echiva
lent cu prețul de cost normat 
a) prestațiilor și un beneficiu 
care să asigure rentabilitatea 
unităților prestatoare ce lucrea
ză în condiții normate de or
ganizare a producției și a 
muncii.

CAPITOLUL V
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la bunurile 

de consum
Art. 40. — Pentru bunurile de 

consum, alimentare și neali
mentare se stabilesc prețuri de 
producție și prețuri cu amă
nuntul. Prețurile de livrare se 
stabilesc sau se deduc din cele 
cu amănuntul, după caz.

Art. 41. — Bunurile de con
sum și alte produse destinate 
aprovizionării populației Se 
vînd In prețurile eu amănun
tul. Aceleași prețuri se aplică 
și la vînzările prin rețeaua co
merțului cu amănuntul către 
unitățile de stat, cooperatiste 
și alte organizații obștești.

Art. 42. — Prețurile de pro
ducție pentru bunurile de con
sum industriale se determină 
pe baza prețului de cost și u 
beneficiului potrivit prevederi
lor cap. II și III secțiunea 1 
din prezenta lege.

Art. 43. - Prețurile cu amă
nuntul cuprind i

— prețul dc producție;
— impozitul pe circulația 

mărfurilor sau alte prelevări 
la buget, stabilite conform nor
melor legale;

— rabatul (adaosul) comer
cial.

Prețurile cu amănuntul In 
produsele agricole rare nu sini 
supuse industrializării sc sta
bilesc sau sc formează pc ba
za prețurilor dc livrare ale or
ganizațiilor achizitoare, la care 
sc adaugă, după caz, impozitul 
pe circulația mărfurilor și ra
batul (adaosul) comercial.

In cazurile în care unitățile 
de stat și ale cooperației meș
teșugărești și dc consum, pro
ducătoare, sînt autorizate să 
vJndă produsele direct popu
lației, prin unități dc desface
re pe care le organizează, n- 
ccstea vor putea practica pre
țuri mai mici, în limita prețu
rilor cu amănuntul stabilite 
pentru produsele respective, cu 
condiția ca aceasta să nu afec
teze realizarea indicatorilor c- 
conomico-financiari pc unitatea 
respectivă. Pentru produsele ca
re au prețuri cu amănuntul ti
ni cc, unitățile producătoare vor 
aplica aceste prețuri. Rabatul 
(adaosul) comercial încasat de 
unitățile producătoare sc utili
zează potrivit dispozițiilor le
gale.

Art. 44. — La determinarea 
prețurilor cu amănuntul sc va 
urmări asigurarea corelațiilor 
necesare între prețurile dife
ritelor produse «-are să expri
me raporturile dintre valorile 
de întrebuințare, concretizate 
în caracteristicile lor tehnice- 
funcționale, dc durabilitate, es
tetice, de confort și alte ase
menea caracteristici, ținîndu-se 
totodată seama și de următoa
rele criterii :

a. la produsele dc larg con
sum prețurile cu amănuntul vor 
cuprinde un beneficiu și — du
pă caz — un impozit pe cir
culația mărfurilor, care să per
mită aplicarea unor prețuri ac
cesibile pentru toate categoriile 
de consumatori.

Pentru produsele destinate 
exclusiv copiilor, prețurile cu 
amănuntul vor putea include 
impozit pe circulația mărfuri
lor mai mic decît cei cuprins 
în prețurile produselor similare 
destinate adulților;

b. la produsele dc serie mi
că, cu caracter de noutate, co
mandă individuală și la cele 
de lux se vor stabili prețuri 
corespunzătoare materiilor pri
me, materialelor, manoperei și 
prezentării superioare a pro
duselor și se* vor include be
neficii și impozit pe circulația 
mărfurilor mai mari, în con
cordanță cu posibilitățile de 
producție și de desfacere.

Pe măsură ce producția a- 
cestor bunuri de consum se 
transformă in producție de se
rie mare sau de masă, prețu
rile se vor reduce corespun
zător;

c. la produsele din catego
riile prevăzute la lit. a și b 
de mai sus, la care standar
dele sau normele interne pre
văd mai multe calități, prețu
rile sc diferențiază astfel in
cit unitățile producătoare să fie 
stimulate în realizarea produc
ției de calitate superioară.

In cazurile în care, tempo
rar, preturile eu amănuntul nu 
pot fi diferențiate pe calitățile 
prevăzute în standarde sau nor
me interne, unitățile producă
toare vor acorda organizațiilor 
beneficiare bonificații de preț 
sau se vor vărsa la buget pe
nalizări pentru calitățile infe
rioare, potrivit normelor Comi
tetului de Stat pentru Prețuri;

d. în cadrul sarcinii de lăr
gire a gamei de produse pre- 
ambalate se va urmări apropie
rea prețurilor cu amănuntul la 
produsele preambalate de pre
țurile acelorași produse desfă
cute în vrac; în acest scop, 
pentru ambalaje se vor. folosi 
materialele cele mai indicate 
din punct de vedere comer
cial, în funcție de categoria 
din care face parte produsul 
preambulul și se vor reduce 
cheltuielile de prcambalare; ra
baturile comerciale pentru pro
dusele preambalate vor fi sta
bilite. de regulă, la un nivel 
mai mic decît la produsele în 
vrac, diferența revenind unită
ților producătoare pentru aco
perirea cheltuielilor de pream- 
balare și realizarea unui be
neficiu corespunzător.

Art. 45. — In vederea asi
gurării unor proporții corespun
zătoare între categoriile de pro
duse prevăzute la art. 44 și 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de diversificare și moderniza
re a bunurilor de consum în 
limita nivelului planificat al 
prețurilor :

a. prin planurile de stat a- 
nuale se vor nominaliza prin
cipalele mărfuri de larg con
sum pe grupe de produse, pro
duse sau sortimente, după caz, 
în proporție corespunzătoare 
necesităților populației cu ve
nituri mai mici.

Unitățile producătoare și or
ganizațiile comerciale sînt obli
gate să producă, să livreze și 
respectiv să preia cu prioritate 
aceste mărfuri:

b. pe baza studierii cererii 
de consum a populației, la e- 
laborarea și realizarea planului 
se va asigura o structură pe 
sortimente u producției și des
facerii bunurilor de consum în 
concordanță cu evoluția puterii 
de cumpărare a tuturor cate
goriilor de consumatori. In acest 
scop, o dată eu planurile a- 
nuale se vor aproba prețurile 
medii pentru grupele și sub
grupele de produse cu pondere 
importantă in consumul popu
lației.

Ari. 46. — Unitățile produ
cătoare au obligația să ridice 
calitatea bunurilor de consum 
existente în cadrul prețurilor 
în vigoare.

Scoaterea din producție a 
produselor și sortimentelor e- 
xistente sau diminuarea can
tităților acestora în conformi
tate eu cerințele și necesitățile 
pieței, se poate face — cu ex
cepția celor nominalizate în 
planul de stat — numai cu a- 
cordul principatelor organizații 
beneficiare.

Noile produse și sortimente 
care urmează a fi executate 
și puse fn circulație trebuie să 
constituie o diversificare și re
înnoire o gomei de produse e- 
xistente în circuitul economic 
în conformitate cu cerințele 
populației Este interzis să se 
stabilească prețuri mai mari 
pentru produsele șl sortimen
tele noi care se deosebesc de 
cele existente numai prin 
schimbări minime, care nu g;x>- 
rcsc valoarea dc întrebuințare 
pentru consumatori.

Art. 17. — Stabilirea prețu
rilor eu amănuntul pentru sor
timentele noi de bunuri dc i-on- 
.siim destinate lărgirii gamei do 
sortimente aflate în circuitul 
comercial, sau înlocuirii unor 
sortimente în condițiile prevă
zute la articolul precedent, se 
va face în limita prețurilor cu 
amănuntul determinate po'rivil 
regulilor prevăzute la ari. 21 
din prezenta lege.

Art. 48. — O dată eu sta
bilirea prețurilor sc precizea
ză și condițiile dc livrare, care 
se aplică la livrarea bunurilor 
dc consum către organizațiile 
comerciale.

Livrarea produselor dc Jn 
producători către organizațiile 
comerciale sc face în condiția 
dc „franco producător". Jn ca
zurile în care natura produse
lor o impune, și în special la 
produsele alimentare perisabile, 
condiția de livrare poate fi 
„franco destinație".

Furnizorii și beneficiarii pot 
conveni, prin contract, ca li
vrarea bunurilor dc consum să 
sc facă și în alte condiții de 
franco, cu decontarea cheltuie
lilor legale față de condiția de 
franco prevăzută în actul nor
mativ dc stabilire a prețului. 

Art. 49. — La desfacerea pro
duselor prin unitățile de ali
mentație publică se aplică pre
țuri cu amănuntul stabilite ca 
atare sau formate pe bază de 
adaosuri, care trebuie să asi
gure :

a. acoperirea cheltuielilor de 
aprovizonare cu produsele ce 
se folosesc ca materie primă, 
pentru prepararea produselor 
finite, deservirea consumatori
lor, precum și a cheltuielilor 
de regie;

b. realizarea beneficiului și 
a impozitului legal stabilii.

Art. 50. — Prețurile cu amă
nuntul ce se aplică în alimen
tația publică se determină în 
funcție de categoria de confort 
a unităților, precum și în ra
port cu gradul de preparare a 
produselor ce se desfac prin 
unitățile de alimentație pu
blică.

Pentru unitățile din catego
riile superioare, Ia prețurile cu 
amănuntul determinate potrivit 
art. 43 se adaugă remiza și, 
după caz. Laxa de serviciu, po
trivit dispozițiilor legale.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și organele locale care 
au in subordine unități de ali
mentație publică sînt obligate 
să asigure o proporție pe ca
tegorii a acestor unități, cores
punzătoare structurii venituri
lor consumatorilor. Încadrarea 
unităților de alimentație publi
că pe categorii se face cu a- 
cordul comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București, du
pă caz.

Ari. ăl. — Pentru meniurile 
fixe, preparatele și alte pro
duse servite în cadrul caniine- 
lor-restaurant care funcționează 
pc lîngă unitățile de stat, co
operatiste și alte organizații 
obștești, prețurile se stabilesc 
potrivit legii.

Art. 52. — Modificarea pre
țurilor cu amănuntul se poate 
face numai cu respectarea pre
vederilor de pian privind ve
niturile reale ale populației.

Prețurile cu amănuntul se 
pot reduce definitiv sau pe 
timp limitat, la unele mărfuri 
sezoniere aflate în stoc în re
țeaua comercială, în perspecti
vă de a deveni mărfuri demo
date sau depășite, precum și 
la alte mărfuri care nu mai 
pot fi desfăcute la prețurile 
inițial stabilite, în vederea 
sol dării «îcestor produse.

Art. 53. — Unitățile produ
cătoare și organizațiile comer
ciale care preambalcază bunuri 
de consum sînt obligate să asi
gure ștanțarea, imprimarea sau 
etichetarea prețului cu amănun
tul legal și — după caz — a 
termenului de garanție.

Unitățile comerciale au în
datorirea să afișeze vizibil ia 
locul de vînzare prețurile pe 
fiecare produs, iar cînd nu este 
posibil, afișarea se va face prin 
liste de prețuri.

CAPITOLUL VI
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
rabaturilor (adaosurilor) 

comerciale'
Ari. 54. — Rabatul (adaosul) 

comercial este destinai acope
ririi cheltuielilor normate d® 
desfacere a mărfurilor și asi
gurării unui beneficiu organi
zațiilor comerciale cu ridicata 
și cu amănuntul. El se stabi
lește pc produse și grupe de 
produse, fiind cuprins în pre
țul eu amănuntul al acestora.

Art. 55. — In cazul produse
lor care se livrează prin or
ganizațiile de aprovizionare și 
desfacere, la prețurile de pro
ducție sau de livrare a acesto
ra, se va aplica o cotă de a- 
daos care să asigure acoperi
rea cheltuielilor normate ale 
acestor organizații și un bene
ficiu corespunzător.

Art. 36. — Rabaturile (adao
surile) comerciale, adaosurile 
pentru alimentația publică, 
precum și cele ale organiza
țiilor de aprovizionare și des
facere se stabilesc ca limite 
maxime, în cadrul cărora se pol 
practica cote mai mici fără a- 
fectarea indicatorilor economi- 
co-financiari planificați pe or
ganizație.

Art. 57. — Organizațiile co
merciale sînt obligate ca, fn

(Continuare in paj). a 3-a)
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condițiile îmbunătățiri» perma
nente n deservirii populației și 
n unităților economice, sfi ja 
masuri ele reducere continui a 
nivelului cheltuielilor de vircti- 
Jnție pe bawi pe. fee ț ion Arii ac- 
livitâți, comcrcinlr. a creșterii 
eficienței în folosirea mioa
relor materialo, de munci și 
bănești de care dispun și a Vo- 
><»rifmirii rezervelor interni c- 
Justcntc Tn ' sfera circulației 
mărfurilor.

CAPITOLUL VII
Reguli de baza pentru 
stabilirea și aplicarea 

tarifelor la servicii
Aru 58. — Tarifele repre- 

xintă categoria de prețuri care 
7 stabilește și se aplică in 
oomcniul prestărilor de servim 
efectuate util Intre unitățile c- 
conomice dl și intre acestea m 
populație.

Ministerele, celelalte orcane 
centrale, organele locale și u- 
nitățilc economice sînt obligate 

stabilească tarife bazate pe 
cheltuielile normate necesare 
efectuării serviciilor, astfel fn- 
vit acestea să stimuleze lărgi
rea rețelei de unități de ser
vire, dezvoltarea și diversifica
rea gamei de servicii pentru 
tonte categoriile de beneficiari 
V >n primul rind pentru popu
late. precum și îmbunătățirea 

51 crc$tfT*a operativi
tății in efectuarea serviciilor.

Art, 59. _ Tarifele în bani 
in natură pentru serviciile 

efectuate de către unitățile dc 
Mat și cooperatiste se stabilesc 
ix* baza următoarelor clemente 
determinate potrivit prevederi
lor prezentei legi t

a. prețul dc cost exclusiv va
loarea materialelor care sînt su
puse prelucrării și piesele de 
schimb ce se montează; în ca
zul i ind beneficiarul aduce ma
terialele auxiliare, contravaloa
rea acestora cuprinsă în tarif 
se scade.

b. beneficiul și — după caz —
c. impozitul pc circulația măr

furilor sau alte prelevări la 
bugetul de stat

Materialele care sînt supuse 
prelucrării, precum și piesele 
de schimb ce sc montează se 
vor deconta separat, la prețuri 
dc producție sau de livrare, 
după caz — pentru serviciile 
executate unităților socialiste 
— 5> la prețuri cu amănuntul 
pentru cele executate popu
lației.

Pentru materialele decontate 
populației la prețurile cu amă
nuntul. rabatul comercial înca
sat de unitatea prestatoare se 
utilizează potrivit dispozițiilor 
legale.

Art. 60. — La stabilirea ta
rifelor se va ține seama si de 
următoarele i

a. stabilirea — la serviciile 
dc uz general, care au un rol 
deosebii pentru economia națio
nală sau ocupă un loc impor
tant in cheltuielile populației

a unui beneficiu și — după 
ca? — a unui impozit care să 
permită aplicarea unor tarife 
nccesjbile pentru toate catego
riile de beneficiari:

b. asigurarea unor corelații 
rorespunzătoare între tarifele 
serviciilor asemănătoare sau 
™re se pot înlocui reciproc;

c. asigurarea unui raport co
respunzător între nivelul tari
felor în bani sau în natură și 
«ectele economice obținute de 
către beneficiarii prestărilor de 
servicii;

d includerea la serviciile 
pentru populație din categoria 
celor de lux, a unor beneficii 

impozite mai mari:
- e. nivelul de execuție, con

fort. complexitatea lucrărilor;
f. frecventa prestărilor și in

fluența acesteia asupra prețu
lui de cost;

R. cheltuielile ocazionate de 
prestarea serviciilor la sediul 
(domiciliul) beneficiarilor. în 
regim de urgență sau alte con- 
diții speciale. In aceste cazuri 
»e pot stabili tarife la un ni
vel superior sau adaosuri la ta
rifele în vigoare.

Art 61. — Stabilirea tari
felor pentru servicii noi se va 
face cu respectarea regulilor 
prevăzute la ari. 21 din pre
zenta lege.

Art. 62. — Ministerele, cele
lalte organe centrale și orga
nele locale care au în subor
dine unități prestatoare de ser- 
vicii încadrate pe categorii sînt 
obligate să asigure o proporție 
între acestea, corespunzătoare 
structurii veniturilor populației. 
Încadrarea unităților prestatoa
re |x categorii se face cu a- 
cordul comitetelor executive 
nle consiliilor populare județe
ne și al municipiului București, 
după caz.

Art 63 — Pentru serviciile 
prestate organizațiilor socialis
te prin unitățile de deservire 
« populației se aplică tarifele 
stabilite pentru populație.

ArL 64. — Pentru serviciile 
noi introduse la care nu se poa
te determina cu anticipație pre
țul de cost se pot stabili ta
rife temporare.

In mod excepțional pentru 
serviciile noi executate unită
ților socialiste, la care nu este 
posibilă determinarea cu anti
cipație >j costurilor, tarifele se 
pot stabili — cu acordul be
neficiarului — pe bază de post- 
calcul.

Art. 65. — O dată cu stabi
lirea tarifelor se precizează 
condițiile în care se execută 
serviciul, operațiile și materia 
lele auxiliare incluse în tari
fele respective.

Art 66. — Organizațiile pres
tatoare sînt obligate să asigu
re afișarea tarifelor la locuri 
vizibile In toate unitățile în ca
re se execută prestări. In cazul 
în care afișarea tarifelor nu 
este posibilă, se vor asigura 
liste de tarife sau alte forme 
de aducere la cunoștință a ta
rifelor practicate.

Supraevaluarea cheltuielilor 

prin luarcn în calcul a unor 
norme exagerate, includerea u- 
nor materiale cu prețuri mai 
mar» decTl cele reale sau efec
tuarea serviciilor prin folosi
rea unor materiale de calitate 
inferioară celor avute in vede
re la stabilirea tarifelor, inclu
de ren unor lucrări tare n i sa 
extiutfi și încadrarea lucrări
lor sau unităților în categorii 
superioare celor reale sc sanc- 
ționm/fi potrivit legii.

CAPITOLUL VIII
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la produsele 

exportate și la cele 
importate

Art. 67. — Ui stabilirea pre
țurilor pentru produsele desti
nate exportului sau importate, 
organele centrale, organele lo
cale, precum și unitățile econo
mice sînt obligate să țină sea
ma cu aceste prețuri să con
tribuie lu sporirea competiti
vității mărfurilor românești pe 
piața externă și realizarea ți
nui aport valutar ridicat, la ra
ționalizarea importurilor și la 
asigurarea unei înalte eficiențc 
economice a întregii activități 
de comerț exterior.

Secțiunea 1 
PREȚURILE PRODUSELOR 

EXPORTATE

Art. 60. — l-a stabilirea pre
țurilor pentru produsele desti
nate în principal exportului, se 
vor avea În vedere — pe lingă 
prevederile ari. 16 și 17 din 
prezenta lege — și corelațiile 
de prețuri existente pe piața 
externă.

Art. 69 — Pentru produsele 
care se livrează la export in 
condițiile dc calitate și ambala
re prevăzute în standarde sau 
norme interne se aplică prețu
rile de producție ale produselor 
industriale sau de livrare a 
produselor agricole în vigoare, 
cu excepțiile prevăzute de lege.

Pentru stimularea producției 
și creșterii exportului la pro
dusele sau grupele de produse 
pentru care economia națională 
este interesată în mod deosebit 
se pot acorda prime de export 
peste prețurile prevăzute la a- 
liniatu] precedent.

Art. 70. — Pentru mijloacele 
de producție și bunurile de con
sum destinate exportului, cu 
caracteristici calitative sau for
me de prezentare diferite față 
de cele pentru care există pre
țuri stabilite și care necesită 
cheltuieli de producție supli
mentare. se vor stabili prețuri 
de producție corespunzătoare 
acestor condiții de calitate șl 
forme de prezentare.

La produsele destinate expor
tului la care, față de condițiile 
prevăzute în standarde sau nor
me interne, se efectuează unele 
operațiuni pentru finisări, con
diționări speciale. îmbunătățiri 
constructive de mică valoare 
și alte asemenea operațiuni ca
re nu schimbă caracteristicile 
de bază tehnice sau calitative 
ale produsului, se stabilesc 
cheltuieli speciale de export.

Art. 71. — Stabilirea de pre
țuri de .producție și acordarea 
de cheltuieli speciale de ex
port, în condițiile arătate la 
art. 70. se va face numai dacă 
cheltuielile suplimentare efec
tuate sc recuperează prin pre
țurile externe obținute, astfel 
inch să se asigure cel puțin e- 
ficiența economică ce se reali
zează la exportul acelorași pro
duse, pentru care nu se efectu
ează asemenea cheltuieli. Aceste 
prețuri nu pot fi practicate la 
intern decît cu respectarea pre
vederilor art. 21. din prezenta 
lege.

Secțiunea II 
PREȚURILE PRODUSELOR 

IMPORTATE

Art. 72. — Prețurile de livra
re a produselor din import se 
stabilesc în funcție de nivelul 
prețurilor de pe piețele externe, 
ținîndu-se seama de necesitatea 
recuperării costului valutei 
cheltuite pentru efectuarea im
portului, precum și de natura 
produselor, de importanța lor 
pentru economia națională și 
populație, de gradul de acoperi
re a necesităților din resurse 
interne, de nivelul prețurilor 
produselor din țară.

Art. 73, — Pentru materiile 
prime și materialele care pro
vin în exclusivitate din import.
preturile se 
prin corelare 
de producție 

vor stabili 
cu prețurile 
sau de li

vrare ale produselor de fabri
cație internă din aceeași grupă, 
ținînd seama și de corelațiile 
existente pe piața mondială. In
cazuri de necesitate, la unele 
produse din această categorie 
prețurile se vor putea stabili 
prin transformarea în lei a 
prețurilor externe, conform 
dispozițiilor legale.

Art. 74. — Preturile materiilor
prime și materialelor care se 
importă în vederea completării
resurseior interne și care au 
corespondent identic sau simi
lar în producția internă se sta
bilesc prin corelare cu prețuri
le acestora din urmă.

In cazul materiilor prime și 
materialelor pentru care există 
condiții de lărgire a producției 
pe. baza folosirii mai intense 
a resurselor interne și a capa
cităților de producție existente 
sau care se pot dezvolta, pre
țurile se vor stabili astfel Incit 
să stimuleze producția internă 
și raționalizarea importului.

Art. 75. — Mașinile, utilajele 
și instalațiile din import desti
nate investițiilor, precum ți 
piesele de schimb necesare a- 
cestora vor fl decontate la pre
țuri de import rezultate din 
transformarea în lei a prețuri
lor externe, conform dispozi
țiilor legale.

An. 76, — Prețurile ansam- 

blclor, subanaamblclor și pirec- 
Jot dc schimb din import dc« 
tinatc producției și întreținerii 
sc vor stabili — cu ocazia pri
mului Import — prin transfor
mare»» in lei a prețurilor ex
terni-, conform dispozițiilor le
gale. Prețurile astfel determi
nate sc vor aplica produselor 
identice importate ulterior, Iar 
pentru produsele asemănătoa
re, prețurile se vor stabili prin 
corelare. Accsie prețuu s<- vor 
revizui periodic în funcție de 
modificarea prețurilor externe.

Ari. 77. — Pentru bunurile 
dc consum importate, prețurile 
cu amănuntul se stabilesc în 
funcție de categoria mărfurilor 
importate, astfel :

a. pentru produsele de larg 
consum prețurile cu amănuntul 
se stabilesc prin corelare cu 
prețurile in vigoare pentru pro
dusele similare din producția 
internă ;

b. pentru produsele de con
sum rest rîns și cele de lux pre
țurile cu amănuntul sc tor sta
bili prin transformarea in Ici 
a prețurilor externe, contorm 
dis|X)/ițiilor legale.

Lista acestor produse sc sta
bilește dc Ministerul ComcilU* 
lui Interior sau dc celelalte or
gan» coordonatoare ale desfa
cerii cu acordul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri.

Art. 78. — Stabilirea prețuri
lor produselor din import se 
face cu respectarea limitelor 
de preț determinate potrivit 
regulilor prevăzute de ari. 21 
din prezenta lege. Fac excep
ție prețurile ce se stabilesc prin 
tansformarca în lei a prețurilor 
externe, conform dispozițiilor 
legale.

Art. 79. — In cazurile în ca
re sint stabilite potrivit legii 
taxe vamale, acestea se adau
gă ia prețurile de import sau 
6C includ în prețurile cu amă
nuntul, după caz.

CAPITOLUL IX

Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor în construcții
Ari. 80. — Prețurile producă

torilor pentru lucrările de con
strucții-montaj sînt i

a. prețuri pe obiecte de con
strucții ;

b. prețuri pe părți de obiecte, 
Pe unități fizice și de folosin
ță î

c. prețuri de deviz.
Art. 81. — In vederea iefti

nirii lucrărilor de construcții- 
montaj și de reparații Ja con
strucții, unitățile de proiectare 
și cele de construcții-montaj, 
ministerele, celelalte organe cen
trale și organele locale vor lua 
măsuri, pentru adoptarea de solu
ții constructive economice, 
scurtarea termenelor de execuție, 
revizuirea normelor de con
sum de muncă și dc folosi
re a y.li,aielor, pe baza perfec
ționării tehnologiei, a introdu
cerii de noi materiale de con
strucții și instalații, a organi
zării superioare a muncii pe 
șantiere.

Art. 82. — In activitatea de 
construcții-montaj se vor in
troduce treptat prețuri pe o- 
bieclc, părți de obiecte, pe uni
tăți fizice și de folosință dife
rențiate pe tipuri.

Aceste prețuri sînt prețuri 
^Hă, î*1 ca(îi’ul cărora bene
ficiarii de investiții, unitățile 
de proiectare și cele de con
strucții. de comun acord, pot 
aplica prețuri mai reduse.

Art. 83. — Propunerile de 
prețuri limită se elaborează de 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale și de Comitetul de Stat 
pentru Economia și Adminis
trația Locală, pentru lucrările 
de construcții-montaj care in
tră în competența lor. împreu
nă cu ministerele, celelalte or
gane centrale și organele locale 
interesate.

Aceste prețuri se determină 
pe baza analizei critice a chel
tuielilor materiale, de manope
ră. de folosire a utilajelor și a 
altor cheltuieli directe și indi
recte rezultate din cercetarea ți
nui număr de lucrări reprezenta
tive. precum și a reducerii a- 
cestor cheltuieli prin mobiliza
rea tuturor rezervelor existen
te.

Lil costurile astfel determina
te se vor adiiuea cheltuielile 
normate pentru introdu, nea 
tehnicii noi, taxa asupra fon
durilor dc producție, precum 
și beneficiul unităților de con
strucții, potrivit legii.

Art. 84. — Pentru obiecte de 
construcție unicate și lucrări de 
complexitate deosebită sau cu 
un specific aparte pentru care 
nu se pot stabili prețuri limită, 
precum și pentru lucrările de 
reparații la construcții se pot 
stabili prețuri de deviz pe arti
cole de lucrări.

Acestea pot fj unice eînd sînt 
determinate pe baza normelor 
ae deviz republicane sau dife
rențiate în funcție de normele 
de deviz specifice, locale.

Prețurile de deviz pe articole 
de lucrări se stabilesc pe bazo 
normelor de consuni de ma
teriale. de muncă și de folosire 
a utilajelor, precunî și a pre
țurilor și tarifelor stabilite po
trivit legii.

Prețuri de deviz Pe articdle 
de lucrări se pot folosi și pen
tru alte lucrări de construcții- 
montaj. Jn mod tranzitoriu, pînă 
la stabilirea prețurilor limită.

Ari. 85. — Prețurile limită și 
prețurile de deviz pe articole 
de lucrări pot fi Modificate 
periodic, ținîndu-se seama de 
progresul tehnic și organi
zatoric din ramura con
strucții-montaj, precum și de 
modificările intervenite la ele
mentele luate în calcul.

Art. 86. — Ministerul Con
strucțiilor Industriale, celelalte 
organe centrale și organele lo
cale care coordonează unități 
de construcții vor elabora, edi
ta și difuza cataloagele de pre
țuri limita și de deviz. Aceste 
cataloage vor fi completate ți 

adaptate periodic în funcție dc 
diversificarea și modernizarea 
producției dc coiistrucții-mon-> 
taj.

CAPITOLUL X

Atribuții în domeniul 
stabilirii și modificării 
prețurilor și tarifelor
Ari. 87. — In vederea asigu

rării unei politici unitare fn 
domeniul prețurilor și tarifelor, 
atribuțiile dc stabilire și mo
dificare a acestora sc delimi
tează prin lege, potrivit funcții
lor fiecărui organ central, local 
sau unități economice, precum 
și în raport cu importanța pro
duselor Și serviciilor pentru e- 
conomia națională și nivelul 
de trai al populației.

A. Consiliul de Stat
Art. 88. — Consiliul dc Stat i
a. hotărăște asupra nivelului 

general al prețurilor și tarife
lor ;

b. stabilește limite maxime 
dc prețuri și tarife In principa
lele grupe și subgrupe de pro
duse și servicii, precum și la 
obiectele dc construcții ;

c. stabilește prețuri și tarife 
la produsele și serviciile im
portante precum economia na
țională și nivelul de trai al 
populației :

d. aprobă modificările dc pre
țuri și tarife care sînt unice pe 
țară : de asemenea, aprobă ma
jorările de prețuri cu amănun
tul — cu excepția celor pentru 
legume și fructe — și de tarife 
pentru serviciile prestate popu
lației, din competența organe
lor centrale și a celor locale.

Consiliu) de Stat va stabili 
prin decret grupele, subgrupele, 
produsele, obiectele de con
strucții și serviciile care consti
tuie nomenclatura sa.

B. Consiliul de Miniștri
Art. 89. — Consiliul dc Mi

niștri are următoarele atribuții i
a. organizează aplicarea în 

întreaga economie a politicii de 
prețuri și tarife ;

b. stabilește preturi și tarife 
pentru sortimentele care fac 
parte din grupele și subgrupele 
de produse și servicii cuprinse 
în nomenclatura Consiliului de 
Stat și pe care acesta i le-a dat 
în competență •

c. stabilește limite maxime 
de prețuri ale producătorilor, 
de livrare și cu amănuntul, 
precum și limite maxime de 
tarife pentru grupele și sub
grupele de produse și servicii 
care constituie nomenclatura 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale și comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești ;

d. aprobă prețurile și tarifele 
pentru produsele și serviciile 
din competența ministerelor și 
celorlalte organe centrale și 
comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București — cu 
excepția celor prevăzute la art. 
94 — dacă aceste prețuri și ta
rife depășesc limitele determi
nate potrivit regulilor prevăzu
te la art. 21 din prezenta lege ;

e. aprobă modul de stabilire, 
modificare și aplicare a prețu
rilor — în cadru) prevederilor 
prezentei legi — pentru situații 
specifice, precum și regimul 
prețurilor și tarifelor pentru 
produsele și serviciile cu plata 
în valută străină ;

f. aprobă reducerile de pre
țuri și tarife, care nu sînt uni
ce. pentru produsele și servi
ciile din competența ministere
lor sau altor organe centrale 
ale administrației de stat, co
mitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București sau cen
tralelor Industriale și altor u- 
nități socialiste de stat cu sta
tut de centrală, dacă prin redu
cerile respective se afectează 
indicatori economici și finan
ciari din planul și bugetul de 
stat;

g. aprobă majorările de pre
țuri și tarife la toate produ
sele și serviciile, precum și a 
prețurilor dc deviz din com
petența organelor și unităților 
prevăzute la lit. f. cu excep
ția celor prevăzute la art. 38 
lit. d.

C. Ministerele și alte 
organe centrale ale 
administrației de 
stat

Art. 90 — Comitetul de Stat 
pentru Prețuri are următoarele 
atribuții principale j

a. controlează și urmărește 
permanent modul In care se 
aplică politica de. prețuri și in
formează periodic și ori de cîte 
ori este nevoie Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ;

b. prezintă Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
propuneri cu privire la stabili
rea și modificarea prețurilor și 
tarifelor și avizează asemenea 
propuneri întocmite de minis
tere, celelalte organe centrale 
sau de comitetele executive ale 
consiliilor populare, la produ
sele și serviciile ale căror pre
țuri și tarife se aprobă de Con
siliul de Stat sau de Consiliul 
de Miniștri ;

c. dă acordul la stabilirea 
prețurilor și tarifelor pentru 
sortimentele care Tac parte din 
grupele ți subgrupele de pro
duse din nomenclatura Consi
liului de Slat și ale căror pre
țuri și tarife se stabilesc de 
ministere, celelalte organe cen
trale și organele locale ; de a- 
semejiea, dă acordul asupra 
prețurilor și tarifelor pentru 
produsele și serviciile din com
petența ministerelor, celorlalte 
organe centrale și organelor lo
cale, dacă produsele și serviciile 
respective devin importante 
pentru economia națională și 
nivelul de trai al populației, 
preCujn ți pentru corectarea 

dc către aceste organe a unor 
prețuri Și tarife eronat stabi
lita ;

d. dă acordul asupra prețu- 
i ilOp produselor noi prevăzute 
în studiile tchnico-cconomice 
ale Investițiilor care se aprobă 
<lc Consiliu) dc Miniștri ;

c. elaborează, f>c baza și în 
vederea executării legii, norme 
în domeniu) prețurilor și ta
rifelor, precum șl bareme șl 
normative de calcul ; dă acor
dul asupra baremelor și norma
tivelor de calcul elaborate dc 
ministere, celelalte organe cen
trale șl organele locale ;

f analizează. împreună eu 
ministerele celelalte organe 
ccnlrale și cele locale, influen
ța prețurilor și -tarifelor asu
pra dinamicii și diversificării 
producției, circulației normale 
a mărfurilor, consumului, creș
terii eficienței activității econo
mice și nivelului de trai al 
populației, luind sau propunînd 
— potrivit atribuțiilor lor lega
le — măsurile corespunzătoare;

g. colaborează cu Direcția 
Centrală dc Statistică și celclal- 
’c organe centrale la determi- 
na-ea indicilor dc prețuri :

I». întocmește împreună cu 
celelalte ministere și organe 
< cntralc, precum și cu orga
nele locale studii și propuneri 
cu privire la perfecționarea sis
temului, nivelului și corelațiilor 
dc prețuri și tarife și elaborează 
proiectul de plan, precum si 
prognoze pe termen lung cu 
privire la dinamica prețurilor 
Și tarifelor;

I. colaborează cu celelalte or
gane centrale la întocmirea 
planului prețului dc cost, la de
terminarea normelor de con
sum și a indicatorilor privind 
nivelul dc trai ; de asemenea, 
colaborează cu Ministerul Fi
nanțelor în problemele dc pre
țuri care sînt legate dc reali
zarea veniturilor bugetului de 
stat.

Ari. 91. — Organele de con
ducere colectivă ale ministere
lor și celorlalte organe centra
le ale administrației dc stat 
stabilesc, potrivit legii, pentru 
produsele și serviciile cuprin
se în nomenclatura Consiliului 
de Stat și pe care acesta le-a 

coniPetența lor, precum 
Și pentru cele necuprinse în 
nomenclatura Consiliului de 
Stat r

a. prețuri ale producătorilor 
și prețuri de livrare pentru 
produsele fabricate, achizițio
nate sau importate, precum și 
tarife pentru serviciile prestate 
de către unitățile subordona
te :

b. prețuri cu amănuntul pen
tru produsele fabricate sau 
importate de unitățile de inte
res republican ce se desfac 
prin organizațiile comerciale 
din sectoarele pe care le coordo
nează sau care se desfac în ex
clusivitate prin organizațiile e- 
conomice din subordine : de 
asemenea, organele centrale co
ordonatoare ale desfacerii 
mărfurilor stabilesc prețuri cu 
amănuntul și ja unele produse 
cu pondere mai mare în con
sumul populației, fabricate de 
unitățile de interes local, precum 
și de unitățile cooperației meș
teșugărești și de consum, potri
vit nomenclaturii elaborate dc 
aceste organe cu acordul Co
mitetului dc Stat pentru Pre
țuri;

c. prețuri pentru produsele 
achiziționate de unitățile su
bordonate de la unitățile agri
cole de stat, organizațiile coope
ratiste agricole, membrii aces
tora, meseriași sau alți produ
cători individuali ; pentru pro
dusele agricole, stabilirea 
prețurilor se face cu acordul 
Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor ;

d. tarife plafon, în limita că
rora unitățile subordonata au 
dreptul să convină asupra ta
rifelor efective, cu organizațiile 
cooperatiste agricole, membrii 
acestora sau cu meseriașii par
ticulari care prestează servici
ile respective.

Art. 92. — Prețurile dc deviz 
pe articole de lucrări, care au 
la bază norme de deviz repu
blicane, se stabilesc de către 
organele de conducere colectivă 
ale Ministerului Construcțiilor 
Industriale sau Comitetului de 
Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală — după caz — 
la propunerea ministerelor, ce
lorlalte organe centrale și ce
lor locale, cu activitate in ra
mura de construcții-montaj.

Prețurile de deviz pe articole 
de lucrări determinate pe baza 
normelor de deviz locale se sta
bilesc, de comun acord, de că
tre unitățile de proiectare, de 
prestare, do construcții-montaj 
și beneficiari.

Ari. 93. — Pentru produsele 
și serviciile mai importante, 
precizate cu acordul Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri, pre
țurile și tarifele stabilite de 
ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației de 
.stat principal producătoare, im
portatoare. prestatoare sau a- 
chizitoare sînt unice și se a- 
plică de toate organele, unită
țile de stat, ale cooperației 
meșteșugărești și de consum, 
precum și de alte organizații 
obștești, cu excepțiile prevăzu
ta de lege.

Prețurile cu amănuntul ce se 
stabilesc de Ministerul Comer
țului Interior sau de celelalte 
organe centrale ale administra
ției de stat coordonatoare ale 
desfacerii mărfurilor sînt uni
ce, cu excepțiile prevăzute de 
lege.

Art. 94. — Organele de con
ducere colectivă ale ministere
lor și celorlalte oigane centra
le ale administrației de stat 
pot delega centralelor industri
ale, unităților cu statut de cen
trală și altor unități direct su
bordonate, precum și organiza
țiilor comerciale coordonate, 
competența de a stabili pre
țuri și tarife la unele produse 
și servicii, stabilind totodată 
limita maxime de prețuri și 
tarife pe grupe și subgrupe de 
produse. Preei/arc-i acestor pro
duse și servicij se face cu a

cordul Comitatului dc Stat pen
tru Prețuri.

Organele dc conducere pre
văzuta la aliniatul precedent 
aprobă prețurile și tarifele 
peni ni produsele și serviciile 
lăsata in competenta unităților 
și organizațiilor prevăzuta mni 
aus dacă aresta prețui i și tarife 
«hpiMjCM- limitele determinate 
potrivit regulilor prevăzute 1® 
ari 21 din prezenta lege.

95 _ Organele dc con
ducere colectivă ale ministere
lor și celorlalte organe centra
le ale administrației dc stat 
pot modifica prețurile și tarife
le din competența lor — cu ex
cepția celor prevăzute la art. 
88 lit. d și 89 lit f și R — și po» 
corecta pc cele pe care le-nu 
stabilii în mod eronat.

D. Organele locale ale 
administrației de 
stat

Ai t. go. — Comitetele executi
ve ale consiliilor populare ju
dețene Și al municipiului Bucu
rești stabilesc, potrivit legii, 
pentru produsele și serviciile 
cuprinse în nomenclatura Con
siliului dc Stat și pe care a- 
cesta ta-a dat în competența 
lor. precum și pentru alte pro
duse și servicii care nu sînt 
prevăzute la art. 93 :

a. prețuri ale producătorilor 
și prețuri dc livrare pentru 
mărfurile produse, achiziționa
te sau importate și tarife pen
tru scrviciNe prestate — de u- 
nitățita subordonate :

b. prețuri cu amănuntul pen
tru mărfurile produse sau im
portate dc unitățile dc stat, co
operatiste și alte organizații 
obștești, de interes local, care 
sc vînd prin organizațiile co
merțului de stat;

c. prețuri ale producălonloi
pentru produsele achiziționate 
dc la unitățile agricole de stat, 
organizațiile cooperatiste agri
cole, membrii acestora, mese
riași și alți producători indi
viduali - de către unitățile 
subordonate; .

d prețuri la legume și fruc
te. jjotrivit reglementărilor »c- 
k*e ’tarife plafon în limita că
rora unitățile subordonata pol 
conveni asupra tarifelor efecti
ve eu organizațiile cooperatis
te agricole, membrii acestora 
sau cu meseriașii particulari 
care prestează serviciile respec
tive ; , .

f. prețuri pentru produsele 
executate, achiziționate sau des
făcuta dc unitățile subordonate 
organelor centrale, la solicitarea 
acestor organe. Această regle
mentare se aplică și pentru ta
rifele prevăzute la art. 91 lit.
d.

Art. 97. — In vederea preve
nirii tendințelor speculative, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare vor stabili prețuri 
maximale de mercurial, în li
mita cărora producătorii desfac 
produsele pe piața țărănească, 
precum și tarife maximale pen
tru serviciile prestate populați
ei de către meseriași sau alți 
prestatori particulari : prețuri
le și tarifele maximale vor f' 
modificate operativ, ori de cile 
ori este nevoie, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
nvînd obligația aducerii lor 1» 
cunoștința producătorilor și 
consumatorilor și dc a urmări 
stricta respectare a acestora.

Ari. 98. — Prețurile cu amă
nuntul stabilite de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București se aplică dc țoale or
ganele și unitățile dc stat, co
operatiste și alte organizații ob
ștești, cu excepțiile prevăzute 
de lege. Aceste prețuri pot h 
aplicate .și de organizațiile co
merciale din alte județe care 
desfac aceste produse. Dc ase
menea, organizațiile comerciale 
din municipiul București pot 
aplica prețurile cu amănuntul 
stabilite de comitetele executi
ve ale consiliilor populare ju
dețene.

Art. 99. — Comitetele execu
tive ale consiliilor populare sta
bilesc prețuri și tarife pentru 
produsele și serviciile executa
te de unitățile subordonate ți 
care fac obiectul activităților 
economice de producție și pres
tări de servicii din comune. 
Stabilirea acestor prețuri și ta
rife se face prin învoială cu 
beneficiarii, potrivit legii.

Art. 100. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene Ș« al inunicipului 
București pot delega competen
ța de stabilire a prețurilor și 
tarifelor unităților subordonate, 
pentru produse și servicii de 
mai mică importanță executate 
de acestea.

Comitetele executive ale con
siliilor populare aprobă prețu
rile și tarifele pentru produse
le și serviciile lăsate in com
petența unităților subordonate, 
dacă aceste prețuri și tarife de
pășesc limitele determinate po
trivit regulilor prevăzute la art. 
21 din prezenta lege.

Art. 101. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești pot modifica prețurile Ș* 
tarifele din competența lor — 
cu excepția celor prevăzute la 
art. «8 lit. d. și art. 89 lit. f și 
g — și pot corecta pe cele pe 
care le-au stabilit în mod ero
nat.

E. Centralele industri
ale, întreprinderile 
și alte unități socia
liste de stat

Art 102. — Organele de con
ducere colectivă ale centralelor 
industriale, celorlalte unitali cu 
statut de centrală, unităților 
subordonate direct ministerelor, 
celorlalte organe centrale ale 
administrației de stal și co
mitetelor executive ale consili
ilor populare, precum ș> rele 
ale organizațiilor comerciale 
stabilesc prețuri și tarife, po
trivit delegării făcute de orga
nele are le coordonează.

Ari. 103. — Organele de con

ducere colectivă ale unităților 
prevăzute In ort. 102 pot 
delega unităților subordo
na le competența dc a sta
bili prețuri și tarife pentru 
unele piudiksc și servicii, pre
cizata cu acordul organului ie
rarhic superior, «tabilind toto
dată limita maxime dc prețuri 
și tarife pe grupe și subgrupe 
dc produse.

Organele dc conducere colec
tivă prevăzute Ja alineatul pre
cedent aprobă prețurile și tari
fele pentru produsele și servi
ciile lăsate în competența unită
ților subordonate, dacă aceste 
prețuri șl tarife depășesc limi
tele determinate potrivit regu
lilor prevăzute la ari. 21 din 
prezenta lege.

Art. HM. — Organele dc con
ducere colectivă ale centralelor 
industriale, altor unități cu sta
tut de centrală, unităților su
bordonate, precum șl organele 
de conducere colectivă ale or
ganizațiilor comerciale stabilesc 
prețuri .și tarife pentru produ
sele și serviciile dale în com
petența lor dc către organele 
șl unitățile ierarhic superioare, 
pc baza acordului cu beneficia
rii. Sc exceptează dc la aceste 
dispoziții prețurile produselor 
importate care sc stabilesc 
prin transformarea în lei a 
prețurilor externe, conform dis
pozițiilor legale.

Ari. 105. — Organele dc con-, 
ducere colectivă prevăzute la 
art. 104 pot modifica prețurile 
și tarifele din competența lor
— cu excepția celor prevăzu
te la art. 89. lit. f și g — pc 
baza acordului cu beneficiarii 
și potrivit normelor Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri ; de 
asemenea. jx>t corecta pc cele 
pe care le-au stabilit în mod 
eronat.

F. Organizațiile coope
ratiste și alte orga
nizații obștești

Art. 106. — Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum stabilesc 
prețuri și tarife pentru produse 
și servicii — cu acordul Comite
tului de Stat pentru Prețuri
— după cum urmează i

a. prețuri cu amănuntul pen
tru produsele executate, cum
părate. importate și desfăcute 
exclusiv prin unitățile coopera
tiste din sistemul propriu și 
care nu au prețuri unice;

b. prețuri ale producătorilor 
și prețuri de livrare |>entru 
produsele executate, achizițio
nate sau importate, precum și 
tarife pentru serviciile presta
te. de către unitățile cooperatis
te din sistemul propriu și rare 
nu sînt cuprinse în nomencla
tura Consiliului de Stat sau în 
competența Consiliului de Mi
niștri.

Excepțiile de la prevederile 
lit. a—b din prezentul articol 
sînt cele prevăzute de lege.

Art. 107. — Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum pot reduce 
prețurile Și tarifele care sînt 
în competența lor pentru pro
dusele desfăcute și serviciile 
prestate dc unitățile din siste
mul propriu, cu condiția de a 
nu se diminua vărsămintele da
torate bugetului de stal.

Majoritatea prețurilor și ta
rifelor a căror stabilire este în 
competența organelor centrale 
cooperatiste se poate face cu 
acordul Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, cu excepțiile 
prevăzute de lege.

Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
de Consum pot stabili și modi
fica prețurile mijloacelor de 
producție și tarifele pentru pre
stările de servicii, executate de 
unitățile din sistemul propriu 
și care fac obiectul livrării sau 
prestării în cadrul aceluiași sis
tem cooperatist, chiar dacă 
produsele și serviciile au pre
țuri sau tarife stabilite de că
tre organele sau unitățile de 
stal care au atribuții în ace6t 
domeniu.

ArL 108. — Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum pol delega 
uniunilor și întreprinderilor 
județene competența de a sta
bili și modifica prețuri și ta
rife potrivii dispozițiilor legale. 
Stabilirea și modificarea pre
țurilor Și tarifelor de către a- 
ceslea se fac cu acordul comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare județene sau al mu
nicipiului București, după caz. 
De asemenea, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum pot dele
ga centralelor industriale, altor 
unități cu statut de centrală, 
întreprinderilor și organizați
ilor comerciale, cooperativelor 
și unităților de deservire a 
populației, din sistemul propriu, 
competența de a stabili și nțo- 
difica — cu acordul beneficia
rilor — prețuri Și tarife, potri
vit dispozițiilor legale.

Organele și organizațiile pre 
văzute la alineatele precedente 
vor stabili limite maxime dc 
prețuri și tarife pentru grupele 
sau subgrupele de produse Și 
servicii din competența organi
zațiilor pe care le îndrumă sau 
coordonează în mod direct și 
vor putea aproba — cu res
pectarea condițiilor prevăzute 
la ari. 21 — prețuri și tarife 
care depășesc limitele pe care 
le-au stabilit.

Art. 109. — Prețurile cu a- 
manuntul stabilite dc organe
le și organizațiile cooperației 
meșteșugărești sau ale coopera
ției dc consum pentru produse
le de artizanat și artă populară 
executate de unitățile coopera
tiste pot fi aplicate și de alte 
organizații care desfac aceste 
produse.

Art. 110. — Celelalte organi
zații obștești îndeplinesc atri
buțiile în domeniul stabilirii și 
modificării prețurilor și tarife
lor prevăzute 'a art. 106—108 
dp prezenta lege.

CAPITOLUL XI 
Atribuții în domeniul 

controlului 
prețurilor și tarifelor
Art. 111. — Marea Adunare 

Națională <ji Consiliul de Stat 
controlează ]a organele ren- 

,,)C°ta ata administra
ție» de stat, precum și In unită
țile economice modul ln < are 
'e înfăptuiește politica partidu
lui și statului în domeniul pre
țurilor.

Consiliul de Miniștri ? >ntro- 
lează aplicarea dispozițiilor le
gale privind regimul prețurilor 
și tarifelor în economia națio
nală și ia măsuri pentru res- 
pectareu strictă n acestora

Pentru asigurarea respeetflrii 
riguroase q normelor șl criteri
ilor privind modul de stabilire 
a prețurilor și tarifelor, ., on- 
cordanțcl dintre prețuri și ca
litatea produselor șl serviciilor, 
precum .și pentru întâi ire.! le
galității și disciplinei în <pli- 
caica prețurilo» și tarifelor, 
ministerele, relelaltc organe 
centrale, ornancle locale, pre
cum și unitățile economice vor 
'■xercita nn control permanent, 
luînd măsuri operative de eli
minare a deficiențelor și aba
terilor constatate și de sancțio
nare a celor vinovați.

Art. 112. — Comitetul de 
Stat pentru Prețuri are urmă
toarele atribuții principale în 
domeniul controlului prețurilor 
și tarifelor :

a. coordonează din pun t de 
vedere metodologic întreaga ac
tivitate dc control exercitată de 
ministere, celelalte organe cen
trale, organele locale, precum 
și de unitățile economice :

b. exercită control asupra 
modului de stabilire, modificare 
și aplicare a prețurilor și ta
rifelor ;

c. verifică existența și apli
carea întocmai a normelor de 
consun» și de folosire a utilaje
lor. în scopul determinării stric
ta a cheltuielilor materiale și 
de manoperă care stau la baza 
stabilirii prețurilor și tarifelor;

d. verifică la ministere, alte 
organe centrale și la cele locale, 
precum și ia unitățile economi
ce realizarea prețului de cod 
al produselor .și serviciilor. în 
scopul determinării organelor 
în drept să introducă cele mai 
eficiente măsuri care să condu
că ]a reducerea acestuia:

e urmărește modul cum se 
aduc la îndeplinire normele 
legale în domeniu] prețurilor 
la produsele destinate consu
mului intern, pentru export, la 
cele provenite din import, pre
cum și la tarifele pentru ser
viciile prestate : cere ministere
lor. celorlalte organe centrale 
și organelor locale — de stat, 
cooperatiste și altor organiza
ții obștești — precum și unită
ților din subordinea acestora să 
ia măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor și abaterilor con
statate și pentru sancționarea 
celor vinovați. informînd Con
siliul de Miniștri, în situațiile 
în care deficiențele sau abate- 
rlc nu au fost eliminate ;

f. controlează și îndrumă u- 
niunile centrale a'e cooperati
velor meșteșugărești și de con
sum să modifice prețurile șl 
tarifele stabilite de acestea 
să sancționeze pe cei vinovați, 
dacă se constată că stabilirea 
lor s-a făcut fără respectarea 
normelor legale sau în cazurile 
eînd se constată că cheltuielile 
de producție avute în vedere 
au fost supraevaluate.

Art. 113. — Pentru îndeplini
rea atribuțiilor prevăzute la 
ari. 112, în cadrul Comitetului 
de Stat pentru Prețuri se înfi
ințează Inspecția de Stal pen
tru Controlul Prețurilor, care 
va avea în subordine organe 
de control al prețurilor ș» tari
felor hi cadrul fiecărui județ, 
precum și în municipiul Bucu
rești. Inspecția de Stat pentru 
Controlul Prețurilor colaborează 
cu Inspectoratul Generai de 
Stat pentru Controlul Calității 
Produselor, Inspecția Comer
ciala de Stat și aite jrganc ca
re au sarcini de control in do
meniul prețurilor și larifeior.

Art. 114. — Ministerul Finan
țelor în exercitarea contro. Hui 
asupra activități) economice ș» 
financiare a unităților socialis
te verifică prin aparului central 
și organele sale teritoriale de 
control și revizie, modul in ca
re se aplică normele in vigoare 
in domeniul prețurilor și tari
felor, urmărind respectarea le
galității in ceea <e privește 
stabilirea, modificarea și apli
carea acestora și ia, potrivii ie- 
gii, măsuri pentru intrarea m 
legalitate și stabilirea răspun
derilor.

Ari. Ho. — Banca Națwaalâ 
a Republicii Socialiste Roma
nia și băncile specializate 1 on- 
trolează. la unitățile pe caic ie 
deservesc, aplicarea pretm mr 
și tarifelor legale și iau mă
suri, potrivit atribuțiilor ce le 
revin, pentru respectarea lega
lității prețurilor.

Art 116. — Ministerul Con
strucțiilor Industriale și Comi
tetul de Stal pentru Economia 
și Administrația Locală cuntre- 
lează stabilirea și aphva«ea 
prețurilor pentru lucrăr.le de 
construcții-montaj care miră 
în competența lor și >au mă
suri pentru respectarea legali
tății în acest do men ax

Ari 117. — Ministerul Co
merțului Interior controlează 
respectarea prețurilor cu amă
nuntul șj a tarifelor Ln relațt- 
ile cu populația, precum și 
concordanța dintre calitatea 
produselor vîndute Și servici
ilor prestate șl prețurile și ta
rifele aplicate de către unită
țile socialista de stat, coopera
tiste Și alte organizații ebștești, 
precum și de persoane f'zice. 
De asemenea, controlează me
dul de stabilire a prețmîlui și 
tarifelor de către organizațiile 
și unitățile pe care le coordo
nează, luînd măsuri pentru în
lăturarea deficiențeler și aba
terilor și sancționarea celor 
vinovați.

Ari. 118. — Ministerul 6o-

(Cunimuure tn pag. a t-a)
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itGr
cu privire la regimul 
preturilor $i tarifelor
{Urmare din pag, a S-a) 

inertului Exterior contralca-â 
modul de aplicare a normelor 
privind condițiile de tratare a 
prețurilor și tarifelor in va
lută străină pentru prud usc‘e 
și serviciile care fac obiectul 
tranzacțiilor de import-export 
cu partenerii străini, precum 
și eficiența acestora, luind mă
suri de aplicare stricta n nor
mei ;r stabilite.

Art 119. — Organele de con
trol ale miliției controlează 
respet tarea normelor legale 
privind regimul prețurilor Șl 
tarifelor și iau măsuri potrivit 
atribuțiilor care le re'>n.

Ari 120. ■— Celclulte ministe
re și organe centrale 'de ad
ministrației de stat, comitetele 
executive ale consiliilor, popu
lare. centralele industriale și 
celelalte unități cu statut de 
centrală, uniunile centrale ale 
cooperativelor meșteșugărești și 
ale cooperativelor de consum, 
organizațiile centrale obștești, 
uniunile de cooperative, pre
cum și întreprinderile, coope
rativele și alte unități econo
mice controlează și răspund de 
modul de stabilire ș; aplicare 
a preturilor și tarifelor, pre
cum șl de concordanța dintre 
calitatea produselor și prețuri
le stabilite, la unitățile și sub
unitățile pe care le conduc, în- 
drumează sau coordonează, po
trivit legii

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București contro
lează modul de aplicare a pre
țurilor și tarifelor în cuprinsul 
unităților administrativ-teritori- 
alc respective indiferent de or
ganul sau unitatea care a sta
bilit prețurile sau tarifele.

Art. 121. — Organele de con
trol obștesc vor urmări, potri
vit legii, îndeplinirea obligați
ilor ce revin unităților produ
cătoare. organizațiilor și unită
ților comerciale, precum și 
producătorilor, meseriașilor și 
altor prestatori individuali în 
legătură cu aplicarea prețuri
lor și tarifelor și concordanța 
dintre calitatea produselor sau 
prestării serviciilor și prețurilor 
sau tarifele stabilite.

Art. 122. — Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum, precum 
și uniunile de cooperative meș
teșugărești și de consum vor 
Îndruma Și controla organizați
ile din sistemul lor și vor lua 
măsuri pentru înlăturarea aba
terilor în domeniul prețurilor 
ș! tarifelor și sancționarea ce
lor vinovați.

Art. 123. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale, organe
le locale, precum și unitățile 
care stabilesc sau aplică pre
țuri și tarife sînt obligate ca. 
la sesizările făcute de organele 
de control, să ia măsurile ne
cesare pentru înlăturarea de
ficiențelor și abaterilor Și res
pectarea normelor legale în 
domeniul prețurilor și tarifelor.

Art. 124. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, organele 
locale, precum și unitățile eco
nomice vor analiza periodic, în 
colectivele lor de conducere, 
desfășurarea activității de pre
țuri și vor lua măsuri pentru 
perfecționarea acesteia.

CAPITOLUL XII 
Dispoziții speciale

Art. 125. — Modificarea pre
țurilor și tarifelor se poate e- 
fectua numai cînd intervin 
schimbări mai importante în 
condițiile din economie avute 
în vedere Ia stabilirea lor, pre
cum și in nivelul și corelați
ile de prețuri pe piața externă.

Modificarea prețurilor de 
producție Și de livrare pe ra
muri sau subramuri, pe produ
se și grupe de produse, potri
vit prevederilor prezentei legi 
se va face, de regulă, pînă la 
data de 1 iulie a fiecărui an, 
cu aplicare de la începutul a- 
nului următor, pentru a putea 
fi avută în vedere la încheie
rea contractelor economice și 
la definitivarea planurilor de 
către unități.

Modificarea prețurilor și ta
rifelor în vigoare la data apli
cării prezentei legi, se va putea 
face de organele și unitățile în 
competența cărora sînt prevă
zute produsele și serviciile, po
trivit legii de față.

Art. 126. — Produsele ce se 
vor executa de unitățile nou 
înființate și care nu au prețuri 
stabilite se vor lua în calcul la 
elaborarea studiilor tehnico-«- 
conomice la prețuri provizorii, 
determinate de unitățile care 
întocmesc aceste studii, prin 
comparare cu prețurile produ
selor similare aflate în circui
tul economic și cu acordul or
ganului central al principalului 
benficiar.

Stabilirea prețurilor dc către 
ministere, celelalte organe cen
trale. organele locale, precum 
și de către unități la produsele 
respective la un nivel diferit 
de cel provizoriu se poate face 
numai pe baza acordului orga
nelor care au aprobat indica
torii tehnico-economici.

Art. 127. — Comitetul de 
Stat pentru Prețuri și Consi
liul Național pentru Știință și 
Tehnologie vor lua măsuri 
pentru asigurarea concordanței 
dintre prevederile standardelor 
de slat sau normelor interne și 
nivelul prețurilor.

In cazul în care modifica
rea sau derogarea de la stan

dardele de slat sau normele in
terne nu determină modificarea 
calității sau a condițiilor dc 
prezentare a produselor, situa
ție confirmată de principalele 
organe beneficiare, se vor men
ține prețurile în vigoare.

Art. 128. — Prețurile și ta
rifele intră în vigoare de la 
dala stabilirii lor sau la o dată 
ulterioară prevăzută în actul 
de aprobare a prețurilor și ta
rifelor. Este interzisă introdu
cerea in fabricație a produselor 
și prestarea serviciilor cu ca
racter de serie sau dc masă 
înainte dc a se fi stabilit pre
țurile și tarifele legale.

Prin excepție de la prevede
rile alineatului precedent, or
ganele de conducere ale minis
terelor, celorlalte organe cen
trale și organelor locale, cen
tralelor industriale și celorlalte 
unități cu statut dc centrală 
vor putea dispune :

— punerea în executare a u- 
nor produse și servicii noi, ur- 
mînd ca stabilirea prețurilor și 
tarifelor să se facă pînă cel 
mai tîrzlu la prima livrare 
(prestare), sau

— fixarea, cu acordul bene
ficiarului. dc prețuri de pro
ducție. dc livrare sau tarife cu 
caracter retroactiv. în situațiile 
prevăzute la art. 25.

Eventualele pagube produse 
prin aplicarea necorespunză
toare a prevederilor de mai 
sus vor fi imputate celor vino
vați.

Este interzisă stabilirea cu 
efect retroactiv a prețurilor cu 
amănuntul și a tarifelor pentru 
serviciile prestate populației.

Art. 129. — Consiliul de Mi
niștri va stabili — pe categorii 
de lucrări și pe verigi — ter
menele maxime de stabilire a 
prețurilor și tarifelor la produ
sele și serviciile noi, astfel în- 
cît durata totală să nu depă
șească 30 zile de la data pro
punerii de preț sau tarif a u- 
nității.

Art. 130. — Organele de con
ducere colectivă ale ministere
lor și celorlalte organe centra
le și locale, precum și ale or
ganizațiilor și unităților — pre
văzute la art. 91, 96, 102, și 
103 — pot delega organelor de 
conducere operativă dreptul de 
a stabili prețuri și tarife la u- 
nele produse și servicii.

Organele de conducere ope
rativă vor raporta periodic a- 
supra îndeplinirii acestei sar
cini.

Art. 131. — Prețurile și tari
fele se stabilesc prin acte nor
mative emise dc către organe
le și organizațiile cu compe
tență legală. Unitățile socialis
te de stat prevăzute la art. 104 
din prezenta lege și care sta
bilesc prețuri și tarife pe baza 
acordului cu beneficiarii înscriu 
aceste prețuri sau tarife în 
contracte.

Art. 132. — Aplicarea unor 
prețuri Și tarife care se deter
mină prin însumarea elemen
telor componente ale prețurilor 
și tarifelor se face numai pe 
baza normelor emise de Comi
tetul de Stat pentru Prețuri.

Art. 133. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, organele 
locale, precum și unitățile so
cialiste de stat, ale cooperației 
meșteșugărești sau de consum 
și alte organizații obștești sînt 
obligate să reexamineze prețu
rile și tarifele produselor și 
serviciilor noi, executate în 
serie, pe care le-au stabilit pe 
bază de antecalculație, în cel 
mult 12 luni de la prima livra
re sau prestare luînd măsuri
le care se impun. Reexamina
rea prețurilor și tarifelor se fa
ce pe baza postcalculației, po
trivit normelor Comitetului de 
Stat pentru Prețuri.

Art. 134. — Organizațiile co
operatiste agricole, membrii co
operativelor agricole de pro
ducție, meseriașii, producătorii 
individuali și alte persoane fi
zice autorizate vînd produsele 
și prestează serviciile Ia pre
țuri și tarife de învoială. Pre
țurile Și tarifele de învoială 
practicate de organizațiile co
operatiste agricole, pentru pro
dusele rezultate din prelucrări 
industriale, construcții, prestări 
de servicii și alte activități ne- 
agreole, se determină pe baza 
normativelor date de Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, cu acor
dul Comitetului de Stat pentru 
Prețuri.

In toate cazurile în care — 
potrivit dispozițiilor legale — 
se stabilesc prețuri și tarife 
maximale, de mercurial, pen
tru vînzările către populație, 
prețurile de învoială se vor 
practica în limita acestora.

CAPITOLUL XIII
Răspunderile

și sancțiunile pentru 
încălcarea normelor 

privind regimul 
prețurilor și tarifelor

Art. 135. — încălcarea înda
toririlor prevăzute in prezenta 
lege atrage răspunderea disci
plinară, contravențională, ma
terială, civilă sau penală, du
pă caz.

Secțiunea I

ABATERI DISCIPLINARE

Ari. 136. — Sancțiunile dis
ciplinare ce se aplică persona-- 
luJui cu atribuții și responsa
bilități ce decurg din prezenta

$c fac In condițiile

aplică membrilor cooperative
lor agricole de producție, meș
teșugărești și dc consum pre
cum și ni celorlalte organizații 
obștești pentru înrăitarca cu 
Vinovăție a obligațiilor tic 
muncă sini cele prevăzute dc 
reglementările legale. Stabili
rea și aplicarea sancțiunilor 
disciplinare se fac în condițiile 
șl cu procedura prevăzută în 
statute și în regulamentele dc 
ordine interioară.

Secțiunea II 
INFRACȚIUNI

Ait. 137. — Constituie infrac
țiune de speculă, săvîrșirea dc 
către personalul unităților so
cialiste sau dc membrii ai co
operativelor și ai altor organi
zații obștești, în cadrul însăr
cinărilor de serviciu, a urmă
toarelor fapte :

a. vînzarea de mărfuri și 
prestarea de servicii, cu depă
șirea prețurilor sau tarifelor 
legale, cunoscînd că acestea 
sînt mai mici;

b. încadrarea și plata la ca
tegorii dc calitate inferioară 
celor reale, cu rea credință, a 
produselor cumpărate de la 
producătorii agricoli.

Faptele prevăzute la lit. a și 
b se pedepsesc cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepsește.
Art. 138. — Constituie infrac

țiune de speculă calificată fap
tele prevăzute la articolul 137, 
dacă sînt săvîrșite în următoa
relor împrejurări :

a. cu ocazia unor calamități 
sau profitînd de alte stări ex
cepționale ;

b. de o persoană care cu
noaște că bunul provine din 
săvîrșirea unei fapte prevăzute 
de legea penală ;

c. prin folosirea de înscrisuri 
false ;

d. cînd fapta este săvîrșită de 
către o persoană a cărei cali
tate oficială i-a înlesnit procu
rarea bunurilor care fac obi
ectul speculei.

Infracțiunea de speculă cali
ficată se pedepsește cu închi
soare de la 2 la 7 ani.

Tentativa se pedepsește.
Art. 139. — Constituie in

fracțiune de înșelăciune cu 
privire la calitatea mărfurilor 
următoarele fapto săvîrșite de 
către cei prevăzuți la art. 137 i

a. falsificarea sau denatura
rea produselor ;

b. substituirea unor produse 
cu altele, cunoscînd că acestea 
sînt de calitate inferioară ;

c. expunerea spre vînzare ori 
vînzarea de produse cunoscînd 
că sînt falsificate, denaturate 
ori substituite.

Faptele prevăzute la lit. a—c 
se pedepsesc cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani.

Dacă produsele au devenit 
prin falsificare, denaturare sau 
substituire, vătămătoare sănă
tății, pedeapsa este închisoarea 
de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepsește.

Secțiunea III

CONTRAVENȚII

Art. 140. — Constituie con
travenție de speculă și se sanc
ționează cu închisoare contra
vențională de la 20 zile la 3 
luni sau cu amendă de la 200 
la 2 000 lei i

a. vînzarea de către cei pre
văzuți la art. 137 a legumelor 
și fructelor nesortate po soiuri 
și calități ia acele produse la 
care prețurile sînt stabilite pe 
soiuri și calități ;

b. vînzarea cu suprapreț a 
biletelor pentru spectacole sau 
manifestări culturale sri spor
tive.

Art. 141. — Constituie con
travenție la normele privind 
regimul prețurilor și tarifelor 
faptele prevăzute în prezentul 
articol și se sancționează după 
cum urmează i

1. cu amendă de la 100 Ia 
1 000 Iei :

a. vînzarea de mărfuri sau 
prestarea de servicii cu prețuri 
sau tarife nelegale, din culpă, 
de către cei prevăzuți la art. 
137 ;

b. vînzarea de către produ
cători a produselor cu depășirea 
prețurilor stabilite prin mercu
rial ;

c. clasificarea și marcarea 
produselor în alte clase de ca
lități decît cele pentru care li 
s-au stabilit prețurile sau a 
serviciilor în alte categorii de
cît cele pentru care li s-au sta
bilit tarifele ;

d. neafișarea în unitățile și 
locurile de desfacere sau de
servire a prețurilor sau a ta
rifelor legale, lipsa listelor de 
meniu, afișarea prețurilor sau 
a tarifelor în condiții necores
punzătoare de vizibilitate, cla
ritate sau de identificare a 
mărfii sau a serviciilor, precum 
și neafișarea categoriei de ca
litate a produselor sau a servi
ciilor și a categoriei localului, 
în cazurile în care prețurile 
sau tarifele se aplică în func
ție de aceste elemente :

e. neefectuarea reducerii pre
țurilor cu amănuntul la legu
me și fructe de către angajați! 
organizațiilor comerțului socia
list, împuterniciți să aplice re
duceri de prețuri în așa fel In
cit unitățile comerțului socia
list care desfac legume și fruc
te în piețe să practice prețuri 
efective cu amănuntul cel mult 
la nivelul prețurilor practicate 
frecvent de producători Ja pro
dusele de aceeași calitate și în 
aceleași condiții de prezentare.

2, cu amendă dc Ia 200 la 
1 200 lei :

a. expunerea sau desfacerea

lege pentru Inculcarea cu vino
văție a obligațiilor de muncă 

țin muncii viu nlle dispoziții

Stabilirea șl aplicarea sancți-

mărfiirilor cui preț redus — cu
cxccp țin so Idărilor sCzonicro
— fă ră c» ®iccstea să poarte
soni m i| dlsllniCtlv al solIdflrli șl
fără n avea ctichclnt Vtichml

ui preț ;
b. noaplicifirea modilicări lor

de pi ețuri s-tiiu tarife ini terme-
nul &labilii :

C. 1 ■cfuzul de u cornii.nica la
ecren melor du .control
datele? și inf<jrmrițiile cn privi-
rc la respectarea normelor le
gale privind stabilirea, aplica
rea sau modificarea prețurilor 
și tarifelor sau comunicarea din 
culpă a unor date și informa
ții eronate:

d. introducerea în fabricație 
a produselor și prestarea servi
ciilor cu caracter de seric sau 
de masă înainte dc a sc fi sta
bilit prețurile și tarifele legale, 
cu excepția cazurilor prevăzute 
la ari. 128 din prezenta lege.

3. cu amendă de la 500 |n 
2 000 lei :

a. punerea în fabricație sau 
vînzarea unor produse, precum 
și prestarea unor servicii do 
altă calitate decît cea prevă
zută dc standarde, norme Inter
ne, rețete dc fabricație sru ori
ce alte acte normative și care 
a fost avută în vedere la sta
bilirea prețului sau a tarifului;

b. vînzarea unor produse sau 
prestarea unor servicii pentru 
care s-a aprobat modificarea 
calității prevăzută în standar
de. norme interne, rețete dc 
fabricație sau orice alte acte 
normative, fără ca prețul sau 
tariful să fi fost modificat sau 
confirmat, dacă prin aceasta se 
aduc prejudicii unităților pro
ducătoare sau beneficiarilor :

c. aplicarea remizei în unită
țile dc alimentație publică, fără 
aprobare sau în alte condiții 
decît cele aprobate de organe
le în drept;

d. vînzarea produselor sau 
prestarea serviciilor de către 
meseriașii particulari cu depă
șirea prețurilor și tarifelor — 
dacă sînt stabilite prețuri și 
tarife pentru activitatea lor;

e. supraevaluarea prețului dc 
cost sau includerea în calcula- 
țiile de preț a unor clemente 
mai mari decît cele legale, da
că prin aceasta s-a determinat 
stabilirea unor prețuri sau ta
rife care cauzează prejudicii 
persoanelor fizice sau juridice ;

f. stabilirea sau modificarea 
fără aprobare legală a unor 
prețuri sau tarife care depă
șesc limitele determinate po
trivit legii, precum și stabili
rea său modificarea fără com
petență legală a unor prețuri 
sau tarife de către unitățile e- 
conomice de stat, cooperatiste 
sau alte organizații obștești, 
producătoare de mărfuri, pre
statoare de servicii sau comer
ciale ;

g. nerespectarea de către an- 
gajații unităților de stat la sta
bilirea prețurilor cu amănuntul 
pentru legume și fructe a pre
țurilor plafon stabilite de co
mitetele executive ale consili
ilor populare județene sau al 
municipiului București.

Art. 142. — Faptele prevăzute 
la art. 140 și 141 constituie 
contravenții, dacă nu sînt să
vîrșite în astfel de condiții în- 
cît potrivit legii penale să fie 
considerate infracțiuni.

Secțiunea IV

APLICAREA SA NCȚI UN ILO R 
ȘI A ALTOR MASURI

PREVĂZUTE IN PREZENTA
LEGE

Art. 143. — Persoanele care 
comit infracțiunile prevăzute 
de prezenta lege vor fi judeca
te, de regulă, în față colecti
velor de muncă din care fac 
parte sau a colectivităților care 
au avut de suferit în urma ac
țiunilor lor ilicite.

In aceleași condiții vor fi ju
decați și instigatorii, complicii, 
tălnuitorii și favorizatorii in
fracțiunilor de speculă.

Art. 144, — In cazul condam
nării pentru infracțiunile pre
văzute de prezenta lege, preșe
dintele instanței, dacă este ca
zul, va înștiința organele finan
ciare de la domiciliul condam
natului, care, după examinarea 
situației, în măsura în care 
constată că sînt temeiuri sufi
ciente, vor sesiza comisia de 
cercetare, prevăzută de Legea 
nr. 18/1968 privind controlul 
provenienței unor bunuri ale 
persoanelor fizico, care nu au 
fost dobîndite în mod licit.

Art. 145. — Persoanele con
damnate pentru infracțiunile 
prevăzute de prezenta lege nu 
pot fi gestionari, aplicîndu-se 
în mod corespunzător dispozi
țiile art. 4 și 5 din Legea nr. 
22/1969 privind angajarea ges
tionarilor, constituirea de ga
ranții și răspunderea în legătu
ră cu gestionarea bunurilor u- 
nităților socialiste. De aseme
nea, aceste persoane nu pot 
ocupa funcții de organe de con
trol financiar.

In cazul infracțiunilor săvîr- 
șite de către personalul unită
ților socialiste ori de membrii 
cooperativelor sau al altor or
ganizații obștești în cadrul în
sărcinărilor de serviciu. cei 
condamnați nu vor putea în
deplini timp de 3 ani de 1 a e- 
xecutarea pedepsei, în ace .ași 
unitate sau în alte un tați, 
funcția în care erau încadrați 
la data săvîrșirii infracțiunii, în 
măsura în care nu li se aplică 
prevederile alineatului prece
dent.

Art. 146. — Hotărîrea defini
tivă de condamnare va fi co- 
municată de instanța de execu
tare spre a fi afișată timp de 
două luni, prin grija organului 
de conducere, la locul de mun
că din unitatea la care cel con
damnat funcționa în momentul 
săvîrșirii infracțiunii, sau la u- 
nitatea de învățămînt, dacă cel 
condamnat este elev sau stu
dent.

Dacă cel condamnat nu a 

făcut parte din vreuna din uni
tățile arătate in alineatul pre
cedent, hotărîrea va fl comu
nicată comite I ului executiv al 
consiliului popular al localității 
undo accstn își are domn ilml, 
spre a fl afișată, în acclcnșl 
condiții, la sediul comitetului 
executiv, prin grija acestuia.

Art. 147. - Contravențiile
privind încălcarea normelor re
feritoare In prețuri și tarife se 
constată și se sancționează dc 
inspectori și alți lucrători ni 
Comitetului dc Stat pentru 
Prețuri împuterniciți în acest 
scop, persoanele cu atribuții dc 
control tehnic dc calitate, eco
nomic și financiar din cadrul 
organelor centrale și celor lo
cale ale administrației dc stat 
și nlc unităților ce le sînt sub
ordonate. precum și din cadrul 
organizațiilor cooperatiste și al 
altor organizații obștești, în 
sectoarele dc activitate și uni
tățile în care exercită controlul 
potrivit cu atribuțiile lor do 
serviciu : inspectorii comerciali 
de stat. în sectoarele de activi
tate unde exercită controlul 
conform dispozițiilor normative 
care reglementează activitatea 
inspecției comerciale de stat : 
angajații oficiilor de prețuri și 
tarife din aparatul propriu al 
comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București, împu
terniciți în acest scop de comi
tetele executive ; primarii, ofi
țerii și subofițerii de miliție.

Art. 148. — Constatarea și 
judecarea contravențiilor pre
văzute la art. 140 și executarea 
hotărîrilor se fac potrivit De
cretului nr. 153/1970 pentru 
stabilirea și sancționarea unor 
contravenții privind regulile de 
conviețuire socială, ordinea și 
liniștea publică.

Art. 149. — Prevederile art. 
6, 25 și 26 din Legea nr. 32/1968 
privind stabilirea și sancționa
rea contravențiilor nu se apli
că în cazul contravențiilor pre
văzute la art. 140 din prezenta 
lege.

Art. 150. — Stabilirea contra
venției, aplicarea și executarea 
sancțiunii, precum și exercita
rea căilor de atac pentru con
travențiile prevăzute la art. 141 
se fac potrivit Legii nr. 32/1968 
privind constatarea și sancțio
narea contravențiilor.

Art. 151. — In cazul în care 
echipele de control obștesc, în 
exercitarea atribuțiilor lor, a- 
preciază că faptele constatate 
constituie contravenții sau in
fracțiuni, vor sesiza organele 
competente să aplice sancțiu
nile contravenționale sau orga
nele de urmărire penală ; dacă 
se consideră că faptele consta
tate constituie abateri discipli
nare sau sînt de competența 
comisiei de judecată, sesizea
ză conducerea unității socialis
te pentru a lua măsuri cores
punzătoare.

Art. 152. — In situațiile în 
care din controalele efectuate 
sau din postcalculațiile produ
selor noi se constată o crește
re nejustificată a rentabilității 
— ca urmare a includerii în 
calculațiile de preț sau tarif a 
unor cheltuieli de producție 
supraevaluate, a altor elemente 
de preț mai mari decît cele 
legale sau din cauza abaterii 
de la normele de calitate și re
țetele de fabricație prevăzute 
în standardele de stat, norme
le interne sau caietele de sar
cini — unitățile de stat vor 
vărsa la buget beneficiul su
plimentar astfel realizat în a- 
nul curent, ca fiind necuvenit. 
Organizațiile cooperației mește
șugărești sau de consum și ce
lelalte organizații obștești vor 
vărsa la buget beneficiile su
plimentare astfel obținute nu
mai pentru livrările de pro
duse și prestările de servicii e 
fectuate unităților din afara sis
temului propriu ; pentru livră

ANEXA

Asimilarea categoriilor 
de preturi în vigoare cu cele 
prevăzute în proiectul de lege

Categoriile de prețuri 
prevăzute în proiectul de lege

I. Prețuri ale producătorilor
a. pentru produsele indus

triale J
— prețuri dc producție
b. pentru produsele agricole 

livrate de unitățile agri
cole dc stat:

— prețuri dc producție
c. pentru produsele agricole 

cumpărate la fondul de 
stat de la C.A.P., membrii 
acestora și producătorii in
dividuali !

— prețuri de contractare
— prețuri de achiziție
d. pentru lucrările de con- 

strlicții-montaj j
— prețuri pe obiecte de con

strucții
— prețuri pe părți de obiec

te, pe unități fizice și de 
folosință

— prețuri dc deviz
e. pentru produsele meșteșu

gărești sau de artizanat 
cumpărate de la C.A.P., 
membrii acestora și alți 
producători individuali i

— prețuri dc achiziție *)
II. Prețuri de livrare

a. pentru produsele indus
triale !

— .prețuri de livrare

b. pentru produsele agricole 
livrate de organizațiile a- 
chizitoare î

— prețuri de livrare
III. Prețuri cu amănuntul
IV. Tarife

a. tarife pentru serviciile 
prestate unităților socia
liste.

b. tarife pentru serviciile 
prestate populației

•) Se aplică și la cumpărarea 
deșeurilor. 

rile sau prestările efectuate u- 
nitățiloi din cadrul sistemului 
propriu, beneficiul suplimentar 
respectiv va fl vărsat organului 
central cooperatist sau obștesc.

Totodată, organele și unită
țile prevăzute la alineatul pre
cedent vor reduce corespunză
tor prețurile și tarifele pe ca
re Ic-nu stabilit greșit, recal- 
cultndu-sc pentru anul în curs 
realizarea sarcinilor dc plan 
economic și financiar.

Art. 153. — Unitățile dc 
stal, cele cooperatiste, precum 
șl celelalte organizații obștești 
sini obligate să restituie celor 
în drept, în condițiile legii, 
sumele încasate pe nedrept ca 
urmare a aplicării unor pre
țuri sau tarife mai mari decît 
cele stabilite și sumele ncachl- 
late ca urmare a aplicării u- 
nor prețuri mai mici decît cele 
legale la cumpărarea produse
lor agricole.

Sumele provenite din surse 
pentru care nu este posibilă 
identificarea celor îndreptățiți 
să Ic pretindă vor fi vărsate 
la bir e’. de îndată cc existen
ța acestor sume a fost stabili- 
•ă. In cazul în care s-a aplicat 
o sancțiune penală sau contra
vențională, sumele se varsă la 
buget de îndată ce sancțiunea 
a rămas defintivă. Organele 
care au constatat existența su
melor încasate pe nedrept vor 
sesiza unitatea bancară pentru 
a face decontarea la buget.

CAPITOLUL XIV 
Dispoziții finale

Art. 154. — Ministerele și 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat, coopera
tiste și alte organizații obștești 
vor emite — cu acordul Co
mitetului de Stat pentru Pre
țuri — bareme șl normative de 
calcul, norme de stabilire co
relare și formare a prețurilor 
și tarifelor potrivit specificului 
ramurii, subramurii, grupelor 
sau produselor și serviciilor 
din competenta lor precum și 
pentru produsele și serviciile 
la care competența de aproba
re a prețurilor și tarifelor a 
fost lăsată unităților în subor
dine sau celor din sistemul 
propriu.

Art. 155. — Comitetul de 
Stat pentru Prețuri, împreună 
cu Direcția Centrală de Statis
tică, Ministerul Finanțelor, Co
mitetul de Stat al Planificării 
și alte organe centrale intere
sate vor urmări evoluția pre
țurilor și tarifelor potrivit unui 
sistem informational îmbunătă
țit, care va fi elaborat și su
pus aprobării Consiliului de 
Miniștri în termen de 90 zile 
de la data publicării prezentei 

'legi.
Art. 156. — Atribuțiile și nor

mele de stabilire și modificare 
a prețurilor la produsele de 
tehnică militară destinate ex
clusiv sectorului de apărare se 
vor aproba prin Decret al Con
siliului de Stat.

Art. 157. — Prezenta lege in
tră în vigoare în termen de 
90 de zile de la publicare, cu . 
excepția prevederilor art. 12-15 
referitoare la determinarea be
neficiului, art. 5 privind taxa 
asupra fondurilor și terenurilor 
și art. 26 privind condițiile de 
franco, care se aplică o dată cu 
reașezările de prețuri.

Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă De
cretul nr. 172 din 18 aprilie 
1953 pentru reorganizarea re
gimului de stabilire a prețuri
lor; art. 2 lit. h și i, precum 
și art. 3 lit, b din Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 2 503 
din 31 decembrie 1969 privind 
stabilirea și sancționarea con
travențiilor la regulile generale 
de comerț și orice alte preve
deri contrarii prezentei legi.

Categoriile de prețuri în vigoare 
asimilate noilor denumiri

— prețuri cu ridicata ale în
treprinderii

— prețuri dc livrare

— prețuri de contractare
— prețuri de achiziție

— prețuri dc deviz

— prețuri de achiziție

— prețuri cu ridicata ale in
dustriei

— prețuri de 
Prețuri cu

livrare 
amănuntul

— tarife pentru serviciile pres
tate unităților socialiste

— tarife pentru serviciile pres
tate populației
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CUM STAȚI 
CU 

PREGĂTIRILE ?
(Urmare din pag. 1)

jelor cu front lung cu stilpi 
necesari și dc bună calitate, s-a 
întărit echipa dc reparații dc 
la suprafață care va asigura 
și rezerva necesară in cazul de
fectării unor stilpi. Am mai for
mat echipe pentru efectuarea 
micilor reparații, in vederea 
evitării unor vehiculări greoaie 
dc la abataje la suprafață, ale 
stilpilor hidraulici. Pentru 
scurtarea timpului de aprovi
zionare a brigăzilor și pentru 
reducerea efortului fizic s-a 
conceput și realizat cu resurse 
interne — la care o contribu
ție substanțială a avut-o ing. 
Arghir Păcurar, șeful sectoru
lui II — un monorai dc tip u- 
șor pentru abatajele cameră ca
re c gata in atelier, s-au fă
cut probele și urmează ca în 
primele zile ale aplicării nou
lui program să fie montat în 
subteran, in vederea experi
mentării. La fiecare sector s-au 
înființat și locuri de depozi
tare a pieselor dc rezervă pen
tru transportoare. In scopul 
bunei deserviri a fronturilor de 
către artificieri, s-au Întocmit 
grafice dc eșalonare a opera
țiilor dc pușcare pe abataje. 
Măsura aceasta poate fi reali
zată insă numai dacă minerii 
șefi dc schimb sc încadrează 
in timpii prevăzuți pentru fie
care operație din ciclograni. 
Deci, sc cerc multă răspunde
re atit din partea personalului 
care execută lucrarea cit și din 
partea personalului mediu teh
nic care acordă asistența teh
nică pentru încadrarea in pro
gramul prevăzut. In ceea ce 
privește deservirea sectoarelor 
de către electricieni, avem un 
eșalon suficient pentru fiecare 
sector. S-au repartizat sarcini 
precise de lucru in așa fel in
cit să fie cuprinse toate locu
rile de muncă din subteran. 
Pentru disciplinizarca persona
lului auxiliar și în vederea o- 
cupării intensive a acestuia Ia 
deservirea formațiilor de lucru, 
pe lingă faptul că li s-au fixat 
sarcini proprii, speciale, s-a 
luat și măsura ca atit pontajul 
la început de schimb cit și con- 
trapontajul, la finele orelor dc 
muncă, să se efectueze in sub
teran, in punctele centrale în 
cadrul fluxului.

împreună cu conducerea 
U.U.M.P. am reîmprospătai, 
conform noilor cerințe, grafi
cele de aprovizionare cu ele
mente de susținere și utilaje 
și sperăm să avem un sprijin 
mai susținut dccit pînă in mo
mentul dc față în ceea cc pri
vește termenele de livrare și 
calitatea acestora.

întreaga acțiune va fi spri
jinită de tot personalul teh- 
nico-inginercsc al exploatării 
care a fost repartizat pe sec
toare și schimburi și e hotărît 
să contribuie la traducerea în 
fapt a măsurilor preconizate 
pentru realizarea și chiar de
pășirea indicatorilor tehnici și 
economici planificați, pentru 
obținerea unei eficiențe cit mai 
sporite a întregii noastre acti
vități.

Am poposit în prima oră a 
dimineții de joi, 2 decembrie, 
la Centrala cărbunelui. Tova
rășul inginer VASILE CIRIPE- 
RU, director tehnic cu proble
mele producției, ne-a relatat 
următoarele Ia întrebarea ce 
i-am adresat-o i

— Luate în ansamblu, pregă
tirile pentru trecerea la expe
rimentarea programului de lu
cru în subteran cu durata dc 
6 ore la front, pe întreg ba
zinul Văii Jiului, decurg mul
țumitor, stadiul de rezolvare a 
măsurilor de ordin tehnic și 
organizatoric corespunde exi
gențelor. Au fost soluționate în 
principal problemele din pro
gramele comune de măsuri ale 
organizațiilor de partid și co
mitetelor oamenilor muncii de
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18,00 Căminul.
18,40 Album coral. înregis

trare realizată de corul 
Filarmonicii de Stat 
,Olteniail din Craiova 
cu prilejul recentului 
concert susținut la A- 
teneul Român.

18,55 Arta plastică. Anuala 
de grafică, Galați 1971.

VINERI 3 DECEMBRIE
PROGRAMUL I : 6,00 Muzi

că și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei:
8.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,00 Buletin de știri;
9.30 Memoria pâmîntului româ
nesc; 10,00 Buletin de știri;
10.30 Melodii dc Gelu Solomo- 
nescu și Robert Flavian; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Din mu
zica popoarelor; 11,15 Pe teme

In exploatări, iar în aceste zilo 
sc inmincază foile volante do 
înștiințare a fiecărui salariat 
despre atribuțiile cc-i revin in 
cadrul noului program de lu
cru. Am convingerea nestrămu
tată că masele dc muncitori, 
ingineri și tehnicieni dc la mi
nele bazinului au înțeles im
portanța acțiunii, au Însușit e- 
sența in ceea ce au de făcut 
pentru ca pasul dc importanță 
Istorică din viața minerilor 
noștri să reușească pe deplin, 
întregului personal din subte
ran și de la suprafață i s-au 
oferit modele concrete dc con
duită în muncă ia înălțimea ac
tualelor exigențe — prin pro
gramul dc măsuri politice, teh
nice și organizatorice aplicat. 
Pot să afirm că s-a ciștigal a- 
deziunea minerilor la noul re
gim de muncă in subteran, ca
re vine in sprijinul ridicării 
necontenite a nivelului lor de 
viață, care facilitează perfec
ționarea procesului de produc
ție, organizarea superioară u 
muncii, întărirea disciplinei și 
răspunderii in muncă. Acțio- 
nînd in lumina măsurilor pre
conizate, colectivele de muncă 
vor putea realiza sarcinile do 
plan cel puțin la nivelul re
zultatelor obținute în progra
mul de 8 ore.

Am intervenit în relatarea 
tovarășului inginer Vasile Ci- 
riperu, solicitîndu-i să răspundă 
la cîtcva întrebări suplimen
tare ;

— Au rezultat, cumva, pro
bleme aparte mai dificile cc se 
cer rezolvate în cadrul pregă
tirilor ce se fac ?

— Există citeva probleme — 
rezolvabile, desigur, și acestea 
— dc domeniul aprovizionării. 
Nu sînt încă asigurate unele 
piese de schimb pentru trans
portoarele TR-3, benzi de cau
ciuc și cuțite pentru combine. 
Pentru o parte din acestea a- 
vem promisiuni de la uzinclo 
,Unio“ Satu Marc dar trebuie 
să insistăm energie în vederea 
livrării lor.

Dat fiind că aprovizionarea 
trage greu în balanța succe
sului în aplicarea programului 
de lucru redus în subteran, am 
solicitat un răspuns competent 
din partea tovarășului ing. 
OTTO ABRAHAM, directorul 
economic-comcrcial, despre mo
dul cum se vor rezolva pro
blemele de aprovizionare ce se 
ridică și par mai greu de re
zolvat.

— Ce s-a rezolvat din mă
surile prevăzute în planul a- 
provizionării tehnico-materiale ?

— In cadrul pregătirilor, un 
loc important îl ocupă apro
vizionarea cu piese de schimb. 
Cum stăm la acest capitol ? 
După calculele și evidențele 
noastre, pînă ieri, minele Văii 
Jiului au fost dotate suplimen
tar cu 32 transportoare care să 
fie de rezervă. Un volum dc 
cca. 70 la sută din piesele dc 
schimb necesare pentru trans
portoarele TR-3 au fost date 
la exploatări și se află de re
zervă, pentru a fi folosite in 
orice moment cînd va fi nevoie 
de înlocuit sau reparații la u- 
tilaje. Singura problemă pri
vind piesele de schimb pentru 
transportoare încă în suspensie 
e cea a rolelor de întoarcere 
pentru TR-3. Vom insista însă 
in continuare pentru soluțio
narea pe parcurs a tuturor pro
blemelor dc aprovizionare cc sc 
ridică încă — cuțite de com
bină, benzi de cauciuc —, iar 
paralel cu dotările, consiliul 
oamenilor muncii din centrală 
este preocupat de soluționarea 
unor derogări de tehnologie pri
vind : metodologia de pușcare 
în abatajele frontale, noul re
gim dc lucru al mecanicilor de 
la mașinile de extracție, frec
vența verificărilor locurilor de 
muncă neplasate, salarizarea 
supraveghetorilor de la trans
portul de materiale ș. a.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri — emisi

une pentru cei mici, 
Lolek și Bolek în va
canță — „Luna Park".

19,30 Telejurnalul de seară.
20,15 Avanpremieră.
20.20 Film artistic : „Drumul 

demnității".
21,50 Selecțiuni din noua 

versiune scenică a ope
retei „Plutașul de pe 
Bistrița' de Filaret 
Barbu.

22.20 Contraste în lumea ca
pitalului.

22,35 Telejurnalul de noapte.

juridice; 11,25 Corala Munici
piului București; 12,00 Discul 
zilei: 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni; 14,40 
Melodii populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Revista econo
mică; 15,30 Pagini vocale și or
chestrale din muzica de estra
dă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Muzică de promenadă: 16,30 
Recital Margareta Pîslaru și 
Lucio Bnttisti; 17,00 Pentru pa
trie; 17,30 Concert de muzică 
populară; 18,00 Orele serii; 20,03 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cintă Lucrcția Ciobanii; 21.00 
Revista șlagărelor; 21,45 Mu
zică populară; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert de seară (continuare): 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.


