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Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean-Bedel

Vineri dimineața, la sediul pala
tului prezidențial din Bangui, an în
ceput convorbirile oficiale intre pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Republu ii 
Africa Centrală, general dc .întâii 
Jcan-Bedcl Bokassa.

La convorbiri au participat, din 
partea română : Ion I’ățan, vicepre
ședinte al Consiliului dc Miniștri și 
ministru al comerțului exterior, Cor- 
ncliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul

Bokassa

ÎNCADRAREA
ÎN NORMELE

DE CALITATE
imperativ

de prim rang
Strădaniile pentru creșterea eficienței întregii activități 

economice, pentru ridicarea calitativă a produselor dau vi- 
goore uneia dintre legitățile construcției socialiste actuale. 
..Ca'itatea produselor trebuie sa constituie cerința numărul 
unu pentru toate produsele 1“ E una dintre frazele — deviză, 
cu limpezime de cleștar în ea. dar atît de densă ca sens, 
care ne-a rămas în memorie, din cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de 
construcții

Iată de ce e pe deplin justificată intensificarea din ul
tima perioadă a preocupărilor tuturor colectivelor de muncă 
în vederea ridicării nivelului calitativ al produselor. Căci 
numai în măsura în care produsele reușesc, prin însușirile 
lor calitative, sâ satisfacă în mod corespunzător necesități
le producției și ale consumului se poate vorbi de o efici
ență reală a mun-ii socialiste.

Pentru realizarea acestui deziderat, prin adoptarea Le
gii nr. 2 privind asigurarea și controlul calității, s-a creat 
cadrul juridic necesar bunei desfășurări a producției in spi
ritul respectării riguroase a parametrilor calitativi, stabilind 
totodată și responsabilitățile la diferite nivele. Trebuie spe
cificat că, controlul calității producției nu revine doar lu
crătorilor din compartimentul C.T.C.. ci și conducătorilor 
procesului de producție, producătorilor înșiși.

Referitor la cele trei preparații din Valea Jiului — care 
realizează o largă și variată gamă de sorturi de cărbuni co
mercializabili — se cuvine relevat faptul că de calitatea 
.diamantelor negre" extrase, depind parametrii specialului 
pentru cocs și semicocs, care alimentează industria siderur
gică in continuu avint, ai cărbunilor energetici și ai celor 
destinați consumatorilor individuali.

Reiese, implicit, marea răspundere care revine condu
cerilor exploatărilor miniere din bazin, tuturor factorilor 
responsabili de calitatea cărbunilor bruți. Desigur, colecti
vele miniere mai au încă de rezolvat o serie de probleme de 
natură tehnică sau organizatorică, revendicate de trecerea 
la programul de lucru redus. în schimburi de 6 ore. la 
fronturile de muncă din subteran. Dar, acest fapt nu trebuie 
să conducă la neglijarea calității producției extrase. Și — cu 
toate că se cunoaște foarte bine condiția ca atare — atît în 
luna trecută, cît și în prima decadă din martie toate exploa
tările miniere ale Văii Jiului, cu excepția Vulcanului, au 
depășit cenușa cărbunilor bruți cu unu pînă la cinci puncte 
procentuale. „Recordurile** în aceste nerecomandabile depă
șiri le dețin minele Petrila, Lonea. Aninoasa. Uricani și 
Dîlja. La E.M. Lonea nu se mai execută nici probele de șist 
vizibil, măcar, iar la E.M. Aninoasa o .caritate** ciudată a 
pus stăpînire (sperăm, temporar) pe factorii răspunzători dc 
onorarea tuturor indicatorilor și — drept consecință — nu 
se mai penalizează brigăzile pentru depășirea șistului vizi
bil... La unitățile amintite, piatra provenită din surpări e 
lăsată să se „strecoare** în producția trimisă la ziuă, în loc 
să fie încărcată separat și expediată la haldă, cum i-ar fi 
destinația. Cu nepăsare, cu .las’ că-î bine și așa1*. nu se face 
treabă ca lumea, asta se știe. Oare respectivii factori nu se 
gîndesc (ce-ar fi, cu unele ..penalizări** la buzunare, să fie 
făcuți să mediteze ?) că în acest fel preparatorii nu mai 
pot realiza recuperările planificate și. deci, producția netă, 
sorturile de cărbuni comercializați ?

Modalitatea separării sterilului de cărbune este în func
ție de specificitatea tehnologiei de lucru aplicate, iar indi
cele de mecanizare — în perpetuă creștere — nu e cel din 
urmă parametru care influențează buna alegere a utilului 
de steril... Colectivele miniere, conducerile acestora, sub per
manenta îndrumare a organizațiilor de partid, cu sprijinul 
mai activ al organizației de sindicat și U.T.C., trebuie să 
acționeze cu mai multă convingere și fermitate pentru ob
ținerea unui cărbune cit mai conform cu cerințele calitati
ve, pentru găsirea celor mai lertile căi de sporire a randa
mentului separării în punctele special amenajate din fluxul 
extractiv, la benzile transportoare, rostogoluri etc.

E un imperativ de prim rang care se cuvine să concen
treze toate eforturile, atît ale lucrătorilor din compartimen
tul C.T.C., cit și ale factorilor nemijlocit răspunzători de 
soarta producției : încadrarea riguroasă, ritmică. în normele 
de calitate!

Ing. IOAN SABAU 
șef serviciu C.T.C. din C.C.P.

CA PÎ1NEA CALDA
Mirela — pricina nepre

văzutei întorsături a firu
lui din canavaua, poate 
nu prea inspirată, pe ca
re i-am brodat-o lui 
Gheorgbe Scorpie — 
doarme în pătucul ei, cu 
biberonul abia mișcîndti
se între buze, fără ca să 
aibă habar de oaspeții ne
poftiți... O dată cu mine 
își apleacă, peste somnu-i 
liniștit, fruntea împodo
bită cu un păr aproape 
complet alb, Traian Pop, 
brigadierul, veche cunoș
tință a gazdei. Parcă a- 
trase de un magnet invi
zibil, pleoapele fetiței se 
ridică, dezvăluind două 
ape rotunde, nemaipome
nit de albastre. După cî- 
teva clipe de acomodare, 
ne zimbește. Tăticul și 
mămica ei, aflați „pe fa
ză", se topesc de atîta 
drag...

...Lăsăm pe mica tirană 
: casei ca să mediteze la

ceea ce a fost și la ceea 
ce va fi de la cinci luni 
cit are pînă la adinei bă- 
t'î neț e, amfitrionul se res
pectă fi coboară pină la 
bufetul de lingă bloc să 
aducă ceva „combustibil", 
eu il iau deoparte pe ti
zul meu și încep să-l des-

vecine, ne-am fi
ne ținem bațoși 

' ’ ‘ .Bă.

muncă 
nut și 
unu* față de altu’. 
Traiene, — mi zice, luna 
asta te iau"... „Bine, bă. 
Gheorgbe. dacă tu zici, 
o hi așa. Da’ sa știi că fi 
ai mei, cînd vor, îs greu 
de ținut..." „1000 de to-

Instantaneu

cos... E un „băiet de ța
ră, vinii de la muncă" — 
așa mărturisea cineva des
pre el — robust, cu tră
săturile chipului fine, ti
nerești, în ciuda ninsorii 
de pe cap, de treabă în 
familie și In afara aces
teia.

N-am lucrat ca ortaci, 
da’ am avut locuri de

mineresc
ne dau păste"... zice. Eu 
tac fi cit cod al’ fac... mai 
mult ca el. M-ajută și 
sare la năcaz la ălălalt, 
sau de-l vede mai sclăbuț. 
„De ce să mănînce, l-aud, 
unu’ pine albă, altu’ pine 
neagră sau de loc ?"... A- 
veam cameră și presiune 
mare-n preabataj. Și mo
nografia nu ținea... l-am

zis; „Mă, Gheorgbe. pe 
noi nu ne (ine, mă..." 
„Mă, da’ armați și voi în 
poligoane..." O venit 
pe-acolo și ne-o spus cum 
ar hi, cum ar ținea... 
Altu’ ț’-ar băga cleme sub 
crațăr, să nu meargă... 
„Ba, o să vă dau pe Făl- 
ticeanu sa v-arate..." 
„Cum. m-am mirat, pă 
făfu’ de schimb l" „Păi 
da..." „Da’ voi ?" „Bă, 
lasă tu asta, îl dau să 
facă o treabă... s-o ducă 
la capăt..." $i ni l-a dat 
un an de-am ieșit frun
tea la toți. Altu’ nu (’ar 
da, no, nici un cui. nici 
un burghiu... Așa-i Gheor- 
ghe ăsta, și dac’ — a avut 
și ultimul lucru, și ăla ți 
l-o dat... Da’ nu pot să-l 
uit cînd o venit la noi 
la ort prima dată... l-am 
simțit ca p-o pine caldă, 
bine, no... L-am ținut ca 
pe ceva-n brață. atunci..."

Tr. MORAR

Programul Universității serale de marxism-leninism
pentru zilele de 20 și 21 martie

Luni, 20 martie, ora 17. anul I economic, 
iar marți 21 martie, ora 17, anul I : Principii și 
metode ale muncii de partid.

Cursurile au loc în sălile cabinetului de 
partid.

Depunerea unei
lui

Vineri la prinz, președintele Con
siliului dc Stat al Republicii Socia
liste România, însoțit de președin
tele Republicii Africa Centrală, ge
neral dc armată Jcan-Bedel Bokassa, 
a sosit în localitatea Bobangui, si
tuată la 80 dc kilometri de Ban
gui, pentru a depune o coroană de 
flori la Monumentul lui Bartbelcmy

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jcan-Bedcl 
Bokassa vizitează o întreprindere dc 
prelucrare a lemnului ac acaju și 
alte esențe prețioase.

In drum spre Bangui, la bordul 
unui elicopter special, cei doi șefi 
de stat au survolat zona dc savană 
a prefecturii Lobayc.

De la plecarea din capitala cen- 
trafricană și pînă la Bobangui, co
loana oficială dc mașini a fost în
tâmpinată sărbătorește. Cei doi șefi

Proiect

minelor, petrolului și geologiei, 
Gbcorghe Popescu, ambasadorul Ro
mâniei in Republica Africa Cen
trală. Ștefan Andrei, Constantin 
Mitea. Gheorgbe Oprea, consilieri 
ai președintelui. Din partea ccntra- 
fricana, au participat : Angc Patasse, 
ministru dc stat la președinția re
publicii, Joseph Potolnt, ministrul 
afacerilor externe, Christian Som- 
bodcy, ministrul apelor, pădurilor 
și minelor, Francois Gon, ministrul 
industriei și comerțului. Fidele 
Bakry, ministrul planului, coopera-

coroane de flori 
Barthelemy Boganda
Boganda, creatorul statului Repu
blica Africa Centrală, erou națio
nal al poporului centrafrican.

In piața din fața monumentului, 
cei doi conducători de stat au fost 
intîmpinați de autoritățile politice 
și administrative ale prefecturii 
Lobayc. de numeroși cetățeni.

★ ★
dc stat au fost aclamați și ovațio
nați dc mii de oameni care, flu- 
turînd stcgulețc și ramuri de pal
mier, iși exprimau bucuria de a pu
tea saluta pe cei doi președinți. Pe 
traseu se aflau muncitori aparți- 
nind Oficiului Național al Păduri
lor, oameni ai muncii și specialiști 
dc la centrul pilot forestier centra
frican, sute și sute de tineri mun
citori dc pe plantații. Cu toții o- 
vaționau „Trăiască Ceaușescu, tră-

LEGE

rii internaționale și statisticii. Al- 
Ixrt Salo, ambasadorul Republicii 
Africa Centrală în Republica Socia
li ,iă România, Emmanuel Bong-, 
passi, secretar dc stai, director al 
protocolului președinției republicii.

Intr-o atmosferă calda, cordială 
au fn;t abordate probleme ale rela- 
țiiloi româno ccntrafricanc, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă dc a le 
dezvolta în continuare. în folosul 
celor doua popoare, al cauz.ei co
laborării și păcii.

la Monumentul

După depunerea coroanei, o uni
tate de gardă a dat onorul, iar 
fanfara a intonat salutul eroilor.

Cei prezenti au păstrat un mo
ment de reculegere în fața monu
mentului celui care a fost primul 
președinte al tînărului stat din ini
ma Africii, Republica Africa Cen
trală.

■k

iască Bokassa", „Trăiască România, 
trăiască Republica Africa Centrală'*.

In cursul după-amiezii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de preșe
dintele Jcan-Bedcl Bokassa au vi
zitat universitatea ,.Jean-Bedel Bo
kassa" din Bangui.

Studenții și cadrele didactice ale 
Universității au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire deosebit de 
călduroasă.

cu privire la activitatea de comerț interior
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân a hotărît în ședința din 7 martie 
activitatea de comerț interior să fie 
posibilitatea celor interesați, tuturor 
ția la definitivarea acestei legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în legătură cu proiectul de lege vor 
fi înaintate Ministerului Comerțului Interior, precum și presei centrale și

1972 ca proiectul Legii cu privire la 
supus dezbaterii publice, pentru a da 
oamenilor muncii să-și aducă contribu-

(Textul Legii în paginile III și IV)

din Valea Jiului
Tineretul

demn purtător 
al tradițiilor de muncă 

și de luptă 
ale înaintașilor

Simpozion
Zilele trecute a avut loc in sala 

Teatrului de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani simpozionul cu tema „Ro
lul și locul tineretului în viața so- 
cial-politică și economica a patriei". 
La simpozion au participai peste 
200 dc țineri din orașul Petroșani, 
precum și invitați, printre care to
varășii Loghin Popa, membru al 
Biroului Comitetului municipal dc 
partid. Ion Karpinccz, director la 
Centrala cărbunelui, Simion Pară- 
ianu, directorul Liceului din loca
litate care au adus o contribuție 
însemnată la elucidarea temei.

In cadru] unui miting orga
nizat de partidul comuaist, în 
ziua de 4 noiembrie 1944, la 
Petroșani, au fost înlăturați pri
marul și adjunctul de primar 
reacționari, în locul lor fiind 
aleși reprezentanți ai Frontului 
Național Democrat. La numai 
două zile, la Lupeni în cadrul 
unei adunări, a fost ales în

promisiunile făcute cu precăde
re de majoritatea reacționară 
a guvernului, dăduseră în mod 
firesc faliment. Simțind cum 
puterea le scapă din mîiru, for
țele reacționare, se gîndeau la 
declanșarea războiului civil, lu- 
înd calea aventuristă și crimi
nală în speranța că astfel vor 
reuși să salveze regimul bur-

= Documente de arhivă

Sesiuni 
științifice

Recent au luat sfîrșit sesiunile dc 
comunicări care au avut loc la Li
ceul Petrila cu tema „Tradiții ale 
mișcării revoluționare și democra
tice a tineretului din patria noas
tră", la Liceul industrial — „Crea
rea U.T.C. și activitatea sa pînă 
în 1933". Liceul Lupeni — „Acti
vitatea U.T.C. pentru refacerea ță
rii și construirea socialismului". Se
siunea a fost urmata dc faza mu
nicipală a festivalului-concurs de 
poezie patriotică. Toți cei 20 de 
concurcnți au dat dovadă dc o bu
na pregătire, de autentice calități 
artistice. Laureații concursului au 
fost : Maria Secrieru dc la Școala 
generală nr. 1 Petrila — Jocul I, 
Camelia Ilieș, Liceul Petroșani, lo
cul II, Gabriela Gaia, Liceul Petrila, 
locul III.

funcția de primar un reprezen 
tant al partidului comunist, iar 
ca ajutor de primar un mem
bru al grupării politice — F.N.D.

Acțiunea de instaurare a au
torităților locale democratice 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de entuziasm general, masele 
populare — muncitori, femei, 
tineri — manifestînd pe străzi
le orașelor Petroșani și Lupeni, 
exprimîndu-și bucuria pentru 
victoria obținută.

Tineretul aduce o contribuție 
tot mai însemnată la susține
rea programului de guvernare 
a F.N.D., dat publicității la sfîr- 
șitul lunii ianuarie 1945. La o 
întîlnire a tineretului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a opus în 
cuvîntarea sa. influențelor dău
nătoare din preajma tronului, 
îndemnînd pe rege. în numele 
a 6ute de mii de tineri de pe 
cuprinsul țării să dea ascultare 
poporului și nu unei clici re
strânse de reacționari și profi
tori. Acțiunile tineretului din 
întreaga țară au contribuit în
tr-o substanțială măsură la 
creșterea derutei în tabăra reac- 

Metodele demagogice.

ghezo-moșieresc. Urmîad indi
cațiile lui Rădescu, în a doua 
jumătate a lunii februarie 1945, 
în întreaga țară re ac țiu nea și-a 
intensificat actele teroriste îm
potriva oamenilor muncii. Un 
grup de huligani, ocrotiți de po
lițiști, au atacat și devastat se
diile P.C.R. și U.T.C. din Petro
șani, trăgînd focuri de armă și 
aruneînd grenade. Au fost bă
tuți 17 tineri de către huligani, 
sub ochii îngăduitori ai polițiș
tilor. Vînzătorii de ziare, care 
încercau să desfacă „Scînteia0, 
de asemenea, au fost bătuți. Po
liția din Petroșani atacă cu 
focuri de armă și grenade lacri
mogene manifestația celor pes
te 5 000 de oameni ai muncii 
din toată Valea Jiului caro de
monstra pentru un guvern de
mocratic. Comandantul militar' 
al garnizoanei din Vulcan a dat 
o ordonanță prin care a insti
tuit starea de asediu. In comu
na Lonea. reacționarii, cu con-

loan FRAȚILA 
Arhivele statului Deva

(Continuare în pag. a 2-a)
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Este vinovată Co
rina ?
Informații utilitare 
Sport 
Cînd

Aur cîntător
cit

Țin minte că odată, aflat în plin miez de șantier, asur- 
s-a apropiat de u- 
vii, cu chipul inun-

nu se 
să fie

automobilul 
mulțumește 

util

de vacarmul utilajelor in funcțiune, 
recitea mea un tînăr constructor cu ochi 
dat de o bucurie mare și mi-a strigat :

— E aur cîntător!
...Și am acut revelația nealterabilei 

carapacea metalică a mașinii — înțeleaptă și fără preț pre
lungire a brațului și a minții omului.

...Mi se destăinuia un șef de brigadă cu năduf, Intr-o 
Ei, da' ai cu cine să ’ucri ? Să știi doar să cuplezi sau

i închise sub

Faza municipală a concursului

Cinci decenii de luptă și muncă 
sub steagul P. C. R.“

Joi după-amiază s-a desfășurat in sala bi
bliotecii Casei de cultură a sindicatelor din 
Petroșani faza municipală a concursului în
chinat sărbătoririi a 50 de ani de la crearea 
organizației revoluționare a tineretului <lin 
patria noastră, intitulat: „Cinci decenii de 
luptă și muncă sub steagul Partidului Comu
nist Român". La concurs au participat nume
roși spectatori care au încurajat pe cele 12 
echipaje reprezentante ale întreprinderilor, 
școlilor profesionale și liceelor din întreg 
municipiul. Spectatorii cit și juriul concursu
lui au apreciat unanim răspunsurile frumoa
se și siguranța de sine a tinerilor care au 
dovedit o pregătire îndelungată și temeinică.

După o confruntare entuziasmantâ din ca
drul școlilor profesionale, au fost declarate 
câștigătoare următoarele echipaje : echipajul 
Grupului școlar minier Petroșani format din 
elevii Silviu Secrieru și Mihai Birtalan, cla
sat pe locul I, echipajului Grupului școlar 
minier Lupeni, format din elevii Ilie Făgaș și 
Dumitru Muntcanu, pe locul II, și echipajul

Școlii comerciale Petroșani, clasat pe locul 
III. Din cadrul liceelor, în fruntea clasamen
tului s-a situat echipajul Liceului din Lupeni 
reprezentat de elevele Uda Vegh și Irina Bir
talan, fiind urmat de echipajul Liceului Vul
can, Pe locul II, reprezentat de loan Ciofu 
și Ion Cocotă și dc Liceul Uricani clasat pe 
locul III.

întreprinderile au participat cu patru echi
paje clin care cel al E.M. Lupeni format din 
Ilie Sardescu și Petre Predescu a ocupat lo
cul I, urmat de echipajele E.M. Lonea (loan 
Zgripcca, Ștefan Ferenczi) — locul II, iar lo
cul III revenind concurentului Ion Ioana, tic 
la F.S.II. Vulcan.

Ciștigătorilor le-au fost atribuite premii în 
obiecte. In încheiere. Iov. Ioan Badea, activist 
al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. 
a felicitat călduros pe toți participanții la 
concurs urîndu-le succes deplin in muncă. în 
activitatea lor dc pregătire pentru a deveni 
cadre de nădejde ale patriei.
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să decuplezi combina ? Păi asta-i de-ajuns ? Că de-ntrebi 
pe unul care-i cu ea : „Măi, ciți cai putere are ?“ ridică din 
umeri sau îmi zice : „Ce mă, crezi că de data asta stau, să-i 
număr ?“ C’așa pățești dacă nu-i dai ortacului nimic con
cret, nu-l pui la probă... Nu-i explici, doar ii dai dispozi
ții și-apoi, nici una nici două, pretinde-i! Faci instructaj 
doar cu cițiva maiștri, ei și? Cînd dau ei pe acolo ? Alinii 
unde-i combina două coli mari cu instrucțiuni și gata ! 
Ce-ajută ? Totu-i să o pipăi tu, care vrei mecanizare, să 
știi să dregi la nevoie mașina, să muncești cu oamenii, să fii 
lingă ci... Să te simți legat, cumva dc cei de-acolo, în necaz, 
in bucurie... Agent motor! Cum vă spuneam cu combina 
de la mina noastră, aia de pe strata subțiri, a stat vreo 
trei zile înțepenită, se tot bițiiau de colo, colo, au fost și 
specialiști, și șefu energetic, na... Ce să-i facă să meargă ? 
Și tot biziind, a pornit combina dc una singură... Prin ce 
s-o fi „agățat", habar n-am. De ce oare cînd e vorba să se 
introducă un utilaj nou. care-i scump al naibii, nu se in
struiesc oamenii ca lumea ? Dc ce nu-s trimiși și dintre 
muncitori cei mai dotați, să se specializeze ? Ce, ei nu-s ir. 
stare ?“

...Poate că nu va trece mult pină cînd asemenea în
trebări nu vor mai fi îndreptățite...

1. pAdure
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ESTE VINOVATA CORINA ?
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SPORT
Tineretul din Valea

(Urmare din pag. 1) municipal
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In lomilia Serafim minciuna 
prinsese rădăcini adinei... La 
17 ani. Corino o fost luată de 
virlejurîle vieții din care cu 
gteu va putea fi smulsă. Oo 
re. nu tocmai cei care trebuiau 
să vegheze osupro formării so
le ou lăsot din neatenție por
țile deschise răului ? Urmînd 
firul unui otoces, sînt reconsti
tuite cu strășnicie faplele cote 
ou premers dramei familiale a 
Serafimilor, zguduirile profunde 
ce ’-ou clătinat echilibrul.

Să iudece spectatorii, să 
cumpănească tot ei porteo de 
vino a cele" implicați, fiindcă 
dezbaterea Io care-i invită ou- 
forul. suscită reflecții cu privi
re Io responsabilitățile fami
liale, Io problemele educoției 
tineretului, Io obligotio de a 
cunoosl” Drețul fericirii proprii 
șl de a răspunde pentru feri
cirea celorlalți,

In puține cuvinte m-om <ele- 
■ t la piesa lui lourențiu Ful- 
go : „Este vinovată Corina ?*, 
viitoarea premiero a Teatrului 
„Valeo Jiului”.

Spectacolul pc core teotrul 
nostru il consacră tinerelului —

O piesă despre tinerețe re- 
clomo interpreți toarte tineri. 
Astfel. Wilhelmina Sovînschi șl 
Jean Tîmofan încep, sub ba
gheta neobositului regizor-pe- 
dogog, o ucenicie de Invidiat 
in timp ce Ruxcindro Petru, sub

coci nu înlimplotor l-o înscris 
pe afiș în occosto primovoid 
săi bătoreoscă - este realizat de 
un colectiv actoricesc sub în
drumarea ortistului emerit Ion 
Olteonu, slujitor de marco al 
scenei românești, venit din nou 
în Voleo noastră pentru o dă- 

i minerilor spectacole de or-

oceeoși competentă indrumore, 
adougă palmaresului său un 
ral pe care l-o visat demult.

In distribuție mai sini pre- 
zenți : Cecilia Teodoru, Elena 
Ligi, Aurora Novăccscu. Mihai 
Clifa, Alexondiu Zecu și Maria 
Jutj. Scenogrofio este semnată' 
de Aurel Florea.

Cine a c prilejul fericit do 
a-l surprinde pe maestrul Ion 
Ollconu la repetiții, pricepe nu- 
moidecît întregul tilc ol ace
lui titlu rivnit dc „ortist eme
rit”. Cu gindul la sutele de I- 
nimi tinere core vor popula, fă
ră îndo-olă, sala de spectacol 
in scara premierei, regizorul 
smulge rogozului ceasuri de 
veghe, oșteplind să țițnească 
ideea pe core a sădit-o Io te
melia spectacolului. Pentru 
fie scena cît de modestă, 
găzduiește acele miracole 
fiecore zi ce sub efortul 
lecliv ascund actul creației, 
ro»a insă in limbojul cotidian 
II se spune repetiții.

Dc pe scena devenită 
bună, ca in otitea rinduri.iși 
va lua ovint mcsojul plin de 
accente patetice adresat tutu
ror tinerilor, tuturor părinților, 
căci creatorul spcctocolulul a 
surprins și a detașat cu grijă 
ceeo ce aporține universolulul 
din această portitură dramati
că de o luciditate tulburăton-

SIMBATA 1
Soarele lăsare Ia oia 6,24 

și Apune la ora 18,25. Zile tre
cute din an — 78, zile ramase 
— 288.

EVENIMENTE
1866 — S-a născut com

pozitorul D. Georgescu Kiriac 
(cercetător al folclorului muzi
cal) (m. 1928); 1929 -- A mu- 
i ii în închisoarea din Jilava, 
<ih. M. Vasilescu (n. 1892); 1954 

A apărut primul număr al 
revistei „România literară", or
gan saptămînal al Uniunii Scri
itorilor. (Fostă „Gazeta litera
ră"); 1871 — Proclamarea Co
munei din Paris; 1921 — A fost 
creata armata populară mongola; 
1844 — S-a născut compozito
rul rus N. A. Rimski-Korsakov 
(m. 1908).

• • l UBURI. LUI I NI. In 
repind de la ora 18 — ZIUA 
MAISTRULUI. Dl 7BATERE 
pe tema : Ce prevăd n.d.p.m. cu 
privire la utilizarea dispozitive
lor de securitate a muncii, în 
subteran. Va urma un program 
dc muzică ușoară. VULCAN. 
ZIUA LUCRATORILOR DIN 
COMERȚ bl COOPERAȚIA 
ME-ȘTTÎȘUGAREASCA. In dez
batere, începind de la ora 18: 
Conștiinciozitatea, hărnicia, aten
ția față dc dienți și cinstea — 
trăsături ale lucrătorilor din co
merț și cooperația meșteșugăreas
ca. Va urma un program dc bri
gadă artistică d agitație. PE
TRII \ htâepînd dc Ia ora 17 
— SIMPOZION cu tema : Ti
nerii, ieri .și azi.

• PETROȘANI - 7 NO 
II MBRJE : lave Story; REPU
BLICA : Anchetatorul din um
bră; IONFA — MINERUL: 
Articolul 420, seriile I și II; 
VULCAN: Cromwell; BARBA 
TENI : Omul care nu poate fi 
acuzat; URICANI : Tatăl meu 
căpitanul.

10,30 Din țările socialiste; 11,00 
Buletin de știri; 11.05 Formația 
Mondial; 11.15 Radiodub turis
tic; 11,35 Ansambluri corale; 
12,00 Discul in foileton; 12,15 
Recital dc operă; 12.J0 Intilni- 
rc cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13.C0 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 Radiodivcriismcnt 
muzical; 15.00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal; 17.CC Știință, 
tehnică, fantezie; 1730 Muzică 
populară; 17,45 Melodii cu prio
ritate — muzică ușoară; 18,CO 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
scară; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Știința la zi; 20.45 
La hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Expres melodii; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Expres 
melodii (continuare); 24.CO Bu
letin de știri; 0,03 — 6,00 Estra
da nocturnă.

de seri : Filop.tl ți Pvilil; 19,30 
Telejurnal; 20,15 Tele-enciclopc- 
dia. P.dady. Aviația (partea a 
III-a și ultima). Supraviețuire; 
21,00 Film serial : „Invadatorii"; 
21,50 Emisiune de divertisment : 
„Ce faceți astâ-scara ?!"; 22,30 
Telejurnal; 22,45 Campionatele 
mondiale de patinaj artistic — 
proba de dans — partea a II-a. 
înregistrare de la Calgary — 
Canada; 23,30 închiderea emi
siunii.

•' J|« ferjuridica
LATRINA ȘTEFAN. VUL- 

Problcincle ridicate 
în legătură cu 

nr. 20 comportă 
niște explicații foarte largi, 
ce nu pot fi date în ca
drul acestei rubrici. Cum ele 
sînt de marc interes, vom pu
blica intr-unui din numerele 
următoare, un articol-consul- 
tație, in care se vor da toate 
lămuririle. Urmăriți prin ur
mare ziarul.

FLOREA NICOLAE, 
TRILA. Toate aspectele ca
re vă interesează, au fost 
tratate amănunțit în 
6774, 6775 din 13—14
gust 1971 ale ziarului „Stea
gul roșu". Se vede însă 
că nu prea citiți presa. încer
cați să faceți acest lucru, re
troactiv.

• CAS/\ DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 18, în sala 
marc — ADUNARE FESTIVA 
consacrata sărbătoririi semicen
tenarului U.T.C. Va urma un 
spectacol festiv.

9 CASA DE CULTURA 
URICANI. In sala mică, la ora 
17 — EXPUNEREA cu tema: 
Spiritul colectiv — expresie a 
noilor relații socialiste.

SIMBATA 18 MARTIE
PROGRAMUL I: 6.C0 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,C0 Buletin de știri; 
10,05 Sclecțiuni din opereta 
„Lysistrata" de Ghcrase Dcndri- 
no; 10,20 Piese instrumentale;

9,C0 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Film se
rial : „Doamna din Genova" 
(V); 9,45 Dc vorbă cu gospodi
nele; 10,00 Tclc-enciclopedia; 
10,45 Biblioteca pentru toți : 
Costachc Negruzzi; 11,15 Emi
siune de divertisment : „Clujul 
pe adresa dv." (sclecțiuni II); 
12,25 Telejurnal; 16,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba germană; 
18,15 Ritm, tinerețe, dans; 19,C0 
Rîul, ramul — versuri patrioti
ce; 19.15 Publicitate; 19,20 1 COI

Extragerea a II : 50 89 36 
41 69 43 38.

Fond de premii : 1 364 550

maximă la 
Petroșani a fost dc plus 16 gra
de, iar la Paring dc plus 7 gra
de. Minima din cursul nopții a 
fost de minus 4 grade și, respec
tiv, minus 1 grad.

Pentru următoarele 24 de ore 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi mai mult 
senin. Vint slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic

ații utilitare (î

Campionatul
cursul șefului de post, au tras 
focuri de armă asupra caselor 
unde locuiau membrii U.T.C, și 
de partid.

Aceste acte teroriste ale 
aparatului represiv nu au pu
tui intimida. însă, masele care, 
la numai cîteva zile de la aten
tat. la 24 februarie, cu prilejul 
unei noi manifestații la Petro
șani cer, în moțiunea votată, 
pedepsirea elementelor fasciste 
și reacționare vinovate de aces
te provocări. In moțiune este 
exprimată de asemenea hotă- 
rîrca maselor de a lupta 
prin toate mijloacele pentru în
lăturarea elementelor reacționa
re din guvern, în frunte cu Ră- 
âescu și instaurarea unui 
guvern democrat : „Ne an
gajăm să luptăm cu toate for
țele noastre pentru înfăptuirea 
ți sprijinirea unui guvern 
F.N.D.. cerem încă astăzi să vi
nă la cîrma țării guvernul 
F N.D.“.

Instaurarea la 6 martie 1945 
o nuterii populare a avut o deo- 
•ehită însemnătate în desfășu
rata ulterioară a luptei de da
nă în tara noastră. De acum 
statul nu mai era un înstru- 
ment în mîna claselor exploa
tatoare. el devenind prîncipnlul 
Instrument în mîna oamerilor 
muncii, conduși de P.C.R.. în 
continuarea luptei și muncii 
pentru înfăptuirea sarcinilor re
voluției.

Tntre popor șl guvern se dez
voltă leeături din ce în ce mai 
trainice, ceea ce constituie o 
bci’ă sigură pentru consolida
rea continuă a noului recim. 
pentru conliong adoDtare de 
noi șl noi măsuri în vederea de
săvârșirii revoluție: burehe’O- 
dcmocratice. Sub titlul „Podu- 
latia Vău Jiului îsj exorimă în
crederea în guvernul dr. Petru 
Groza* ziarul Scânteia din 14

septembrie 1944 arăta i „Dumi
nică, 9 septembrie, s-au ținut 
mari întruniri la Petroșani și 
Lupeni, unde au luat parte pes
te IU 0U0 de muncitori, intelec
tuali, tineri din Petroșani, A- 
ninoasa, Pctrila, Lonea, Lupcni 
și Vulcan’. Din partea tinere
tului a luat cuvîntul Covaci 
Ștefan... După cuvin târî, mani- 
festanții au votat următoarea mo
țiune i ,.Noi minerii, lucrătorii 
ia suprafață, meseriașii, inte
lectualii, tinerii din Petroșani, 
Aninoasa, Petrila, Lupeni, Lo
nea, și comunele din jur, 
uflind de mirșava încerca
re a clicii reacționare în frun
te cu Maniu și Brătianu de a 
provoca criza de guvern, ne-am 
adunat azi în Petroșani și Lu
peni în mari manifeslațiuni. 
spre a saluta cu entuziasm ho- 
tărîrea guvernului nostru de a 
rămîne ferm în fruntea țării. 
Ca să-și poată continua opera 
de refacere a țării. Cu acest 
prilej am hotărît să mărim și 
mai mult eforturile noastre 
pentru sprijinirea guvernului 
dr. Petru Groza, care este gu
vernul poporului. Răspunsul 
nostru la provocarea lașă a 
reacționarilor va fi înmulțirea 
echipelor de șoc pentru mări
rea vigilenței și a hotârîrii 
noastre de a lupta pentru dis
trugerea totală a ultimelor ră
mășițe fascisto-reacționare din 
țara noastră*.

Un aport însemnat l-a avut 
tineretul de pe aceste melea
guri în cadrul îndeplinirii sar
cinilor revoluției populare la 
întărirea alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare 
prin acțiunile cunoscute. 'înd 
țărănimea trebuia ajutată pen
tru însămînțarea 
Pe această linie 
acțiunea tinerilor 
din Valea Jiului
primăvara anului 1945. au fost

primii în această muncă. .1 
drul săptămînii tineretului, 
V.T.C.-uI din Valea Jiului a de
venit factorul ile căpetenie in 
luarea de inițiative care au fost 
urmate de masa largă de tineri 
democrați și progresiști. La A- 
tclierele Centrale Petroșani, u- 
cenicii. conduși de muncitori 
pricepuți s-au angajat ca in o- 
rele suplimentare să constru
iască 14 pluguri pentru țărani. 
La Atelierele C.F.R. Petroșani, 
din inițiativa U.T.C.-iștilor și 
cu ajutorul tinerilor conștienți 
și democrați, s-au construit 13 
cuțite de plug și 16 fiare de 
plug. La Preparațiă Petrila to
varășii Ion Cotoț și Alexandru 
Pop, U.T.C.-iști, au organizat o 
echipă de șoc formată din ti
neri muncitori. Angajată fiind 
această echipă la o lucrare (us- 
eătorie de cărbuni) pentru care 
se făcuse un termen de o lună, 
depunînd un dublu efort tinerii 
din această echipă formată din 
muncitori și tineri muncitori, 
comuniști, au terminat lucrarea 
în 18 zile. La Vulcan s-au for
mat grupele de deparazitare 
din tineri progresiști, în frunte 
cu U.T.C.-istul loan Clej. pen
tru a combate epidemiile de ti
fos exantcmatic. U.T.C.-iștii din 
Petroșani au plecat la țară. în 
comunele din împrejurimi, un
de au organizat munca tinerilor 
săteni pentru a veni în ajuto
rul însămînțărilor de primăva
ră*.

★
Anii au trecut. Prefacerile 

înnoitoare care au cuprins în
treaga țară au lichidai rămăși
țele vechii orînduiri. In opera 
de făurire a noii societăți, tine
retul Văii Jiului a devenit un 
participant activ, angajat ple
nar pe frontul muncii con
structive. un demn purtător al 
tradițiilor de muncă și de lup
tă ale înaintașilor.

CINE E DE VINĂ ?
In mare, aveți dreptate, stimate tovarășe 

Vasiie Bordea (Petroșani, sir. Independenței 
nr. 7 ap. 23), in toate supozițiile pe care le 
enunțați cu privire la necesitatea existenței 
în măcelării, doar a unei singure încăperi 
pentru păstrarea, tranșarea și vînzarea cărnii 
Și, dacă cumpărătorii nu au mereu posibili
tatea să vadă ce sortimente de carne au in
trat în magazin, de vină nu este doar... spa
țiul excedentar ! Pe acolo, dincolo de ușa cu 
inscripția „Intrarea persoanelor străine strict 
interzisă" se mai întîmplă. pe alocuri, și une
le .mistere-. Dar acestea trebuie descoperite 
de cei investiți cu asemenea obligații. In 
primul rînd. Propunerea dv. de a se demo
la (!) toate zidurile despărțitoare din incin
ta măcelăriilor o... înaintez, deși știu că e ire
alizabilă. In legătură cu cea de-a doua dv. 
sesizare, am primit asigurări de la O.C.L.-ul 
cu pricina că se va rezolva.

scrisoarea 
dv

NU ARE SENS...
Scrisoarea dv.. tovarășă Maria Blaj (Vul

can, str. Morii, nr. 55), e îmbibată de date, 
cifre, detalii, fapte privind viața conjugală 
și nu văd. admițînd ipoteza că le-aș cerceta 
și s-ar adeveri, ce influență ar avea asupra 
altor— mame „Love Story“-ul existenței dv. 
zbuciumate. Dacă „treburile" nu le-ați putut 
rezolva pe cale pașnică, pe calea tratativelor 
și nici altfel (justițiar), ce sens are să le mai 
„vînturăm" și noi prin lume, mai ales că nici 
nu sînt tipice, reprezentative pentru 
mită categoric- de oameni, oricît de 
,mic-z" educativ ar avea !

o anu- 
intens

ALTUL, VĂ ROG !
interesNe bucură faptul că urmăriți cu 

tratarea problemelor cetățenești în ziar, sti
mate tovarășe Ștefan Bikfalvi, (Farmacia nr. 
23, Uricani). Știm că și în domeniul dv. de

de popice

IENCl ALEXANDRU, 
TRILA. Punctul dv. 
vedere este cel just, 
tr-adevăr, în numărul 
ziar amintit, s-a 
o eroare. Realitatea
aceea pe care o reproducem 
aici, în extras : „In conformi
tate cu 1ICM 1356/1968 
torul material prevăzut 
tru sarcină și Ieuzie, 
de 85 la sută, în cazul
vechimi in muncă de peste 12 
luni, neîntrerupte. Pentru an
gajatele care nasc al treilea 
copil și următorii, acest aju
tor este dc 94 Ia sută, indife
rent de vechimea neîntrerup
tă în muncă".

Etapa a 11-a a returului campio
natului municipal dc popice a pro
gramat trei partide din care s-au 
disputat numai două, deoarece, spre 
surprinderea noastră și a tuturor iu
bitorilor acestui sport, echipa Mine
rul Vulcan nu și-a făcut prezența 
chiar pe teren propriu pentru a sus
ține partida cu Jiul Pctrila.

Pe arena „Viscoza" din Lupcni, 
echipa locală a întîlnit formația U- 
tilajul Petroșani. Victoria oaspeți
lor s-a conturat dc abia după al pa
trulea schimb, cînd experimentatul 
jucător Iuliu Venczcl, cu 826 po
pice doborîtc, aduce un avantaj e- 
chipei sale de 90 popice : 4 488 la 
4 615. Cei mai buni jucători au lost 
Iosif Lazăr (806 p.d.), Tibor Vercș 
(787 p.d.) dc la gazde, iar de la 
oaspeți în afara celui amintit s-a 
mai evidențiat Gheorghe Albit care 
a totalizat 845 p.d.

Pe arena Parîngul din Lonca s-au 
întrecut echipa din localitate și Mi
nerul Aninoasa. Jucătorii echipei 
gazdă s-au impus cu autoritate.

Rezultat final : 4 629 la 4 301
p.d. Cei mai prcciși în lansare s-au 
dovedit Constantin Doroțan cu 807 
p.d.. Dumitru Cîmpcan cu 797 p.d.,

Costică Dobrica 794 p.d. de la c- 
chipa gazda și Carol Szalacsi cu 753 
p.d. din echipa oaspete.

Cît despre Jiul Petrila, comisia 
municipală de specialitate nu are 
altceva dc făcut decît să consem
neze victoria acesteia cu 4 900 p.d., 
niărindu-și astfel șansele dc a. ciș- 
tiga și actuala ediție.

Revenind la neprezentarea echipei 
Minerul din Vulcan, considerăm că 
organele locale nu vor trece cu ve
derea peste cele întîmplate și vor 
lua măsurile ce se impun. Este bine 
cunoscut ca orașul Vulcan are o ve
che tradiție în acest sport și cu o 
activitate de peste patru decenii. In 
acest interval, popicarii de aici au 
adus asociației și orașului o serie 
dc rezultate bune iar zecile de tro
fee cucerite sînt mărturie a unei 
activități de necontestat.

Consiliul asociației sportive dc 
aici trebuie să analizeze cît mai ur
gent situația ce s-a creat, pentru că 
orașul Vulcan nu poate să rămînă 
fără o echipă a lor, mai ales că 
tineri dornid de a practica acest 
sport există. Și încă în număr des
tul dc mare.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»£!■■■□■■■■

Cînd automobilul nu se STAȚIA DE 
CERCETĂRI

activitate există multe probleme. în special cu 
eliberarea medicamentelor. Nu sînt de acord 
cu afirmația dv. că oamenii care calcă pragul 
farmaciilor nu înțeleg că eliberarea penici
linei, de exemplu, e reglementată de anumi
te dispoziții și ..consideră legile ca fiind îm
potriva omului bolnav". Mai depinde și... cum 
i se spune acest lucru ! In tot cazul, am pri
mit și articolul dv. dar nu-1 pot propune 
spre publicare, fiind foarte ilizibil scris. în
țeleg să nu... înțeleg totul, dar nici chiar să 
nu pot descifra nimic. E prea de tot !

Dactilografiati-1 și va avea șanse.

N-A REUȘIT...
Ce vrea să fie acest .apel la bun simț", to

varășe Ștefan l atrina (Vulcan, str. Republi
cii, nr. 25. scara XI, ap. 9) ? ..Blocul nostru 
— ziceți — are la subsol baze (poale boxe). 
Din incomoditate, unii locatari, pe care n-am 
reușit să-i depistăm, au transformat locul din 
fața bazelor (poate boxelor) în depozit de gu
noi menajer și cenușă. Pe semne, nu se gîn- 
desc- că este nerespectuos și neigienic ceea ce 
fac". Pe semne ! Și ziceți că n-ați reușit încă 
să vă .depistați11 vecinii. Dar în ce „turn de 
fildeș" s'.ați, dragă tovarășe? Cînd o să aflat,i 
cum îi cheamă pe vecinii dv.. să mă chemați 
și pe mine să-i cunosc. Sînt foarte curios !

TEO

Un I 'olkswagen cu aspect insolit 
— fără șo/er la volan — se arun
că, cu viteza de 80 km la oră, a- 
supra unui perele din beton ar
mat. Specialiștii examinează cu a- 
tenfie ce rămîne din automobil, du
pă această operație. Toate privirile 
se îndreaptă spre un oaspete ame
rican, Douglas Tomas, șeful servi
ciilor de securitate a transporturilor. 
Acesta înclină din cap, cu un aer 
aprobator.

Descriind acest episod de pe te
renul de încercare al concernului 
Volkswagen, „Der Spiegel" mențio
nează : „Automobilul se găsește in 
ajunul metamorfozei sale celei mai 
radicale, din I960 încoace". Marile 
companii din R.F.G., S.U.A., Japo
nia, Italia și Anglia pun la punct 
mașini care au „același nume" și 
aceeași soartă: sînt „autosecurități" 
condamnate să piară în cursele de 
încercare".

Gradul de securitate este astăzi 
unul din principalele obiective ale 
progresului tehnic in industria con
structoare de mașini la scară mon
dială. Pentru a-l ridica, patronii 

' consorțiilor acceptă chiar să nego
cieze, „uitînd" pentru moment le
gile implacabile ale concurenței. E 
drept că preocuparea lor majoră nu 
este atit să protejeze viața viitorilor 
lor clienți, cit sa supraviețuiască ei 
înșiși. Căci industria automobilului în 
R.F.G., ca și in alte țări, depinde 
mai mult de exporturile către S.U.A. 
Or, in această țară, autoritățile cer 
de la producătorii de mașini un 
..maximum de securitate". Dictatul 
american a inspirat publicației „Der 
Spiegel" următorul comentariu iro
nic : „Automobilul, odinioară de
barcat din Europa in America, re
vine acum în calitate de „mașină 
fără pericol" în [ara care, fiecare 
o știe, produce vehiculele cel mai 
puțin fiabile".

Fără îndoială, companiile adoptă 
cu puțin elan proiecte costisitoare, 
sperind însă să-și recupereze chel-

tuielile pe seama clienților (potri
vit aprecierilor, în următorii ani 
prețul mașinilor va crește cu apro
ximativ 40 la sută).

Cu ce va semăna „automobilul 
/ară pericol" l Primele modele au 
fost schițate de caricaturiști, sub 
forma unui tanc sau a unei rachete 
capitonată cu perne. Este totuși e- 
xagerat. lată ce scrie „Siiddeutsche 
Zeitung" relatînd conferința interna
țională care a avut loc în R.F.G. 
cu participarea reprezentanților 
S.U.A., a celor din țările vest-euro- 
pene și Japonia, pentru a studia 
perspectivele „automobilului fără 
pericol": ..este enorm, inform, la 
uri preț exorbitant și neconfortabil". 
„Frankfurter Allgemeine" stabilește 
o paralelă pertinentă cu moda 
„maxi" : „Datorită acestei mode, fe
meile nu sînt nici mai seducătoare 
nici mai puțin redutabile. Pur și 
simplu, au devenit mai costisitoare".

In cazul în care călătorii din 
„mașina fără pericol" vor rămîne 
în viața fără răni grave după o 
ciocnire produsă la viteza de S0 
km la oră, constructorii se vor de
clara mulțumiți.

Problema care se pune ar fi, insă, 
următoarea: este posibil să se ga
ranteze securitatea în timp ce vi-

crește constant ?
cele mai apreciate mașini sînt și 
cele mai rapide. Dar nici aici nu 
există un punct de vedere unanim 
intre specialiști, lată care este pă
rerea unora expusă în „Die Well" t 
„Mașinile noastre sînt mai sigure și. 
in același timp, au mai mulți cai 
putere și o viteză mai mare. Pute
rea motoarelor lor devansează con
stant progresul spre securitate". Ma
joritatea experților apreciază, totuși, 

vitezei nu re
tro spori-

că această creștere a vitezi 
prezintă un obstacol pentt 
rea securității.

„Automobilul fără pericol" are 
mulți suporteri zeloși, dar nici scep
ticii nu sînt mai puțin numeroși. A- 
ceștia din urmă consideră că pu
nerea la punct a unui asemenea 
vehicul este o utopie — cel puțin 
pentru următorii zece ani. Și afir
mă acest lucru referindu-se la ur
mătoarea statistică : peste 90 la sută 
din numărul accidentelor sînt im
putabile conducătorilor auto. „Auto
mobilul fără pericol nu ridică pro
bleme, apreciază „Wie Well"; tre
buie ținut seama însă de om și gre
șelile care-i sînt proprii".

Există vreo soluție ( Da. răspund 
specialiștii. Conducătorii auto să fie 
însoțiți de un ordinator.

(Va urma)

Mica publicitate
FAMILIA ING. BOBEICA VASILE Șl AFRODITA, 

FIUL PIS TIBERIU CU FAMILIA Șl MAMA, mulțumesc 
pe această cale tuturor celor care prin prezența lor au adus 
un ultim omagiu aceluia care a fost iubitul nostru tată și 
soț, PIS LIVIU, din Petroșani.

SOȚIA, FIICELE, precum și un grup de prieteni apro- 
piați anunță cu adîncă durere încetarea din viață a stima
tului Mill AI BACEA.

Imnormintarea va avea loc in ziua dc duminică, 19 mar
tie, ora 15,30.

VIND casă cu grădină și garaj, strada T. Vladimircscu, 
nr. 15, Pctrila.

MINIERA PETROȘANI
Str. dr. Petru Groza nr. 32-34 Petroșani

organizează

CONCURS
pentru ocuparea

următoarelor posturi

■ Șef serviciu plan-salariza
re-aprovizionare

h Tehnicieni electromecanici
Concursul va avea loc în data de 27 martie 

1972, ora 8 dimineața Ia sediul instituției.

Condițiile de angajare și salarizare, conform 
H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12'1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la biroul personal, telefon 
1457.

I1
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PROIECT LEGE
privire la activitatea de comerf interior

Dezvoltarea în ritm swțimrt 
n foitelor de producție, pcrfcc- 
t-ionare» organizării ți conduce
rii activității economice, a tu
turor relațiilor sociale au asi
gurat creșterea continuă a pro
ducției de bunuri materiale șl, 
pe această bază, ridicarea sis
tematică și multilaterală a ni- 
ve’ir uj de tra’ al întregului po
pri. țelul suprem al politicii 
partidului <i statului. In ultimii 
am a spot l simțitor fondul de 
mărfuri destinat aprovizionării 
populației, concomitent cu creș
terea calității bunurilor de con
sum și diversificarea sortimen
telor. asigurîndu-se astfel sa
tisfacerea in condiții tot ;nai 
hune a cerințelor oamenilor 
■nunei i.

In vederea desfășurării unei 
activități comerciale moderne 
și eficiente. ]a nivelul exigențe
lor actuale, comerțul trebuie să 
folosească pe 6cari largă meto
de științifice de investigare a 
cererii de mărfuri, să exercite 

rol activ asupra producției. 
In vederea adaptării operative 
a acesteia la nevoile de aprovi
zionare ale populației de la o- 
r«șe și sate și să stimuleze in
ie rasul cumpărătorilor pentru 
produsele fabricate de indus
tria noastră de bunuri de con- 
e*nr»

Organele și organizațiile co-

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
ART. 1. — In Republica So

cialistă România scopul activi
tății de comerț interior ii con
stituie aprovizionarea popu- 
tației eu mărfuri de bună calita
te și servirea exemplară a cum
părătorilor.

Organizațiilor comercuie de 
stat și cooperatiste le re
vine sarcina ca, potrivit pla
nului de dezvoltare a eco
nomiei națiunale, să asigu
re aprovizionarea cu sortimente 
de mărfuri cît mai variate, în 
funcție de sezon și specificul 
local. în cantități sporite în 
raport cu puterea de cumpăra
re a oamenilor muncii.

AHT. 2. — Unitățile socialis
te producătoare de bunuri de 
consum sînt obligate să țină 
scama permanent de cerințele 
consumatorilor, să sporească 
v-dumuf producției, să lărgeas
că continuu gama produselor și 
să se preocupe în mod constant 
de îmbunătățirea calității măr
furilor destinate desfacerii către 
pjpulație.

ART. 3. — 'Perfecționarea
continuă a relațiilor directe 
d’ntre organizațiile comerciale 
și unitățile producătoare este 
o sarcină permanentă, atit a co- 
merțuhf cit și a industriei. In 
cadrul unei strinse colaborări, 
organizațiile comerciale și uni
tățile producătoare trebuie să 
realizeze o temeinică cunoaște
re a nevoilor de consum, să ia 
măsuri de adaptare operativă 
*• producției pentru a veni în 
intimpinarea cererii de mărfuri, 
sâ orienteze preferințele consu
matorilor către produsele fa
bricate de unitățile industriei 
noastre socialiste.

ART. 4. — Adîncirea conti
nua a democrației socialiste, a- 
plicarea cu consecvență a prin
cipiului conducerii colective im
pun creșterea rolului maselor 
te soluționarea probleme’ >: e- 
•cnțiale ale activității de co
rner- interior, atragerea întregu
lui personal al unităților la dez
baterea și adoptarea măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, extinderea 
formelor moderne de comerț, 
îmbunătățirea continuă a servi
rii populației

Conducerea întregii activități co
merciale se realizează pe baza prin
cipiului centralismului democratic, 
prin îmbinarea armonioasă a des
fășurării activității pe bază de 
plan, cu acordarea de largi atribu
ții p competențe organelor locale 
ale administrației de stat și organi- 
rațiilor comerciale.

ART. 5. — In Republica Socia
li' România aprovizionarea popu
lației se realizează prin :

a) organizații comerciale de stat 
■pc iaJizate;

b) unități comerciale proprii ale 
centraleloi ți i‘crep tinderilor de 
r.ai industriale sau agricole;

c) unități comerciale ale coope
rației de consum, ale cooperației 
meșteșugărești, precum și unități ale 
cooperativelor agrio le de producție 
P ale asociațiilor intercooperauste;

d) membrii cooperativelor agri
cole de producție, producătorii a- 
gricoli individuali și meșteșugarii ca
re desfac produsele proprii:

e) persoane fizice autorizate. în 
•numite condiții stabilite de lege, 
■â desfășoare activitate de comerț.

ART. 6. — Activitatea de co
merț interior cuprinde :

a) cumpărarea ți desfacerea măr
furilor destinate direct aprovizionă
rii populației inclusiv prin alimen
tația publică;

b) cumpărarea și desfacerea măr
furi lot către organizațiile economi
ce sau bugetare;

c) desfacerea bunurilor in consig
nație;

d) intermedierea dc vinzari-cum- 
jarări.

ART. 7. — In vederea realizării 
unei legături organizate intre pro
ducție și consum, comerțul socia
list se desfășoară prin :

— comerțul cu ridicata
— comerțul cu amănuntul
Comerțul cu ridicau are sarcina 

■ă aprovizioneze ritmic rețeaua co
merțului cu amănuntul cu sortimen
te comerciale complete, in are scop 
încheie contracte cu întreprinderile 
producătoare, organizează recepția 
cantitativă și calitativă, constituie 
rezervele de mărfuri pe perioade li
mitate, potrivit planului de stat ți 
asigură depozitarea și conservarea 
lor în bune condiții. 

mercktte au datoria sâ la mă
suri pentru păstrarea ți gospo
dărirea judkdoasâ o fundului 
de mărfuri, organizarea - re
partizarea rațională pe teritoriu 
a rețelei comerciale, moderni- 
; >rea continuă a procesului de 
vin.are a mărfurilor, sporirea 
eficienței economice a întregii 
activități.

Ridicarea activității comerci
ale pe o treaptă superioară, în
deplinirea în bune condiții a 
-ovinilor importante ce ravin 
acestui sector în etapa actuală 
impun preocuparea deosebită 
pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii politice și profesio
nale a lucrătorilor din ccmei-ț. 
Personalul dir. comerț, poartă în
treaga răspundere In fața so
cietății pentru modul in cars 
administrează și valorifică bu
nurile ce i-au fost încredințate. 
Totodată, lucrătorii din comerț 
trebuie să dea permanent do
vadă de solicitudine față de 
cumpărători, probitate profesio
nală, respect față de funcția so
ciala ce o îndeplinesc. Cinstea, 
corectitudinea și demnitatea 
trebuie să definească profilul 
moral al lucrătorilor din comer
țul socialist.

fn scopul îmbunătățirii între
gii activități de comerț interior,

Marea Adunare Națională 
adoptă prezenta lege i

Comerțul cu ridicata se exercită 
prin organizații comerciale specia
lizate ale comerțului de stat. De 
asemenea, cooperația de consum 
poate organiza depozite proprii cu 
ridicata în localitățile în care co
merțul dc stat nu arc asemenea 
depozite.

Unitățile comerciale ale întreprin
derilor producătoare vor ii apro
vizionate direct de la unitățile de 
producție; întreprinderile producă
toare nu pot organiza depozite pen
tru comerțul cu ridicata.

ART. 8. — Comerțul cu amă
nuntul are sarcina să desfacă măr
furile direct către populație, prin 
unitățile comerciale, amplasate în 
mod judicios pe teritoriul orașelor 
și satelor, in raport cu nevoile de 
aprovizionare ale populației.

ART. 9. — Pentru înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare ne
încetată a nivelului de trai al oa
menilor muncii, unitățile comerciale 
socialiste vînd produsele importante 
pentru consumul populației la pre
țuri unice cu amănuntul.

La desfacerea produselor prin a- 
limeniația publică Se aplică prețul- 
cu amănuntul, care cuprinde, pe lin
gă prețul materiilor prime, cheltu
ielile de aprovizionare, preparare, 
de comercializare, precum și bene
ficiul ți impozitul legal, stabilit pe 
baza Legii cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor.

La unele produse care se vînd 
prin unitățile comerțului socialist 
din mediul rural, la prețurile cu 
amănuntul se aplică un adaos fix 
stabilit potrivit legii, pentru acope
rirea cheltuielilor suplimentare de 
comercializare și transport.

Produsele desfăcute populației dc 
către cooperativele agricole de pro
ducție, și de membrii acestora, 
dc producătorii agricoli indivi
duali, de meșteșugarii care des
fac produsele proprii cît și 
de persoane fizice autorizate să 
desfășoare activitate de comerț se 
vind la prețuri dc învoială. In toa
te cazurile în care, potrivit dispo
zițiilor legale, se stabilesc prețuri 
maximale, de mercurial, prețurile de 
învoială se vor practica în limita 
acestora.

ART. 10. — Organizațiile co
rn rciale răspund față de cumpără
tori, potrivit legii, dc calitatea măr
furilor vindute.

Personalul din comerț are datoria 
să sporească exigența la primirea 
mărfurilor, astfel, incit să se evite 
pătrunderea in rețeaua comercială a 
mărfurilor cu deficiențe calitative.

Acțiunea pentru asigurarea cali
tății mărfurilor trebuie să înceapă 
din momentul încheierii contracte
lor de către organizațiile comerciale 
cu cele producătoare și să se des
fășoare pe parcursul întregului pro
ces dc producție, recepționare și 
vînzare, sarcina considerindu-se în
deplinită numai după ce s-a verifi
cat comportarea produsului la cum
părător.

ART. 11. — In vederea creșterii 
continue a eficienței economice, con
ducerile organizațiilor comerciale au 
obligația de a lua toate mă
surile pentru reducerea siste
matică a cheltuielilor de cir
culație, folosirea intensivă a ba
zei tehnico-materiale, introducerea 
tehnicii noi, mecanizarea lucrărilor 
de manipulare și transport ale 
mărfurilor, prin folosirea cit 
ma! largă a containerizărij și 
paletizârii. creșterea vitezei fon
durilor circulante, folosirea ra
țională a forței de muncă, pre
cum și orice alte măsuri meni
te să contribuie la realizarea a- 
ceslor obiective.

ART. 12. — Pentru satisface
rea în condiții din ce In ce mai 
bune a cerințelor actuale și de 
perspectivă ale cumpărătorilor, 
baza tehnico-materială a comer
țului se dezvoltă in mod co
ordonat, în concordanță cu pre
vederile planului de stat. In ca
drul lucrărilor de sistematizare 
a localităților, precum și la ela
borarea proiectelor de locuințe 
se vor stabili. în mod obligato
riu, necesarul de dotări comer
ciale și de servicii, amplasarea 
lor și etapele de realizare, ast
fel incit toate aceste unități să 
fie date In folosință In același 
timp cu locuințele.

ART. 13. — O însemnată parte 
din avutul obștesc este în rc-din- 
țatâ personalului din comerț. 
Acesta are obligația de o deo
sebită răspundere de a gospo
dări cu grijă mărfurile, cele
lalte mijloace materiale, precum 
și mijloacele bănești pe care 
le are in primire, de a veghea 

neîntrerupt l.i apărarea inttfrî- 
tfttii proprietății aocialistr.

Lucrătorii din comerț au da
toria să se preocupe permanent 
de perfecționarea pregătirii pro 
fesionalr. dc ridicarea nivelului 
lor politic și n conștiinței retățe- 
ncșli; ei trebuie să dea dovadă 
de o disciplină exemplară la 
locul de munci

Tn întreaga "a activitate, per

CAPITOLUL II

Reguli privind aprovizionarea 
și servirea populației

A. Cu caracter general
.AHT. 14. — In vederea asigu

rării unei serviri corespunzătoa
re a cumpărătorilor, personalul 
din toate unitățile comerciale 
socialiste, producătorii, meșteșu
garii și persoanele fizice autori
zate de a face comerț sînt obli
gați:

a) să aibă o atitudine atentă, 
demnă și cuviincioasă față de 
consumatori;

b) să aranjeze și să expună 
ordonat, estetic și atrăgător 
mărfurile;

c) să afișeze etichetele cu pre
țurile legale, în mod vizibil;

d) să cîntărească sau sâ mă
soare mărfurile în fața cumpă
rătorilor în așa fel îneît aceștia 
să poată controla cu ușurință 
exactitatea cîntărirjj sau măsu
rării, fiind interzisă folosirea 
unor aparate și instrumente ca
re nu au fost verificate potrivit 
legii;

e) să respecte gramajele sta
bilite;

f) să nu favorizeze pe unii 
cumpărători printr-o aprovizio
nare sau servire preferențială;

g) să nu condiționeze vfnzarea 
unor produse, de cumpărarea 
altora;

h) să elibereze mărfurile cum
părătorilor ambetate In mod co
respunzător.

ART. 15. — Pentru a satisface 
în măsură mai mare exigențele 
cumpărătorilor, lucrătorii din 
comerț au obligația să contro
leze mărfurile în momentul ser
virii consumatorilor șl să le 
vîndă numai pe cele corespun
zătoare calitativ.

Este interzisă vinzarca mărfu
rilor care i

a) sînt alterate, degradate sau 
prezintă defecte;

b) au termenul de valabilita
te depășit.

ART. 16. — Lucrătorii din 
comerț sînt obligați să respecte 
cu strictețe regulile igienico-sa- 
nilare privind conservarea și 
manipularea produselor. In a- 
cest scop trebuie să păstreze 
la locul de muncă, în perma
nență. o stare de perfectă or
dine Și curățenie, să îngrijească 
instalațiile și obiectele de inven
tar, să aibă o ținută vestimen
tară adecvată, să respecte re
gulile de igienă personală.

B. Pentru unitățile comerciale 
de stat și cooperatiste

ART. 17. — In scopul satisfa
cerii cerințelor de consum ale 
populației, conducerile unități
lor comerciale, întregul personal 
din comerț, în raport cu sarci
nile care le revin, sînt obligate 
să aprovizioneze unitățile co
merciale, în permanență, cu 
toate sortimentele de mărfuri 
existente în depozitele cu ridi
cata, într-o gamă cît mai varia
tă, dc bună calitate și cu aspect 
atrăgător.

ART. 18. — Conducerile uni
tăților comerciale sînt obligate 
să expună la vedere, în spați
ile anume destinate vînzării 
toate sortimentele de care dis
pun. în cantități suficiente.

Produsele expuse în vitrine 
trebuie să se găsească și la des
facere în magazine.

ART. 19. — Conducerile unită
ților comerciale sînt obligate să păs
treze mărfurile în bune condiții, 
a»tl cl îneît să se asigure integrita- 
r.i lor cantitativă și calitativa, pre

cum și reducerea perisabilităților.
ART. 20. — Desfacerea către 

populație a produselor alimentare și 
industriale se jace prin unitățile din 
rețeaua comercială cu amănuntul, 
magazine de prezentare și desface
re, case dc comenzi, expoziții cu 
vînzare, chioșcuri, toncte mobile și 
alte asemenea unități comerciale de 
desfacere cu circuit deschis și nu
mai în spațiile anume destinate a- 
cestui scop, potrivit dispozițiilor le
gale.

Se interzice cumpărarea de produ
se, de către diferite persoane, de la 
unitățile comerciale de stat sau co
operatiste și stocarea acestor produ
se în scopul revînzării lor.

Se interzice vînzarca produselor 
alimentare și industriale către cum
părătorii individuali, direct de u- 
nitățile producătoare sau din depo
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Atribuții și răspunderi în 
legătură cu activitatea de 

comerț interior
A. Pentru organele centrale 

ale administrației de stat
AHT. 28. — In vederea apli

cării în bune condiții a preve
derilor prezentei legi, Consiliul 
de Miniștri adoptă măsurile 
nen-sare pentru buna organiza
re și desfășurare a activității 
de comerț interior, dezvoltarea 
continuă a bazei tehnico-mate- 
riale și modernizarea activității 
de comerț pe întreg teritoriul 
tării.

De asemenea, stabilește, în 
conformitate cu prevederile legii 
de adoptare a planului de stat, 
volumul de desfacere cu amă
nuntul șl sarcinile de livrări. 

sonalul din comerț, care prin 
natura muncii sale vine zilnic 
în contact cu un marc număr 
»’c cetățeni, trebuie să manifeste 
o comportare < ivilizntă, demnă, 
i/vorflă din respectul față dc 
oamenii muncii, făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale, 
să aplice cu fermitate în viață 
principiile clicii ți echității so
cialiste.

zitele acestora, din depozitele uni
tăților comerciale de orice Ici, sau 
în alte condiții contrare prevederi
lor din prezenta lege.

Unitățile Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afacerilor In
terne și ale Consiliului Securității 
Stalului — situate in localități ru
rale sau puncte izolate — pot dis
tribui cadrelor proprii și membri- 
loi lor de familie, din depozitele 
unităților și formațiunilor, contra 
cost la prețul cu amănuntul unele 
produse alimentare. Localitățile ru
rale, sortimentele de produse alimen
tare și cantitățile care se vind dc 
aceste unități, se aprobă anual de 
conducătorii organelor centrale men
ționate.

Unitățile militare pot vinde, de 
asemenea, cadrelor proprii la pre
țul cu amănuntul unele articole de 
echipament care nu se desfac prin 
rețeaua comercială.

Unele mărfuri cum sînt : mobilă, 
cărămizi, țigle, prefabricate din be
ton, material de balastieră, puteți, 
lemn din doborîturi, deșeuri rezul
tate din exploatarea ți industriali
zarea lemnului și alte mărfuri sta
bilite prin dispozițiile legale vor 
putea fi vîndute cumpărătorilor in
dividuali la prețuri cu amănuntul, 
direct de unitățile producătoare.

ART. 21. — In afara îndatori
rilor prevăzute la art. 14—16 per
sonalul din unitățile comerciale de 
stat și cooperatiste arc următoarele 
obligații :

a) să nu rezerve mărfuri în ve
derea aprovizionării proprii sau a 
altor persoane;

b) să nu pretindă și să nu pri
mească sume dc bani sau alte fo
loase nccuvenitc pentru marfa vîn- 
dută sau serviciile prestate;

c) să nu servească în unitățile 
de alimentație publică băuturi alco
olice în cantități care să poată pro
voca încălcarea regulilor de convie
țuire socială de către consumatori;

d) să nu servească minorilor bău
turi alcoolice în unitățile de alimen
tație publică.

C. Pentru membrii cooperati
velor agricole de producție, pro
ducătorii agricoli individuali, 
și meșteșugari

ART. 22. — Membrii cooperati
velor agricole de producție și pro
ducătorii agricoli individuali pot să 
vîndă, in condițiile legii, produsele 
proprii in piețe, tîrguri, oboare sau 
in alte locuri dc desfacere, anume 
stabilite.

ART. 23. — Meșteșugarii cu a- 
teliere proprii pot să vîndă popu
lației bunurile pe care le produc 
potrivit autorizației dc funcționare, 
în locurile arătate în articolul pre
cedent.

ART. 24. — Desfacerea produse
lor de către persoanele arătate în 
art. 22 și 23 trebuie să se des
fășoare în condiții de comerț civi
lizat, in care scop organele admi
nistrației de stat au obligația să ia 
măsurile corespunzătoare, precum și 
să prevină și să combată orice în
cercări de speculă pe seama cumpă
rătorului.

ART. 25. — In cazul cind vîn
zarca produselor se face in piețe, 
tîrguri sau oboare, organele locale 
ale administrației de stat vor lua 
măsuri pentru dotarea cu construc
țiile și inventarul necesar, cu in
stalațiile care să asigure cerințele 
igicnico-sanitarc.

D. Pentru persoanele fizice 
care efectuează activitate de 
comerț

ART. 26. — Persoanele fizice 
pot efectua acte de comerț numai 
pe baza autorizației de exercitare 
a activității de comerț, în locurile 
și pentru produsele prevăzute in au
torizație.

Prevederile art. 24 se aplică și 
acestor persoane fizice.

ART. 27. — Produsele : gi iti, 
secară, orz, ovăz, porumb, făi
nuri provenite din aceste cere
ale. semințe de plante furajere 
și semințe oleaginoase, vite, 
porcine, ovine, caprine, came și 
preparate din carnea acestor a- 
nirnale, ulei, untură. slănină, 
piei de orice fel, vinuri și cele
lalte produse vinicole, precum 
și alte produse stabilite prin 
lege nu pot face obiectul co
merțului particular.

anuale și în perspectivă, pri
vind fondul de mărfuri destinat 
aprovizionării populației, pe ti
tulari de plan.

ART. 29. — Comitetul de 
Stat al Planificării, împreună 
cu Ministerul Comerțului Inte
rior, Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Consum, celelal
te ministere și organe centrale 
interesate și comitetele execu
tive sie consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești. elaborează proiectul pla
nului de comerț interior ca par
te integrantă a planului de stat.

Comitetul de Stat al Planifi
cării, împreună cu ministerul

Comerțului Interior și celelalte 
ministere și organe centrale și 
locale titulare de plan vor ur
mări ca la elaborarea proiectu
lui pianului de dezvohare a e- 
r«>nomiei naționale să se preva
dă fondul de mărfuri cantita
tiv și in structură, în concor
danță tu creșterea producției și 
ținînd scama de cerințele popu
lației.

AHT. 30. — Organizațiile co
merciale și cele producătoare 
■u obligația cvi prin contracte
le economice pc care lc încheie 
»ă asigure aprovizionarea per
manentă a unităților și cu pro
mise sau sortimente de mărfuri 
ieftine. în cantități corespunză
toare.

Jn planurile de stat anuale se 
vor prevedea în mod distinct 
cantitățile la principalele pro
duse sau sortimente de mărfuri 
cu prețuri ieftine, precum și ar
ticole pentru copii.

AHT, 31. — Ministerul Co
merțului Interior înfăptuiește 
politica partidului și 6tatului in 
domeniul comerțului interior, 
organizează întreaga activitate 
de comerț și răspunde de bu
na aprovizionare a populației 
de ia orașe, centre muncito
rești și sate.

Ministerul Comerțului Interim 
și comitetele executive a.e con
siliilor populare, în unitățile 
administrativ teritoriale in care 
funcționează, răspund de modul 
In care se desfășoară comerțul, 
de îndrumarea și conți olul tu
turor unităților comerciale.

In calitate de titular de plan, 
Ministerul Comerțului Interior 
răspunde de realizarea planului 
de desfacere cu amănuntul.

In îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin de coordonare și îmbună
tățire continuă a activității co
merciale, pentru buna aprovi
zionare și servire a populației, 
Ministerul Comerțului Interior 
nre următoarele atribuții prin
cipale :

a) organizează și ia măsuri 
pentru studierea și cunoașterea 
cererii de mărfuri a populației, 
In ansamblu .și pe structura fon
dului de mărfuri, pe diferite 
categorii de venituri ale popu
lației și specific local ;

b) aduce o contribuție hotărî- 
toare la dezvoltarea producției 
bunurilor de consum, manifes- 
tînd un rol activ în stabilirea 
sortimentelor și volumelor de 
mărfuri necesare a fi realizate 
de organizațiile producătoare, 
In vederea aprovizionării popu
lației în bune condiții. In acest 
scop, organizează operațiile de 
contractare a fondului de măr
furi, în colaborare cu ministe
rele și celelalte organe centrale 
Ce’ au în subordine organizații 
producătoare ori comerciale, 
precum și cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești’;

c) orientează și influențează 
gusturile și preferințele consu
matorilor spre mărfurile reali
zate de industria noastră socia
listă. prin organizarea unei ac
tivități corespunzătoare de 
popularizare a calității și a ce
lorlalte avantaje pe care aces
te mărfuri le oferă : organizea
ză tîrguri. pavilioane, expoziții 
cu vînzare și alte acțiuni de in
formare a populației :

d) participă. împreună cu mi
nisterele care au în subordine 
organizații producătoare, la e- 
Laborarea balanțelor pentru 
principalele bunuri de consum, 
urmărește și asigură realizarea 
resurselor destinate aprovizio
nării populației;

e) stabilește. în cadrul pla
nului, în colaborare cu minis
terele și celelalte organe cen
trale care au în subordine or
ganizații cu activitate de comerț 
interior, sarcinile de plan pe 
județe și municipiul București, 
precum și fondul de mărfuri la 
principalele produse ;

f) stabilește. în colaborare cu ce
lelalte organe centrale cu activitate 
de comerț interior, normele dc a- 
plicare a prevederilor legale privind 
relațiile contractuale dintre organi
zațiile comerțului cu ridicata și cele 
cu amănuntul; stabilește răspunde
rea comună ce le revine pentru bu
na aprovizionare a unităților comer
ciale; elaborează, potrivit legii, nor
me tehnice referitoare la livrarea 
mărfurilor de către depozitele cu 
ridicata către unitățile comerciale;

g) coordonează, potrivit legii, im
portul de bunuri dc consum desti
nate aprovizionării populației și 
schimburile de mărfuri de la fon
dul pieței cu alte țări, efectuate de 
către organele centrale cu aviritate 
de comerț interior; ia măsuri ca 
mări urile importate sâ corespundă 
condițiilor de calitate și igîcnico- 
sanitare, potrivit normelor aplica
bile pc teritoriul țării noastre; •

h) îndrumă și controlează orga 
nizațiilc comerciale cu ridicata și 
cele cu amănuntul din siibordinca 
sa;

i) emite, în colaborare cu cele
lalte organe centrale interesate, nor
me privind stocurile dc măriuri din 
comerț și criterii de așezare a fon
dului de mârlun pe organizații co
merciale, în cadrul județelor și mu
nicipiului București, corespunzător 
nevoilor dc aprovizionare a popu
lației; elaborează, în aceleași con
diții, norme privind soldârile dc 
mări uri și norme dc perisabilități 
la mărlurile din rețeaua comercială;

ji emite, potrivit legii, norme teh
nice privind vinzarca bunurilor în 
consignație, precum și pentru inter
medierea de vinzări-cumpărări dc 
către organizațiile socialiste;

k) exercită atribuții in domeniul 
prețurilor, tarifelor și a rabaturilor 
comerciale, potrivit legii;

l) asigură organizai ea, dezvolta
rea și modernizarea rețelei de co
merț interior și îmbunătățirea con
dițiilor de servire a populației în 
unitățile din sistemul propriu; spri
jină, îndrumă și controlează reali
zarea acestor sarcini în unitățile al
tor sisteme comerciale;

m) emite, cu consultarea organe

lor centrale interesate, norme de or
ganizare, dezvoltare, amplasare ți 
dotare a rețelei comerciale; roor- 
demeazâ programele dc dez-oftare 
a rețelei comerciale în profil teri
torial și pe sisteme, asigur înd dez
voltarea armonioasa a acesteia pc 
întregul comerț socialist;

n) emite, conform legii, norme 
privind structura organizatorica ți 
modul dc funcționare a organiza
țiilor comerciale. <u conmltarca mi
nisterelor, celorlalte organe centrale 
și comitetelor executive ale consi
liilor noptilare județene ți al mu* 
nicipiului București care au în sub- 
oidine organizații cu activitate dc 
comerț interior;

-») stabilește, conform legii, măsa- 
nle necesare privind recepția măr
imilor de către unitățile comer
ciale;

p) acordă comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene ți 
al municipiului București asistența 
dc specialitate, în vederea rezolvă
rii problemelor privind activitatea 
comercială;

’) organizează, împreuna c» cele
lalte ministere ți organe centrale in
teresate, recuperarea și valorifica
rea ambalajelor provenite din vîn
zarca mărfurilor; i.i măsuri pentru 
preambalarca de produse în depo
zite și unirăți comerciale, în ve
derea completării cantităților de 
mărfuri preambalate livrate dc or
ganizațiile producătoare;

s) propune, împreună cu minis
terele și celelalte organe centrale in
teresate, precum și cu comitetele e- 
xecutivc ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București 
nomenclatorul de meserii specifice 
acestei activități, rețeaua și profi
lul școlilor și stabilește planul anual 
de școlarizare, potrivit legii;

t) organizează calificarea prin u- 
cenicie la locul de muncă, școli pro
fesionale, licee de specialitate, școli 
de specializare postliccală, precum 
și perlccționarea și specializarea prin 
centre de pregătire și perfecționare 
cît și prin alte forme dc speciali
zare, a personalului; are obligația 
dc a asigura nivelul corespunzător 
de specialitate personalului din 
comerțul interior;

u) colaborează cu Ministerul E- 
ducațici și Invățămîntului pentru 
pregătirea de cadre cu studii supe
rioare necesare comerțului interior, 
conform legii; asigură pentru șco
lile din subordinca sa personalul 
didactic și tehnic-administrativ, pre
cum și baza materială și dotarea 
necesară procesului dc învățamînt;

v) ia măsuri pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de mun
că personalului din organizațiile 
subordonate;

.x) acordă, potrivit legii, împre
ună cu uniunea sindicatelor dc ra
mură. la propunerea comitetelor e- 
xccutive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
precum și a ministerelor și celorlal
te organe centrale care au in subor
dine organizații cu activitate de co
merț interior, însemne și titluri dis
tinctive organizațiilor comerciale 
fruntașe și evidențiate, colectivelor 
de muncă, precum și personalului 
cu înaltă calificare profesională, cu 
comportare și conștiinciozitate ire
proșabilă.

ART. 32. — Ministrul comer
țului interior emite, în vederea 
executării prezentei legi, norme 
privind activitatea comercială, 
obligatorii pentru toate organi
zațiile Și unitățile comerciale 
socialiste, indiferent de subor
donarea lor, precum și pentru 
orice alte persoane juridice și 
persoane fizice care efectuează 
acte de comerț.

ART. 33. — Ministerul Comer
țului Interior exercită controlul 
și inspecția comercială dc stat 
supra întregii activități de co

merț interior, de la -orașe Șt 
sate.

ART. 34. — Ministerul Co
merțului Interior, în colaborare 
cu Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum. stabilește 
lista mărfurilor Ce se vînd cu 
plata în rate, precum și condi
țiile de vînzare.

ART. 35. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale care au 
in subordine organizații cu ac
tivitate de comerț interior răs
pund direct, fiecare în domeniul 
său, de îndeplinirea planului 
de desfacere cu amănuntul, de 
lărgirea Și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a comerțului, 
de perfecționarea activității de 
comerț și de servire a popu
lației, pentru satisfacerea exi
gențelor crescînde nle consu
matorilor. De asemenea, con
trolează modul de respectare a 
prețurilor și tarifelor și concor
danța dintre calitatea produse
lor vindute și cea avută în ve- 

-dere la stabilirea prețurilor, 
luînd măstrrile corespunzătoare, 
potrivit atribuțiilor ce le revin.

Miniștrii și conducătorii ce
lorlalte organe centrale, care 
au în subordine organizații cu 
activitate de comerț- interior, 
pot stabili norme tehnice cu ca
racter specific activității pe care 
o desfășoară. în cadrul norme
lor emise de ministrul comer
țului interior.

ART, 36. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale care au 
în subordine organizații cu ac
tivitate de comerț interior sta
bilesc. în cadrul planului de 
desfacere pe fiecare județ și 
municipiul București, sarcinile 
de desfacere cu amănuntul pen
tru organizațiile din subordinea 
lor, de comun acord cu omi- 
tetole executive alo consiliilor 
populare județene și al munici
piului București.

ART. 37. — Comitetul de Stat 
pentru Prețuri urmărește ea 
prețurile pentru mărfurile des
tinate aprovizionării populației 
să fie stabilite de organele com
petente. în concordanță cu re
gulile și criteriile prevăzut- de 
lege. De asemenea, Comitetul 
de Stat pentru Prețuri îndepli
nește și alte atribuții prevăzu
te de lege.

ART, 38. — Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor controlează 
calitatea mărfurilor destinate 
aprovizionării populației, ia mă

suri șj apficâ sancțiuni, potri
vit atribuțiilor rc-i revin.

ART. 39. — Ministerul Sănă- 
tflții răspunde de punerea la 
dispoziția populației a unei ga
me < orespunzâtoare de medica
mente.

In acest scop stabilește, îm
preună cu Ministerul Industriei 
Chimice și celelalte organe cen
trale și locn|e dc resort, struc
tura fondului dc medicamente 
și cantitățile necesare pentru 
satisfacerea cît mai deplină a 
cerințelor populației in acest 
domeniu.

Ministerul Sănătății, împreu
nă cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, organizea
ză rețeaua de farmacii, ia mă
suri pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnice a aces
tora. asigură buna lor funcțio
nare.

ART. 40. — Inspecția sanitară 
de stat arc sarcina de a veghea 
asupra respectării normelor i- 
gienico-sanitare privind produc
ția, depozitarea și desfacerea a- 
limentclor destinate aprovizio
nării populației. In acest scop, 
efectuează controale în unități
le comerciale și de alimentație 
publică, în piețe, tirguri, oboare 
Și alte locuri de desfacere, asu
pra modului în care mărfurile 
alimentare sînt conservate și 
manipulate in vederea respec
tării regulilor de igienă, ta mă
suri pentru înlăturarea defici
ențelor și pentru sancționarea 
color care se fac vinovați de 
încălcarea normelor legale.

Inspecția sanitară veterinară 
de stat urmărește Și controlează 
aplicarea măsurilor legale sâ
ni tar-veterinare, în abatoare, 
locuri de tăiere, în întreprinde
rile care prelucrează aceste 
produse. în depozite și locuri de 
desfacere, adoptă măsurile ne
cesare și aplică sancțiuni potri
vit legii.

Ministerul Sănătății și Minis
terul Agriculturii. Industriei A- 
limcntare și Apelor vor lua mă
suri pentru buna funcționare a 
organelor de inspecție sanitară 
și respectiv sanitar-veterinară 
și răspund de respectarea regu
lilor igienico-sanitare și veteri
nare în unitățile comerciale, îm
preună cu Ministerul Comerțului 
Interior și comitetele executive 
ale consiliilor populare.

ART. 41. — Ministerul Co
merțului Interior ia măsuri pen
tru perfecționarea sistemului 
informațional și promovarea 
metodelor moderne de evidență 
și prelucrare a datelor la orga
nizațiile comerciale din subor
dinea sa și la cele din subordi
nea comitetelor executive ale 
consiliilor populare: raportează 
Consiliului de Miniștri situația 
aprovizionării populației prin 
unitățile comerțului socialist 

împreună cu Direcția Centrală dc 
Statistică, elaborează un sistem in
formațional unitar, aplicabil tuturor 
organir.ițiilor cu activitate de co
merț interior.

B. Pentru orcanele locale ale 
administrației de stat

ART. 42. — Comitetele execu
tive ale consiliilor populare jude
țene și al Consiliului popular al 
municipiului București organizează 
comerțul cu amănuntul în unitățile 
.idministrntiv-teritoriale în care își 
deslajoară activitatea și răspund dc 
buna aprovizionare a populației, de 
gospodărirea judicioasă a mărfurilor 
provenite aut din fondul central cît 
și din resurse locale de dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale și folosi
rea intensivă și rațională a acesteia, 
de servirea civilizată a cumpărăto
rilor.

In acest scop, exercită următoa
rele atribuții principale :

a) coordonează, îndrumă și con
trolează naivitatea de comerț inte
rior desfășurată dc organizațiile co
merciale cu amănuntul ale tuturor 
sistemelor comerdalc;

b) organizează, conduc și contro
lează organizațiile comerciale din 
subordinea lor;

c) elaborează proiectul planului 
și desfășoară volumul vînzărilor dc 
mărfuri cu amănuntul și ceilalți in
dicatori pentru organizațiile comer
ciale subordonate consiliilor popu
lare, luînd măsuri tehnico-organiza
torice pentru asigurarea îndeplini
rii sarcinilor de plan pc întregul 
comerț socialist; iau măsuri împre
ună cu ministerele și celelalte or
gane centrale pentru repartizarea 
judicioasă a fondului de mărfuri la 
principalele produse pe localități și 
sisteme comerciale; organizează stu
diul cererii dc mărfuri a populației;

d) controlează măsurile luate 
de către organizațiile comerciale lo
cale pentru obținerea fondului de 
măriuri comraaai cu organizațiile 
lurnizoare și evitarea iormării de 
stocuri dc mărfuri peste necesar;

e) iau măsuri pentru completa
rea 1 ondulai de mărfuri cu produ
se din resurse locale, în scopul satis- 
lacerii cit mai complete a cerin
țelor consumatorilor de la orașe și 
sate;

f) exercită atribuții în domeniul 
prețurilor și tarifelor, potrivit legii;

g) stabilesc, potrivit normelor e- 
misc de ministrul comerțului in
terior. necesarul de suprafețe co
merciale, diversificarea și amplasa
rea rețelei comerciale și de alimen
tație publică, pentru toate sistemele 
comerciale cu consultarea organelor 
interesate;

h) organizează și iau măsuri pen
tru dezvoltarea și modernizarea re
țelei comerciale și de alimentație 
publică, potrivit normelor emise de 
ministrul comerțului interior, apro
bă înființarea și desființarea uni
tăților comerciale ale organizațiilor 
subordonate;

i) controlează și răspund de buna 
gospodărire și de starea igicnico- 
s.mitară a unităților comerciale ale 
tuturor sistemelor;

j) analizează periodic modul de 
aprovizionare a populației de că
tre unitățile comerțului socialist și 
de către producători, luînd măsuri 
corespunzătoare;

k) iau măsuri pentru aproviziona
rea populației cu combustibil;

l) acordă asistență de speciali
tate coRUicidoi executive ale consi

liilor populare municipale, oraș** 
ncjti, de sector și comunale, în 
derra rezolvării problemelor privind 
activitatea comercială ce intra fn 
competența acestora;

m) îndrumă și controleaz.) de»- 
fâșwarea comerțului în piețe, tfr- 
guri șj oboare;

n) autorizează persoane fizice -1 
exercite, potrivit legii, activitatea de 
comerț»

o) iau măsuri pentru pregătirea 
profesională a personalului din or
ganizațiile comerciale din subordi
nea consiliilor populare, prin școli 
profesionale, școli de specializar* 
posrliceală, licee economice ș» cnrani 
de scurtă durară, în raport ct» ne
voile dc cadre;

p) îndruma și controlează orga
nizațiile comerciale subordonaie as»- 
pra modului dc aplicare a dispo
zițiilor legale referitoare la perfec
ționarea pregătirii profesionale d 
la ridicarea nivelului politico-ed>Ma- 
tiv al personalului;

r) exercită inipccția comercială de 
stat pe plan local, potrivit legii.

ART. 43. — Pentru aplicarea »- 
uitară a măsurilor privind activk»- 
tea cumcrcială, pe lingă comitetele 
executive ale consiliilor popular* 
județene și al municipiului București, 
sînt organizate direcții comerciale, 
c.i organe locale dc specialitate al* 
administrației dc stat; direcțiile co
merciale județene și Direcția gene
rală comercială a munkipiaiu 
București sînt conduse, îndrumat* 
și controlate de comitetele execu
tive ale consiliilor populare fiind 
subordonate consiliilor populare, co
mitetelor executive ale acestora fi 
Ministerului Comerțului Interior.

Inspectoratele comerciale de 
stat locale sînt subordonaie atit 
consiliilor populate și comitete
lor executive ale acestora, cit 
ji Ministerului Comerțului In
terior.

ART. 44. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor popular* 
municipale, de sector, orășe
nești și comunale răspund d* 
buna aprovizionare a populați
ei și exercită următoarele atri
buții principale privind activi
tatea comercială i

a) iau măsuri pentru aprovi
zionarea unităților comercial» 
ale organizațiilor subordonat» 
și controlează întreaga rețea 
comercială asupra aciivi-fâții 
desfășurate ;

b) analizează per.odsc situația 
aprovizionării populației prin 
unitățile comerciale și producă
tori și iau măsurile necesar» 
pentru continua ei îmbunătăți
re ;

c) aprobă înființarea ș. Jecf> 
ințarea unităților comerciale 
ale organizațiilor din sutwrdi- 
nea lor; autorizează funcționa, ca 
unităților comerciale din c;u)roi 
tuturor sistemelor corner. iaie ș

d) iau măsuri pentru folosi
rea judicioasă a spațiilor co
merciale și aprobă orari i le d» 
funcționare a unităților i-men- 
riale, ’inînd seama de nevoii» 
de aprovizionare ale populației!

e) iau măsuri pentru organi
zarea și funcționarea piețelor, 
lîrgurilor. oboarelor și a arte» 
locuri de desfacere, creînd pro
ducătorilor condiții corespunză
toare și controlează desfășura
rea activității de comerț :

f) exercită atribuții in d»>n?e- 
niu) prețurilor și tarifelor, po
trivit legii : stabilesc prețur>>» 
de mercurial și controlează mo
dul lor de aplicare ;

g) controlează modul în car» 
sînt gospodărite unitățile co
merciale respectarea regulile» 
privind recepția. depozitare^ 
păstrarea mărfurilor în rețea
ua comercială, precum și a ce
lor igienico-sanitare ;

h) îndrumă și controlează a- 
plicarea dispozițiilor priviri» 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a personalului din orga
nizațiile comerciale din suboi- 
dinea lor și urmăresc ridicarea 
nivelului politico-educctiv aî a- 
cestuia ;

i) .exercită inspecția comerci
ală de stat pe plan local, potri
vit legii.

ART. 45. — Organele financi- 
ar-bancare și celelalte orgar.a 
cu atribuții de control pe plan 
local își exercită atribuțiile în 
legătură cu gestionarea mărfu
rilor destinate aprovizionări 
populației, respectarea prețuri
lor și tarifelor, precum și apli
carea normelor prevăzute în 
prezenta lege, potrivit compe
tenței stabilite în legea lor de 
organizare.

C. Pentru uniunile centrale șl 
locale ale cooperației.

ART. 46. — In domeniul co
merțului interior. Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Con
sum și uniunile județene exer
cită in principal următoarele a- 
tribuții i

a) organizează aprovizionarea 
populației prin rețeaua comer
cială proprie și iau măsuri pen
tru desfacerea unor mărfuri d» 
bună calitate, în sortimente va
riate. care să aibă o vînzare si
gură. exercitînd q influență ae- 
livă asupra producției de măr
furi pentru sate ; organizații!» 
cooperației de consum trebui» 
să asigure gospodărirea cit mai 
rațională a fondului de măr
furi de care dispun, distribui
rea produselor pe zone și comu
ne. potrivit cerințelor populați
ei și specificului local :

b) achiziționează în cantități 
sporite produsele a grea li men ta
re realizate in gospodăriile 
populației, se preocupă de ba
na valorificare a surplusultn de 
produse ale acestor gospodării; 
orientează și stimulează gospo
dăriile populației în creșterea și 
prelucrarea pnxiuselor agroali- 
ment ire. în vederea atragerii în 
circuitul economic a noi măr
furi. contribuind astfel la sa
tisfacerea cerințelor populației, 
in creșterea livrărilor de mate
rn prime pentru industrie șl 
a mărfurilor pentru export;

(Continuure In pay. a 4-a)
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c) organizează industrializa
rea și scmiindustrializarea unor 
produse agricole, lărgindu-și 
continuu activitatea de produc
ție, in scopul completării resur
selor de mărfuri pentru consu
mul populației;

d) organizează Și dezvoltă 
producția și desfacerea obiecte
lor de artă populară.

ART. 47. — Uniunea Centra
lă a Cooperativelor Meșteșugă
rești și uniunile de cooperative 
exercită următoarele atribuții 
tn legătură cu aprovizionarea 
populației i

a) organizează desfacerea 
prin unitățile comerciale din 
sistemul propriu a produselor 
executate de cooperativele meș
teșugărești și de alte unități 
Sin cadrul cooperației meșteșu
gărești :

b) iau măsuri pentru achizi
ționarea produselor de artă 
populară și artizanat executa
te de creatori și meșteri popu
lari și a altor produse execu
tate de meșteșugari cu ateliere 
proprii, precum și desfacerea 
acestora prin unitățile comer
ciale proprii :

c) organizează producția de 
bunuri de consum și de obiecte 
de artă populară și artizanat 
In vederea completării fondu- 
fn’ de mărfuri.

ART. 48. — Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole de 
Producție și uniunile județene 
«prijină și îndrumă unitățile 
oooperatiste agricole în orga
nizarea desfacerii către cum
părători, potrivit legii, a produ
selor agricole vegetale și ani
male. precum și a celor reali
zate în activitățile industriale 
l. de prelucrare a produselor 
agricole.

Produsele cooperativelor agri
cole de producție pot fi desfă
cute de către fiecare coopera
tivă în parte, sau de către or
ganizații intercooperatiste con
stituite în acest scop.

ART. 49. — Uniunile coope
rativelor de consum, meșteșu
gărești și de producție agricolă 
răspund de organizarea, dez
voltarea și modernizarea unită
ților comerciale și îmbunătăți
rea condițiilor de servire a 
populației prin rețeaua proprie.

Art. 50. — Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum, 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești și Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
'Agricole de Producție organi
zează și răspund de pregătirea 
91 perfecționarea profesională a 
personalului necesar organizați
ilor și unităților comerciale din 
rețeaua proprie.

D. Pentru organizațiile și în
treprinderile de stat și coopera
tiste

ART. 51. — Organizațiile de 
•tat și cooperatiste au sarcina 
de a asigura aprovizionarea și 
•ervirea populației în cele mai 
hune condiții, pe baza sarcinilor 
ca le revin din planul de stat.

In acest scop îndeplinesc ur
mătoarele atribuții principale i

a) studiază cererea de măr
furi, fac propuneri de plan și 
răspund de realizarea planului 
aprobat;

b) contractează cu furnizorii 
fondul de mărfuri necesar apro
vizionării populației și realizării 
planului de desfacere: urmăresc 
executarea întocmai a contrac 
tel or:

c) asigură aprovizionarea per
manentă a unităților comerciale 
cu întregul sortiment de măr
furi, potrivit profilului acestora 
ți cerințelor cumpărătorilor;

d) recepționează cantitativ si 
oalitativ mărfurile livrate de 
furnizori; răspund față de cum
părători pentru calitatea produ
selor vândute;

e) organizează procesul de 
vînzare din unitățile comerciale 
folosind metode și procedee pro
prii comerțului modern, în ve
derea unei bune serviri a popu
lației:

f) organizează informarea 
cumpărătorilor, prin diferite 
forme de reclamă comercială, 
asupra mărfurilor puse în vân
zare Și îndeosebi asupra sorti
mentelor noi;

g) iau măsuri pentru buna 
gospodărire a fondului de măr
furi, precum și pentru depozi
tarea și conservarea de produse 
în funcție de specificul acesto
ra; asigură paza bunurilor și 
valorilor din patrimoniul lor:

h) iau măsuri pentru respec
tarea regulilor de comerț, și a 
normelor jgienico-sanitare în u- 
nitățile comerciale;

i) iau măsuri pentru dezvolta
rea sau modernizarea rețelei 
comerciale, urmăresc executarea 
la termen a obiectivelor de in
vestiții și reparații capitale pre
văzute in plan:

j) iau măsuri pentru folosirea 
Intensivă a bazei tehnico-mate- 
riale, reducerea cheltuielilor de 
circulație și creșterea eficienței 
economice a activității comer
ciale:

k) organizează selecționarea, 
pregătirea și perfecționarea 
profesională a personalului or
ganizației și promovarea aces
tuia;

l) asigură personalului condi
ții corespunzătoare de muncă; 
răspund, conform legii, de apli
carea măsurilor de protecție o 
muncii Și paza contra incendi
ilor în unitățile comerciale;

m) rezolvă sesizările echipelor 
de control obștesc și ale oame
nilor muncii.

ART. 52. — întreprinderilor 
de producție, valorificare și in
dustrializare a legumelor și 
fructelor, le revin următoarele 
atribuții pe lingă cele prevăzu
te la art. 51 i

a) să ia măsuri ca unitățile 
comerciale să fie aprovizionate 
cu un sortiment complet de le
gume,- fructe, cartofi și struguri 
de masă care să fie vîndute că
tre populație după ce au fost 
sortate pe calități;

b) să asigure insilozarea Ș> 
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conservarea în condiții cores
punzătoare a stocurilor do pro
duse necesare aprovizionării 
populației pînă la noua recoltă;

c) să dezvolte continuu acti
vitatea de producție pentru va
lorificarea superioară și lărgi
rea sortimentului produselor pe 
care le comercializează; să ex
tindă preambalarea legumelor 
și fructelor;

d) să ia măsuri ca in piețe 
să funcționeze Un număr sufici
ent de unități stabile și mo
bile, bine aprovizionate, prin 
care să se asigure aproviziona
rea continuă a populației și.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile unităților 
de alimentație publică 
de stat și cooperatiste

ART. 54. — Alimentația pu
blică îndeplinește în cadrul co
merțului interior o importanta 
funcție social-cconomică, parti- 
cipînd activ la aprovizionarea 
maselor largi ale populației, la 
satisfacerea cerințelor de con
sum, la ridicarea nivelului de 
trai al acesteia.

ART. 55. — Organizațiile de 
alimentație publică au sarcina 
să pună la dispoziția consuma
torilor sortimente culinare va
riate, de bună calitate. în condi
ții de igienă, asigurînd o servi
re ireproșabilă.

ART. 56. — Conducerile orga
nizațiilor de alimentație publică 
vor lua măsuri pentru asigura
rea rentabilității fiecărei uni
tăți comerciale.

ART. 57. — In vederea reali
zării sarcinilor ce le revin, or
ganizațiile de alimentație pu
blică au următoarele atribuții, 
pe lîngă cele prevăzute la art 
51 î

a) organizează producția ți
nui larg sortiment de preparate 
culinare, semipreparate de bu
cătărie. produse de cofetărie Și 
patiserie:

b) iau măsuri pentru introdu
cerea de noi rețete de fabricație 
In concordanță cu cerințele u- 
nei alimentații raționale;

c) în vederea ușurării muncii 
de pregătire a lîranei în gospo
dărie. a satisfacerii în mai bu
ne condiții a cerințelor popu
lației cu produse de bucătărie.

CAPITOLUL V

Asigurarea serviciilor pentru 
mărfurile vîndute

ART, 59. — Organizațiile co
merciale au obligația ca mărfu
rile vîndute populației să cores
pundă prescripțiilor tehnice de 
folosință și calitate, prevăzute 
în standardele de stat sau alte 
norme legale.

ART. 60. — Pentru obiecte
le de folosință îndelungată, or
ganizațiile comerciale garantea
ză. potrivit legii, buna funcțio
nare, ținîrd seama de scopul 
pentru care au fost fabricate și 
puse în vînzare. Garanția se a- 
cordă pe © anumită perioadă. 
In perioada de garanție, repa
rarea, întreținerea, reviziile, 
precum și înlocuirea pieselor 
necorespunzătoare se asigură 
în mod gratuit. Garanția nu se 
datorează dacă defectul a fost 
produs din cauza nerespectării 
de către cumpărător a reguli
lor de folosire și de păstrare a 
bunurilor.

Ministerul Comerțului Interi
or. împreună cu celelalte mi
nistere și organe centrale de re
sort stabilesc mărfurile care se 
vînd în condițiile alineatului 
precedent, precum și termene
le de garanție.

ART. 61. — Organizațiile co
merciale de stat și cooperatiste 
asigură servirea populației prin 
vînzarea mărfurilor și presta
rea servioiilor cu plata în rate, 
potrivit dispozițiilor legaje.

ART. 62. — Personalul din 
comerț are datoria să dea cum
părătorului toate explicațiile 
necesare utilizării în bune con
diții a produselor expuse spre 
vînzare. să elibereze prospec
tele Și instrucțiunile de folosi
re, precum și certificatele de 
garanție.

ART. 63. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale și locale 
de resort sînt obligate să Ia 
măsuri pentru executarea repa
rațiilor Și întreținerii bunuri
lor de consum de folosință în
delungată în perioada de ga
ranție.

Pentru produsele de largă cir
culație sau de valori mari — 
aparate de radio, televizoare, 
autoturisme — întreprinderile 
producătoare vor organiza uni
răți proprii de reparații și în
treținere.

De asemenea, industria loca
lă. cooperația meșteșugărească 
și cooperația de consum vor or
ganiza o rețea lareă de atelie
re de reparații și întreținere a 
mărfurilor vîndute, care să sa
tisfacă în condiții bune cerin

CAPITOLUL VI

Răspunderile și sancțiunile 
pentru încălcarea normelor 

privind activitatea de 
comerț interior

ART. 70. — încălcarea îrdato- 
ririlor prevăzute în prezenta 
lege poate atrage răspunderea 

totodată, să se influențeze favo
rabil nivelul prețurilor pe piața 
țărănească.

ART. 53. — întreprinderile 
producătoare de bunuri de con
sum, precum și cooperativele de 
produci ic meșteșugărească vor 
lua măsuri să dezvolte o rețea 
de magazine proprii pentru des
facerea mărfurilor cu amănun
tul către populație. Ele răspund 
de buna organizare a acestor 
unități, de dotarea lor corespun
zătoare, de studierea și cunoaș
terea cererii populației pentru 
îmbunătățirea și diversificarea 
producției.

preparate și semipreparate, iau 
măsuri pentru organizarea Și 
dezvoltarea aprovizionării con
sumatorilor la domiciliu,

d) asigură diversificarea uni
tăților și extinderea rețelei de 
alimentație publică — restau
rante, pensiuni, unități lac- 
to-vegetariene, restaurante cu 
autoservire, bucătării de bloc și 
alte asemenea;

e) dezvoltă rețeaua de labora
toare și iau măsuri pentru do
tarea acestora și a bucătăriilor 
cu instalații și utilaje moderne;

f) iau măsuri eficiente pentru 
întreținerea în condiții de per
fectă curățenie a sălilor de con
sumație, bucătăriilor și celorlal
te anexe, cxercitînd în acest 
scop un control permanent și 
sistematic.

ART. 58. — Pentru a asigura 
oamenilor muncii, pensionarilor 
și membrilor lor de familie 
preparate culinare de calitate 
superioară în sortimente variate 
și la prețuri accesibile, organi
zațiile de alimentație publică și 
cooperativele de consum orga
nizează pe lîngă întreprinderi 
și instituții, potrivit legii, can- 
tine-restaurant.

Cantinele-restaurant vor orga
niza servirea meniurilor și la do
miciliul consumatorilor, pe ba
ză de abonament sau comenzi 
prealabile, precum și desface
rea de preparate și semiprepa
rate culinare.

țele populației.
Unitățile prestatoare de ser

vicii pot efectua contra cosi 
lucrări de reparații și după ex
pirarea perioadei de garanție.

ART. 64. — Unitățile presta
toare de servicii sînt obligate 
să execute lucrări de reparații, 
întreținere și revizii periodice 
a mărfurilor vîndute, la timp 
ji de bună calitate. In activita
tea lor, aceste unități vor ține 
seama de cererile, reclamațiile, 
sesizările și propunerile oame
nilor muncii, în vederea îmbu
nătățirii continue a lucrărilor 
efectuate.

ART. 65. — In activitatea u- 
nităților prestatoare de servicii 
pentru mărfurile vîndute se va 
urmări, concomitent cu satis
facerea optimă a cerințelor 
populației, creșterea eficienței 
economice a acestei activități.

ART. 66. — întreprinderile 
producătoare de bunuri de folo
sință îndelungată sînt) obligate 
6ă asigure producția pieselor 
de schimb necesare reparării și 
întreținerii acestor bunuri pe 
toată durata lor de folosință.

Piesele de schimb necesare 
pentru bunurile provenite din 
import se vor asigura de către 
Ministerul Comerțului Interior.

ART, 67. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare, cooperația meșteșugăreas
că și cooperația de consum vor 
lua măsuri pentru satisfacerea 
cît mai completă a cerințelor 
populației in domeniul prestă
rilor de servicii, pentru mărfu
rile vîndute, prin diversifica
rea lucrărilor, organizarea de 
unități specializate, fixe și mo
bile, lărgirea și modernizarea 
rețelei, atît la localitățile urba
ne cît și în cele rurale.

ART. 68. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor 
popu’are trebuie să dea o a- 
tenție deosebită pregătirii ca
drelor tehnice, să ia măsuri în 
vederea asigurării necesarului 
do cadre al unităților care pres
tează servicii populației pentru 
mărfurile vîndute.

ART. 69. — Controlul activi
tății de prestări de servicii 
pentru mărfurile vîndute se e- 
fectueatâ de ministere, celelal
te organe centrale și de comi
tetele executive ale consiliilor 
populare, prin unitățile în sub
ordine.

disciplinară, materială, civilă, 
contravențională sau penală, 
după caz.

Sancțiunile disciplinare pen
tru încălcarea normelor privind 
activi lalea de comerț interior 
de către personalul organizați
ilor socialiste sau de către mem
brii cooperatori sau nl ailor or
ganizații obștești sînt cele pre
văzute de lege, și se aplică po
trivit prevederilor din regula
mentele de ordine Interioară și 
statute.

A. Contravenții
ART. 71 — Constituie contra

venție Și se sancționează cu n- 
mendă de la 250 lei la 1 500 lei:

a) omisiunea de a emite co
menzi pentru aprovizionarea 
magazinelor cu mărfurile solici
tate de cumpărători;

b) ncoferirca mărfurilor dis
ponibile în depozit precum și 
executarea cu întîrzierc, față de 
dispozițiile organelor comerciale 
ierarhic superioare, a comen
zilor sau graficelor de aprovizi
onare a unităților de desfacere 
cu amănuntul;

c) condiționarea vînzării unor 
mărfuri de cumpărarea altor 
mărfuri;

d) măsurarea, cîntărirca, nu
mărarea mărfurilor de către 
vînzător, în condiții care să nu 
permită cumpărătorului să ve
rifice exactitatea operațiunii;

c) neeliberarea dc bonuri de 
vînzare sau note de plată, dacă 
normele legale prevăd o aseme
nea obligație;

f) omisiunea înregistrării su
melor rezultate din vînzări, po
trivit normelor legale;

g) primirea direct sau indirect 
de bani sau alte foloase nccuve
nite. în valoare de pînă la 100 
lei de către personalul organiza
țiilor și unităților socialiste co
merciale sau prestatoare de ser
vicii prevăzute în prezenta lege 
după ce a îndeplinit un act în 
virtutea funcției sale și la care 
era obligat în temeiul acesteia;

h) primirea, direct sau indi
rect de bani sau alte foloase 
necuvenite de către membrii 
organizațiilor cooperatiste sau 
ai celorlalte organizații obștești, 
în legătură cu îndeplinirea obli
gațiilor de serviciu decurgînd 
din prezenta lege:

i) livrarea de către furnizori 
sau rcccpționarea de către co
misiile de primire și verificare 
a mărfurilor care nu corespund 
prescripțiilor tehnice de calita
te prevăzute în standarde dc 
stat, norme interne, caiete de 
sarcini;

j) primirea, expunerea sau 
punerea în vînzare a unor măr
furi degradate, deformate, cu 
impurități, cu vicii de execu
ție vizibile sau cu termenul de 
valabilitate depășit;

k) livrarea, preluarea sau pu
nerea în vînzare a mărfurilor 
care nu întrunesc condițiile de 
ștanțare, etichetare sau impri
mare a datelor prevăzute în 
standarde dc stat, norme inter
ne sau alte dispoziții legale, 
pentru fiecare din mărfurile în 
cauză;

l) vînzarea fără autorizație, 
pe străzi, în piețe, în parcuri 
sau în alte asemenea locuri, ori 
In localuri publice, de bunuri 
cumpărate în scop de revînzare, 
dacă săvîrșirea faptelor nu are 
caracter de îndeletnicire;

m) vînzarea directă către 
populație de bunuri aduse sau 
primite din străinătate cu scopul 
vădit de a fi vîndute în țară, 
de către cel care le-a adus sau 
primit, precum și intermedierea 
unei astfel de vînzări dacă vîn
zarea ori intermedierea se face 
pentru prima dată.

ART. 72. — Constituie contra
venție și se sancționează cu a- 
mendă de la 300 lei la 2 000 lei 
servirea cu preferință a unor 
cumpărători sau consumatori în 
condiții care afectează interese
le celorlalți de către persona
lul organizațiilor și unităților 
comerciale socialiste, ori de 
către membrii cooperativelor 
sau ai altor organizații obștești, 
In cadrul însărcinărilor de ser
viciu.

ART. 73. — Constituie contra
venție și se sancționează cu a- 
mendă de la 500 lei la 3 000 lei 
cumpărarea de produse alimen
tare și industriale de către 
cumpărătorii individuali direct 
de la unitățile socialiste pro
ducătoare sau din depozitele a- 
cestora, din depozitele unităților 
socialiste comerciale de orice 
fel sau din alte locuri decît din 
spațiile anume destinate vînză
rii mărfurilor către populație 
prin unitățile socialiste comer
ciale cu circuit deschis, afară de 
cazurile prevăzute de art. 20 a- 
lineatele 3—5.

ART. 74. — Faptele prevăzute 
la ari. 71—73 constituie contra
venție, dacă nu sînt săvîrșite în 
astfel dc condiții, îneît potrivit 
legii penale, să fie considerate 
infracțiuni.

B. Infracțiuni
ART. 75. — Constituie infrac

țiune dc speculă prevăzută în 
art. 295 lit. a, b și c din Codul 
penal și se pedepsește cu închi
soare de la 6 luni la 5 ani să
vîrșirea uncia dintre următoa
rele fapte :

a) cumpărarea în scop de re
vînzare a produselor industriale 
sau agricole care, potrivit dis
pozițiilor legale, nu pot face o- 
blectul comerțului particular;

b) cumpărarea dc produse in
dustriale sau agricole în scop de 
prelucrare în vederea revînză- 
rii, dacă ceea ce ar rezulta din 
prelucrare nu poate face, potri
vit dispozițiilor legale, obiectul 
comerțului particular;

c) exercitarea comerțului fără 
autorizație, ca îndeletnicire.

ART. 76. — Constituie, de a- 
semenea, infracțiune dc speculă 
și se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani, săvîrșirea 
uneia dintre următoarele fapte.

a) vînzarea directă către 
populație de bunuri aduse sau 
primite din străinătate cu sco
pul vădit de a fi vîndute în ța
ră de către cel care le-a ales 
sau primit, precum și interme
dierea unei astfel de vînzări, 
dacă vînzarea ori intermedie
rea se fac în mod repetat; 

b) mijlocirea de tranzacții 1- 
mobiliure sau mobiliare, în 
scopul obținerii de profituri.

Cu aceeași pedeapsă se sanc- 
țloncci/ă săvîrșirea următoare
lor faple dc către personalul 
organizațiilor și unităților so
cialiste prevăzute în prezenta 
lege, ori dc membrii cooperati
velor sau oi altor organizații 
obștești, în cadrul însărcinărilor 
de serviciu t

a) Introducerea ilegală de 
mărfuri în scopul vînzării loi 
In unitățile comerciale ;

b) dosirea de mărfuri în ve
derea obținerii unor foloase 
necuvenite.

Tentativa la faptele prevăzu
te în alineatul 2 lit. a șl b se 
pedepsește.

ART. 77. — Constituie lnfrac 
țiunc dc înșelăciune la măsu
rătoarea prevăzută în art 296 
din Codul penal și se pedepseș
te cu închisoare de la 3 luni 
la 3 ani înșelarea prin folosi
rea unui instrument dc măsu
rat inexact ori prin folosirea 
frauduloasă a unui instrument 
de măsurat exact.

Tentativa se pedepsește.
ART. 78. — Constituie o in

fracțiune de înșelăciune cu pri
vire la calitatea mărfurilor pre
văzută în art. 297 din Codu'

CAPITOLUL VII

Aplicarea sancțiunilor și a 
altor măsuri prevăzute în 

prezenta lege
A. Dispoziții cu privire la 

contravenții
ART, 80. — In cazul contra

vențiilor prevăzute în prezen
ta lege, lucrurile care au ser
vit la săvîrșirea contravenției, 
dacă sînt ale contravenientului, 
precum și lucrurile dobîndite 
prin săvîrșirea contravenției, 
dacă nu sînt restituite persoa
nei vătămate, sînt supuse con
fiscării.

ART. 81. — Contravențiile) 
prevăzute în prezenta lege se 
constată de primari precum și 
de către ofițerii sau subofițerii 
de miliție.

Contravențiile prevăzute Ia 
art. 71 lit. a — k și art. 
72 se constată și de că
tre inspectorii comerciali do 
6tat, de către organele de con
trol sau inspecție ale organiza
țiilor de stat ori cooperatiste, 
potrivit legii lor de organizare 
Precum și de împuterniciri oi- 
ganizațiilor cooperatiste sau rb- 
șlești, potrivit art. 16 din Legea 
nr, 32/1968 privind stabilirea Și 
sancționarea contravențiilor.

Inspectorii comerciali de stat 
constată de asemenea contra
vențiile prevăzute la art. 71 lit. 
I și art 73.

ART. 82. — Dispozițiile Legii 
nr. 32/1963 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor se 
aplică și contravențiilor prevă
zute la art. 71 — 73 în măsura 
In care prin prezenta lege nu 
se dispune altfel.

In cazul contravențiilor pre
văzute în prezenta lege plînge- 
rea se soluționează de judecă
toria în a cărei rază teritorială 
a fost săvîrșită contravenția.

ART. 83. — In cazurile în ca
re echipele de control obștesc, 
fn exercitarea atribuțiilor lor, 
apreciază că faptele constatate 
constituie contravenții sau in
fracțiuni, vor sesiza organele 
competente să constate și să a- 
plice sancțiuni contravenționa
le sau organele de urmărire pe
nală ; dacă se consideră că fap

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale
ART. 87. — Ministerele și ce

lelalte organe centrale, comite
tele executive ale consiliilor 
populare, precum și organizațiil0 
ce le sînt subordonate vor lua 
măsuri de a asigura în toate u- 
nitățile comerciale condiții co
respunzătoare pentru primirea 
și soluționarea sesizărilor și pro
punerilor făcute de către consu
matori.

Conducerile organizațiilor și 
unităților comerciale au obliga
ția să ia măsurile necesare 
pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate, rezolvarea urgentă a 
reclamațiilor întemeiate, pune
rea în aplicare a propunerilor 
judicioase ale cumpărătorilor 
și sancționarea celor vinovați 
de nercspcctarea dispozițiilor 
legale.

ART. 88. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, consiliile 
populare și comitetele lor exe
cutive vor asigura, în cadrul a- 
tribuțiilor ce le revin, controlul 
aducerii la îndeplinire a pre
vederilor prezentei legi.

ART. 89. — Prevederile pre
zentei legi se aplică și organiza
țiilor obștești, altele decît cele 
cooperatiste, care au format ex
pres obiect de reglementare în 
cuprinsul legii, în măsura în 
care desfășoară o activitate de 
comerț.

ART. 90. — Organele de con
trol obștesc vor urmări, potrivit 
legii, îndeplinirea obligațiilor ce 
revin conducerilor și persona
lului organizațiilor și unităților 
comerciale în legătură cu con
dițiile de producție, transport și 
desfacere ale produselor, în 
scopul satisfacerii cît mai de
pline a cerințelor populației.

ART. 91. — Prin organizații 
comerciale. în sensul prezentei 
legi, se înțeleg întreprinderile, 

penal și se pedepsește cu închi
soare de la 6 luni la 3 ani fal
sificarea ori substituirea de 
mărfuri sau orice alte produse, 
precum și expunerea spre vîn
zare sau vînzarea de asemenea 
bunuri, cUnoscînd că sînt fal
sificate ori substituite.

Dacă mărfurile sau produse
le ou devenit, prin falsificare 
sau substituire, vătămătoare să
nătății, sînt aplicabile dispozi
țiile art. 313 din Codul penal.

Tentativa se pedepsește.
ART. 79. — Vînzarea produ

selor alimentare și industriale 
dc către personalul unităților 
socialiste, dc către membrii 
cooperativelor sau al altor or
ganizații obștești în cadrul în
sărcinărilor dc serviciu direc’ 
de la unitățile producătoare 
aau din depozitele acestora 
din depozitele unităților comer
ciale de orice fel. sau în nlle 
condiții decît prin unitățile co
merciale cu circuit deschis din 
rețeaua comercială cu amănun
tul șl numai din spațiile anu
me destinate vînzării mărfuri
lor către populație. în afară de 
cazurile prevăzute de ari. 20 
alin. 3—5. constituie Infracțiune 
și se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani.

tele constatate constituie aba
teri disciplinare, sau sînt de 
competența comisiei de judeca
tă. sesizează conducerea orga
nizației socialiste pentru a lua 
măsuri corespunzătoare.

B. Dispoziții cti privire la in
fracțiuni

ART. 84. — Persoanele care 
comit infracțiunile prevăzute 
de prezenta lege vor fi judeca
te. cînd este cazul, în fața co
lectivelor de muncă din care 
fac parte sau a colectivităților 
care au avut dc suferit în ur
ma acțiunilor lor ilicite.

In aceleași condiții vor fi ju
decați și instigatorii, complicii, 
tăinuitorii și favorizatorii.

ART. 85. — Bunurile care au 
făcut obiectul infracțiunilor pre
văzute în prezenta lege sînt su
puse confiscării. în condițiile 
prevăzute de art 118 din Codul 
penal.

In cazul în care aceste bunuri 
au fost înstrăinate cu orice titlu, 
ele vor fi confiscate de la do- 
bînditor. dacă acesta a fost de 
rea credință.

ART. 86. — Persoanele con
damnate pentru infracțiunile 
prevăzute de prezenta lege nu 
pot fi gestionari, aplicîndu-se 
in mod corespunzător dispozi
țiile art. 4 și 5 din Legea nr. 
22/1969 privind angajarea ges
tionarilor, constituirea dc garan
ții și răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor orga
nizațiilor socialiste. De aseme
nea, aceste persoane nu pot o- 
cupa funcții do control finan
ciar.

In cazul infracțiunilor săvîrși
te de către personalul organi
zațiilor socialiste ori de mem
brii cooperativelor sau ai altor 
organizații obștești în cadrul în
sărcinărilor de serviciu, cei con
damnați nu vor putea îndepli
ni timp de 3 ani de la executa
rea pedepsei, în aceeași unitate 
■țau în alte unități, funcția în 
care erau încadrați la data să- 
vîrșirii infracțiunii. în măsura 
tn care nu li se aplică prevede
rile alineatului precedent.

trusturile Și alte asemenea or
ganizații de stat, cooperatiste 
sau obștești, care au ca obiect 
de bază activitatea de comerț 
și au personalitate juridică.

Prin unități comerciale, în 
6ensul prezentei legi, se înțeleg 
magazinele, restaurantele, can
tinele-restaurant, chioșcurile, to- 
netele mobile și altele asemenea, 
ale organizațiilor comerciale ori 
producătoare de stat și coopera
tiste, ale celorlalte organizații 
obștești sau ale altor persoane 
juridice precum și ale persoa
nelor fizice autorizate să exerci
te comerț și care desfac produ
sele direct populației.

ART. 92. — Prezenta lege in
tră în vigoare în termen de 30 
de zile de la publicare. Pe a- 
cccași dată se abrogă Decretul 
nr. 306 din 6 septembrie 1952 
pentru reglementarea exercită
rii comerțului particular și com
baterea speculei; Hotărîrea con
siliului de Miniștri nr. 1087 din 12 
august 1957 privind lista produ
selor agricole și industriale ce 
nu pot forma obiectul comerțu
lui particular; Decretul nr. 377 
din 22 noiembrie 1971 privind 
unele măsuri referitoare la vîn
zarea către cumpărătorii indi
viduali a produselor alimentare 
șl industriale; art. 1 lit. c., art. 2 
lit. a, c și e, art. 3 lit. d, k și 
art. 5 lit. c, din Hotărîrea Con
siliului dc Miniștri nr. 2 503 din 
31 decembrie 1969 privind sta 
bilirea Și sancționarea contra 
vențiilor la regulile generale de 
comerț, precum și orice alte dis 
poziții contrare prezentei legi.
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încheierea vizitei 
delegației 

guvernamentale 
economice române 
în R. D. Vietnam

Cu prilejul încheierii vizitei 
delegației guvernamentale eco
nomice române, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.D. Vietnam, Tudor Zamfira, a 
oferit o recepție.

Din partea vietnameză au 
participat vice-prim-miniștrii 
Le Thanh Nghl și Nguyen Co. 
miniștri, membri ai delegației 
guvernamentale economico a 
R.D. Vietnam. A luat parte 
Nguen Phu Soai, șef a.i. al re
prezentanței speciale a Republi
cii Vietnamului de Sud In 
R.D.V.

Din partea română au parti
cipat Gheorghe Radulescu și cei
lalți membri ai delegației gu
vernamentale economice româ
ne, precum și numeroși specia
liști români care lucrează în 
R.D. Vietnam.

Lulnd cuvîntul. Gheorghe Ră- 
dulescu a mulțumit Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
guvernului R.D. Vietnam și po
porului vietnamez pentru pri
mirea călduroasă rezervată de
legației. Dînd o înaltă apreciere 
luptei eroice a poporului viet

Convorbire
Kurt Waldheim-Ion Datcu

NEW YORK 17 (Agcrpres). — 
Secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a avut o convorbire 
cu reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., ambasado
rul Ion Datcu. Cu această oca
zie, au fost discutate unele pro

MILANO 17. — Corespondentul Agcrpres, Nicolae Pui- 
cea. transmite : Delegații la Congres au ales noul Comitet 
Central al Partidului Comunist Italian, alcătuit din 196 de 
membri (cu 16 mai mulți decît în vechiul C.C.), precum și 
Comisia Centrală de Control, formată din 52 dc membri. Din 
noul C.C. al P.C.I. fac parte și doi conducători ai fostei 
„Mișcări a Socialiștilor Autonomi"

Comitetul Central și Comisia Centrală de Control, în
trunite imediat, au ales cu puternice aclamații pe Luigi 
Longo ca președinte al Partidului Comunist Italian, și pe 
Enrico Bcrlinguer în funcția de secretar general al parti
dului.

C.C. al P.C.I. și Comisia Centrală de Control au desem
nat o comisie care arc sarcina de a prezenta propuneri pen
tru numirea noii Direcțiuni a partidului și pentru o nouă 
structură a organelor de conducere. Aceste propuneri vor 
fi discutate in ședința comună a C.C. și C.C.C., de sîmbălă 
dimineața.

Rezultatele 
alegerilor din India

DELHI 17 (Agerpres). — La 
Delhi au fost anunțate rezultatele 
alegerilor pentru Adunările legisla
tive din 16 state și două teritorii 
ale Uniunii indiene. Partidul de gu- 
vemămînt, Congresul Național In
dian (C.N.I.), a obținut 1 925 din 
totalul de 2 727 dc mandate parla
mentare. C.N.I. dispune dc o ma
joritate absolută de mandate în 11 
state indiene și în teritoriul Delhi.

Partidul Comunist din India, ca

I

i Republica Populară Congo -
a treia etapă

a itinerarului african
1 Considerînd că lichidarea de- 
Ifinitivă a colonialismului, a noii 

forme de dominație a popoarelor 
— neocolonialismul și asigurarea 
dezvoltării economico-sociale in- 

I dependente a tinerelor state se 
înscriu printre cele mai impor- 

Itante probleme ale contempora
neității, Romania acordă o deo
sebită atenție promovării rela- 

Ițiilor de colaborare cu statele ce 
și-au cucerit recent independența 

1 națională.I Poporul roman urmărește cu

I simpatie manifestarea tot mai vi
guroasă a voinței tinerelor state 
din Africa de a se dezvolta de

I sine stătător, de a realiza adinei 
■ prefaceri in economie, cultură și 
I viață socială, de a utiliza în mod 

eficient resursele naționale și u- 
Imane, chezășie sigură a progresu

lui lor continuu. In acest con- 
Itext se înscriu și relațiile de prie

tenie și colaborare dintre Româ- 
Inla și Republica Populară Congo, 

relații întemeiate pe stimă și în- 
Ițelegcre și așezate trainic pe ba

za principiilor independenței și 
suveranității naționale, ale egali- 

I lății în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului

I reciproc.
Animată de profunda solidari

tate față de statele care s-au ri- 
Idicat la o viață nouă, de sine 

stătătoare, în consens cu cerințele 
I fundamentale ale popoarelor lor,

Romania a fost printre primele 
Ițări care au recunoscut Republica

Populară Congo (Brazzaville) la 
IS august 1960, stabilind apoi re- 

I /<ip7 diplomatice la rang de am- 
| basadă. La •/ septembrie 1970, 
IR. P. Congo a deschis la Bucu

rești ambasada sa, iar în martie 
11971, la Brazzaville, a fost inau

gurată reședința ambasadorului 
I roman.

La dezvoltarea continuă a ra
porturilor reciproce au contribuit 

I multiplele contacte politice la di
verse niveluri, vizitele oficiale la

I 

namez și victoriilor obținute în 
fața unui inamic înzestrat cu o 
tehnică militară de prim rang, 
vorbitorul a asigurat că Repu
blica Socialistă România va 
continua să acorde R.D. Viet
nam, după posibilitățile sale, 
întregul său sprijin politic, mo
ral și economic.

Răspunzlnd, Le Thanh Nghl 
a mulțumit partidului, guvernu
lui și poporului român pentru 
sprijinul lor ferm și ajutorul 
prețios acordat poporului viet
namez în lupta sa patriotică 
împotriva agresiunii americane 
și edificarea socialismului în 
R.D. Vietnam. Semnarea acor
durilor româno-vietnameze — 
n arătat vorbitorul — constituie 
o nouă manifestare strălucită a 
solidarității prietenești și fră
țești dintre popoarele noastre și 
exprimă voința Republicii So
cialiste România de a sprijini și 
ajuta în continuare în toate do
meniile poporu1 vietnamez.

★
Vineri, delegația guvernamen

tală economică română a pără
sit capitala R.D. Vietnam.

bleme privind cooperarea dintre 
țara noastră și Națiunile Unite, 
precum și aspecte privind întă
rirea rolului Și eficienței orga
nizației, creșterea contribuției 
sale la dezvoltarea colaborării 
internaționale și menținerea 
păcii.

re și-a axat programul electoral po 
problema consolidării forțelor de 
stingă și democratice din țară, s-a 
bucurat de sprijinul corpului elec
toral, in favoarea candidaților săi 
pronunțîndu-se alegătorii din 112 
circumscripții electorale.

Observatorii politici menționează, 
pe dc altă parte, înfrîngerea cate
gorică suferită în alegeri de organi
zațiile de dreapta ..Jan Sangh" șî 
„Swatantra".

București și Brazzaville, dintre 
care amintim prezența în Româ
nia în 1969 a delegației guver
namentale congoleze, condusă de 
primul ministru, și vizita în R.P. 
Congo în mai 1971 a delegației 
guvernamentale economice româ
ne in frunte cu Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Aceste contacte directe s-au 
concretizat prin încheierea unui 
acord de cooperare- economică ș: 
tehnică, a unui acord de cola
borare cultural-științifică și a unui 
acord comercial pe termen lung, 
apreciate de ambele părți drept 
o bază fertilă pentru diversifica
rea continuă a relațiilor bilate
rale. Sesiunile comisiei mixte gu
vernamentale româno-congoleze 
(ultimele două s-au desfășurat în 
noiembrie 1970 și noiembrie 1971 
la București și respectiv Brazza
ville) au evidențiat posibilități 
reale de colaborare în diferite do
menii : minier, metalurgic, fo
restier.

Pe linie de partid, recenta vi
zită in România a delegației 
Partidului Congolez al Muncii a 
prilejuit o mai buna cunoaștere 
reciprocă, o reafirmare a hotă- 
rîrii comune de a dezvolta relații 
de prietenie, colaborare și solida
ritate între Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolez al 
Muncii, în interesul celor două 
popoare, a! triumfului luptei pen
tru pace, independență națională, 
libertate și progres.

I’izira oficială în Republica 
Populară Congo a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, va 
marca un moment de mare im
portanță la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, partide și 
popoare, spre avantajul lor reci
proc, în interesul păcii și înțe
legerii internaționale.

Gheorghe CIOBANI’


