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Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972 privind sarcinile 
ce revin organelor și organizațiilor de pa rtid pentru 'îndeplinirea șl depășirea pre
vederilor planului de dezvoltare economi co - socială a României pe anul 1973,

Hotărîrea
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 20-Z21 noiembrie 1972 cu privire Ia unele 
măsuri pentru perfecționarea activității comitetelor județene, municipale și orășe
nești ale P.C.R., a consiliilor populare ju de'/țyne, municipale și orășenești, îmbună
tățirea controlului pe linie de partid și de sjtz.it, precum și pentru organizarea con
siliilor de control muncitoresc asupra actitrftății economico-sociale și constituirea co

misiilor pe domenii în. unitățile economice.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE

Miercuri dimineața, au în
ceput lucrările celei de-a 
noua sesiuni a celei de-a șa
sea legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Forul legislativ suprem al 
țării se întrunește la o zi 
după încheierea lucrărilor 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, care, în lumina sarcini
lor și indicațiilor cuprinse în 
expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, — pro
gram de lucru de o deosebi
tă însemnătate pentru acti
vitatea partidului și întregu
lui popor —, a dezbătut pro
bleme de mare importanță 
pentru dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, 
pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al X-Iea și 
Conferinței Naționale ale 
P.C.R.

Deputății vor lua în discu
ție, în vederea legiferării, 
proiectele Legii cu privire la 
dezvoltarea economico-socia- 
iă planificată a României, 
Legii finanțelor. Codului 
Muncii — documente adop
tate de Conferința Naționa
lă a P.C.R., care jalonează 
direcțiile principale ale per

Expunere la proiectul de lege cu privire la
dezvoltarea economico-socială planificată a României

prezentată de tovarășul Ilie Verdeț
Stimați tovarăși deputați.
Din împuternicirea Comite

tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Miniștri, supun Marii Adu
nări Naționale spre examina
re și adoptare proiectul legii 
cu privire la dezvoltarea eco
nomico-socială planificată a 
României.

Proiectul de lege pe care 
am cinstea să vi-1 prezint se 
numără printre cele cu care 
se încheie transpunerea în 
fapt a măsurilor stabilite de 
Conferința Națională din 
1967 și de Congresul al X-lea 
în domeniul organizării si al 
planificării economico-sociale. 
El sintetizează concluziile ce 
decurg din vasta . activitate 
desfășurată în ultimii ani în 
direcția perfecționării sistemu
lui de conducere a societății 
noastre socialiste.

Pregătit de un larg colectiv 
de specialiști — care a lucrat 
sub îndrumarea personală a 
secretarului general al parti
dului — proiectul de lege a- 
profundează — pe temeiul 
experienței cîștigate — pre
vederile constituționale cu 
privire la acest domeniu ho- 
tărîtor pentru întreaqa viață 
socială și de stat, oglindind 
preocuparea neobosită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu de 
a se așeza pe baze științifice 
conducerea planificată a dez
voltării economico-sociale.

La redactarea finală a tex
tului s-a ținut seama de ob
servațiile formulate cu prile

Expunere la proiectul legii finanțelor 
prezentată de tovarășul Gheorghe Rădulescu

Tovarășe deputate și
Tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca 

din împuternicirea Consiliului 
de Miniștri să vă supun pen
tru dezbatere și adoptare pro
iectul legii finanțelor.

Ansamblul prevederilor a- 
cestui proiect de lege răspun
de obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român si de 
hotărîrile Conferinței Naționa
le de a ridica pe o treaptă 
superioară activitatea de pla
nificare, conducere și organi
zare a economiei și asigură, 
în acest cadru, perfecționarea 
mijloacelor de înfăptuire a 
politicii financiare, parte in
tegrantă a politicii economice 
a partidului și statului, pe ba
za căreia se realizează cu suc
ces în tara noastră construi
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Doresc să subliniez de la în
ceput. faptul că proiectul _ a 
fost elaborat sub directa în

fecționării în continuare a 
vieții sociale și politice a 
societății noastre socialiste, 
ale dezvoltării accelerate a 
economiei naționale, ridică
rii nivelului de viață mate
rial și spiritual al întregu
lui popor, și ale căror pro
puneri de îmbunătățire, re
zultate în urma dezbaterii pu
blice, au fost analizate și a- 
probate de plenara C.C. al 
P.C.R. Sesiunii Marii Adu
nări Naționale l-au fost îna
intate, de asemenea, spre 
legiferare, proiectele planu
lui de dezvoltare economică 
și socială, cu propunerile de 
îmbunătățire aduse, și ale 
bugetului de stat pe anul 
1973, dezbătute și aprobate 
de plenara C.C. al P.C.R.

Sesiunea s-a deschis la 
ora 10,00, dimineața. In sa
la Palatului Marii Adunări 
Naționale, alături de depu- 
tați, sînt prezențl, ca invi
tați. membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de in
stituții centrale și organiza
ții obștești, activiști de par
tid și de stat, oameni ai mun
cii, personalități ale vieții 
economice, științifice și cul
turale, ziariști români și 
străini.

jul Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român 
din iulie 1972, precum și de 
propunerile făcute în cursul 
dezbaterii publice, organizate 
după conferință.

Intr-un cuvînt, se poate 
spune că ne aflăm în fața u- 
nui document legislativ care 
dă o expresie cuprinzătoare 
concepției teoretice și practi
ce la care au ajuns partidul 
și statul nostru în probleme
le conducerii planificate a so
cietății socialiste.

Stimați tovarăși,
Pornim de la faptul că 

întărirea rolului conducător al 
Partidului Comunist Român 
constituie o cerință obiectivă 
pentru societatea noastră, o 
condiție esențială pentru pro
gresul neîntrerupt al Româ
niei socialiste.

Proiectul de lege subliniază 
astfel că întreaga activitate 
de dezvoltare economico-so
cială planificată se desfășoară 
sub conducerea Partidului Co
munist Român și definește o- 
biectivele fundamentale ale 
acestei dezvoltări, în strînsă 
concordantă cu programul 
partidului, bazat pe cerințele 
legităților obiective și reali
tățile istorice ale fiecărei e- 
tape.

Funcția esențială a planu
lui național-unic este de a a- 
sigura valorificarea întregului 
potențial al țării, creșterea în 
proporții optime a tuturor ra
murilor și sectoarelor de ac

drumare a. tovarășului "Nicolae 
Ceaușescu. Contribuția per
sonală a secretarului general 
al partidului s-a concretizat în 
directive și soluții pentru re
zolvarea celor mai dificile pro
bleme pe care le ridică acest 
domeniu complex al finanțe
lor economiei noastre socia
liste.

in mod deosebit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras a- 
tenția asupra necesității fun
damentării științifice a utiliză
rii pîrghiilor financiare și de 
credit, asupra necesității creș
terii rolului acestora în func
tionarea mecanismului econo
mic și social din tara noas
tră.

in forma în care vi se pre
zintă proiectul legii finanțe
lor au fost cuprinse observați
ile făcute în cursul lucrărilor 
Conferinței Naționale din iu
lie și s-au avut în vedere și 
propunerile de îmbunătățire de 
pînă acum După cum știți, 
proiectul de lege a făcut o- 
biectul unor ample dezbateri

Sint de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sala de șe
dințe, conducătorii de par
tid și de stat sînt întîmpi- 
nați cu puternice și îndelungi 
aplauze de participanții la 
lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale.

In loja din dreapta iau Ioc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu.

In loja din stînga se află 
membrii Consiliului de Stat.

înaintea începerii lucrări
lor, cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere 
în memoria deputaților Ma
ria Zidaru și Athanase Joja, 
care au încetat din viață în 
perioada de ia ultima sesiu
ne.

Lucrările au fost deschise 

tivitate, folosirea unitară a 
pîrghiilor economico-sociale. 
încadrarea activităților curen
te în cerințele de lungă per
spectivă ale dezvoltării Româ
niei, unirea tuturor eforturi
lor națiunii într-o direcție u- 
nică — înfăptuirea programu
lui partidului de construire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de creare a 
premiselor materiale pentru 
trecerea treptată la comunism.

întregul conținut al proiec
tului de lege reflectă convin
gerea noastră că factorul pri
mordial al progresului orică
rei societăți este creșterea 
susținută a producției mate
riale. pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. 
In această viziune sînt defi
nite principalele sarcini cu 
privire la înfăptuirea politicii 
de industrializare socialistă a 
țării și de formare a unei 
structuri industriale de înaltă 
eficiență economică; ridicarea 
contribuției agriculturii la 
sporirea bogăției sociale-, dez
voltarea planificată a tuturor 
ramurilor producției materia
le; orientarea cercetării știin
țifice spre rezolvarea proble
melor esențiale pentru socie
tate.

In același timp, au fost în
scrise sarcini precise în do
meniul planificării creșterii 
nivelului de trai, potrivit 
principiilor echității socialis
te, precum și alte obiective 
cu largi implicații sociale pri
vind creșterea populației, în- 

publipe;,-.devenjnd, astfel-o.ma
nifestare ' concretă și deosebit 
de valoroasă a dialogului con
ducerii de partid și de stat cu 
masele de oameni ai muncii 
din întreaga țară.

După cum vă este cunoscut, 
proiectul de lege a fost prftnit 
cu viu interes de numeroși 
oameni ai muncii, precum și 
de specialiștii în domeniul e- 
conomic și financiar din în
treprinderi. centrale, consilii 
populare, ministere, de oameni 
de știință și cadre universita
re. Dezbaterile au confirmat 
justețea principiilor și orien
tărilor care stau la baza re
glementărilor din proiectul de 
lege, precum și preocuparea 
participanților pentru îmbună
tățirea lui. Din numărul mare 
de propuneri de care s-a ți
nut seamă în această formă 
finală, aș menționa cele privi
toare la instituirea avizării 
prealabile obligatorii a orică
ror cheltuieli din avutul ob
ștesc, precum și la autoriza

de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

In unanimitate, deputății 
au aprobat următoarea ordi
ne de zi:

1. Validarea alegerii unui 
deputat și a revocării unor 
deputați ;

2. Modificări în componen
ța Consiliului de Stat;

3. Proiectul de lege cu 
privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială planificată a 
României ;

4. Proiectul de lege a fi
nanțelor ;

5. Proiectul Codului Mun
cii ;

6. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
dezvoltare economlco-socială 
a Republicii Socialiste Româ
nia pe anu) 1973 ;

7. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de 
Stat pe anul 1973 ;

8. Proiectul de lege pri
vind casele de ajutor reci
proc ale pensionarilor.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, deputatul Tudor Drăga- 
nu, președintele Comisiei de
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vătămîntul, formarea cadre
lor și cultura, sistematizarea 
teritoriului și dezvoltarea tu
turor localităților, protejarea 
mediului înconjurător, crearea 
unor condiții cît mai orielni- 
ce de viață și creație pentru 
toți cetățenii, lărgirea forme
lor de participare a colective
lor de muncă din unități la 
activitatea de conducere pla
nificată.

In felul acesta, proiectul de 
lege dă o expresie unitară 
concepției noastre cu privire 
la obiectivele complexe ale 
întregii dezvoltări economico- 
sociale. El creează un cadru 
instituțional corespunzător o- 
rientării tuturor ramurilor, 
sectoarelor și domeniilor de 
activitate spre înfăptuirea 
scopului suprem al politicii 
partidului și statului ; ridica
rea României în rîndul țărilor 
cu un înalt nivel de viață și 
civilizație, înfăptuirea unei 
societăți care să permită afir
marea deplină a personalității 
omului.

O deosebită semnificație 
are prevederea că planul na
țional unic constituie un tot 
indivizibil, expresia voinței 
poporului român, far conduce
rea planificată a dezvoltării e- 
conomico • sociale reprezintă 
un atribut esențial și inalie
nabil al suveranității și inde-. 
pendenței naționale. Preciza
rea menționată își găsește 
completarea firească în sarcî-
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rea băncilor de. a acorda cre
dite pe termen lung coopera
tivelor agricole de producție 
în completarea fondurilor pro
prii pentru obiective zooteh
nice, legumicole sau îmbună
tățiri funciare, realizate în 
comun cu unități de stat.

De asemenea, la îmbunătăți
rea proiectului s-a ținut sea
ma de propunerile referitoare 
la finanțarea și creditarea o- 
biectivelor și acțiunilor cu 
respectarea normelor și nor
mativelor stabilite prin dispo
zițiile legale, precum și de 
cele privitoare la corelarea 
mai strînsă a planurilor finan
ciare pe toate treptele organi
zatorice cu indicatorii din ce
lelalte secțiuni ale planului 
național unic.

Tovarășe și tovarăși,
Domeniile pe care le îmbră

țișează proiectul legii finanțe
lor sînt deosebit de cuprinză
toare. Prevederile sale sinteti-
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Aprobare unanimă, puternică hotărire 
de acțiune pentru înfăptuirea 

amplului program de dezvoltare 
economico-socială a patriei

Din toate colțurile Văii Jiului, din toate colecti
vele de muncă continuă să sosească la redacție en
tuziaste scrisori ale muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, în care cu toții, în cuvinte convingătoare, 
pornite din inimă, își exprimă totala adeziune la ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
din 20-21 noiembrie a.c., hotărîrea fermă de a-și 
îmbunătăți activitatea și de a participa cu tot ela
nul și puterea de muncă la îndeplinirea mărețelor 
obiective stabilite de partid pentru accelerarea pro
gresului economic și social al patriei.

Cu fapta 
și gîndul 

alături 
de partid
La ora cînd scriu aceste 

rînduri știu că întreaqa ța
ră a luat cunoștință despre 
conținutul lucrărilor irecentei 
plenare a C.C. al P.C.R., des
pre ideile valoroase din ex
punerea secretarului qeneral 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aș vrea 
ca în puține cuvinte să ex
prim totala adeziune a bri- 
qăzii ce o conduc, față de 
aceste documente, față de în
treaqa politică a partidului. 
Mai mult decît prin cuvinte 
aș vrea, însă, ca această a- 
deziune a brigăzii să fie în
țeleasă prin faptele noastre 
de muncă, neprecupețite, 
prin care înțeleqem. în cali
tatea noastră de mineri, de 
comuniști, să sprijinim efor
tul qeneral de înfăptuire a 
proqramului de dezvoltare 
accelerată a tării.

Lună de lună, luptăm cei 
doisprezece membri ai brigăzii, 

pentru creșterea continuă a vi
tezei de avansare la o lu
crare de preqătire. îndată 
după vizita de lucru a con
ducătorului nostru iubit, to
varășul Nicolae ■ Ceaușescu 
în Valea Jiului, ne-am an- 
qaiat să realizăm în lunile 
ce au rămas pînă la sfirșl- 
tul anului, cite 100 ml de 
avansare. F o cifră mare ți- 
nînd cont că tăierea o fa
cem numai din ciocan de a- 
bataj. Dar în luna octombrie 
am realizat 101 ml. In aceas
tă lună aveam de a- 
semenea, un mic avans 
pînă în ziua de 21 noiembrie, 

și vrem să depășim suta. La 
fel ne vom strădui si în de
cembrie, dedicînd toate a- 
ceste fapte de muncă ca un 
răspuns al briqăzii pentru 
ari ia cu care sîntem încon
jurați de partid alături de 
care ne aflăm întotdeauna, 
cu qîndul si cu fapta.

Ioan GÎREA
miner șef de briqadă

E.M. Lupeni

Cu planul anual îndeplinit
Atelierul de

Colectivul de muncă al A- 
telierului de zonă C.F.R. Pe
troșani raportează obținerea 
unui succes deosebit în în
trecerea socialistă desfășurată 
în întîmpinarea celei de a 25-a 
aniversări a Republicii — în
deplinirea. cu 40 de zile mai 
devreme și la toți indicatorii, 
a planului de producție pe a- 
nul 1972. Factorii esențiali 
care au condus colectivul uni
tății la acest rezultat remar
cabil au fost organizarea mai 
bună a muncii întărirea disci
plinei, folosirea judicioasă a 
fondului de timp ridicarea ni
velului pregătirii profesionale 
a cadrelor, toate finalizate în 
sporirea productivității muncii 
cu 25 la sută. De asemenea, 
ca urmare a îmbunătățirilor a-

f

Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România anun 
ță cu adîncă durere încetarea din viată a

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român

academicianului piolesor Horia Hulubei, re
putat savant, personalitate de prestiqiu n 
științei și învățămîntului superior din țara 
noastră.

Consiliul de Stat al Consiliul de Miniștri al
Republicii Socialiste România Republicii Socialiste România

PESTE PREVEDERILE CINCINALULUI
(Âk ui'diu'idc lei.)

Umăr lîngă umăr, 
ne străduim 

să îndeplinim exemplar 
sarcinile încredințate 

de partid
Briqada condusă de Constan

tin Alexe își desfășoară 
activitatea la frontul du lucru 
cu cea mai mare pondere ex
tractivă dintre toate capaci
tățile de producție ale sec
torului IV de la exploatarea 
minieră Petrila. Șeful de bri
qadă este un miner încă tî- 
năr, cu toate că de aproape 
20 de ani muncește în subte
ran, are chipul deschis dar 
qesturi reținute qrăind de o 
modestie pe care vorbele — 
tare scumpe I — n-o dezmint, 
cînd îl întrebi de propriile 
fapte, bineînțeles. Ara aflat de 
la alții că în luna curentă co
lectivul pe care-1 conduce 
deține deja un spor de 700 
de tone, că acesta a acumulat 
peste 3000 de tone plus de la 
începutul anului. că le mai 

zonă C. F. R. Petroșani
duse procesului tehnoloqic — 
concretizate în înființarea u- 
nei linii speciale destinate 
vaqoanelor care necesită ri
dicarea de pe roti și în re
zolvarea inteorală a problemei 
aprovizionării cu materiale si 
piese de schimb —, a fost 
redus timpul de staționare a 
vagoanelor în reparație cu 15 
la sută. în acest fel colectivul 
atelierului creîndu-și posibi
litatea ca. fără suplimentarea 
fondurilor, pînă la sfîrșitul a- 
nului. să repare, peste sarci
nile de olan. un număr de 
peste 250 vaqoane apartinînd 
unităților feroviare și 50 va
goane ale întreprinderilor din 
Valea Jiului.

Rezultatele bune dobîndite 
de colectivul unității noastre 

trebuie vreo 200 de tone ca să 
„bată" depășirea lor din 1971 
la cărbunele adus la „ziuă"... 
Dînsu) ne-a destăinuit în 
schimb despre... alții :

— Avem oameni minunați 
în sector, mineri destoinici 
cum sînt cei din briqăzile lui 
Gheorqhe Toma, sau Eugen 
Voicu. sau... A. și o condu
cere capabilă și o orqanizație 
de partid puternică. Prin mo
bilizarea întreqului colectiv, 
în frunfe cu comuniștii, orin 
eforturi unitare susținute, ne 
apropiem de un spor la ex
tracția de cărbune pe sector 
nu la îndemîna oricui : 7 000

T. MULLER
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își au sorqintea. pe lînqă mă
surile de ordin tehnico-orga- 
nizatoric. în hărnicia oame
nilor săi a formațiilor de lu
cru conduse de comuniștii 
Ioan Godeanu Nicolae Nenu 
Ion Benchea, Petre Mocanu, 
Avram Hoca Victor Geț, 
Ion Lăzărescu, fon Iliuțâ. Au
rel Popescu, a maistrului Vir- 
qil Coltatu și tehnicianului 
Nicolae Colcer.

Colectivul atelierului își 
desfășoară în aceste zile ac
tivitatea stăpînit de dorința si 
călăuzit de telul precis de a 
îndeplini sarcinile planului 
cincinal în patru ani și ju
mătate.

Ilie ARDELEANU 
șefii) Atelierului de zonă 

C.F.R Petroșani

ACCENTUL 

pe factorul 
hotărîtor 

în realizarea 
la termen 

a investițiilor
Urmărind cu atenție am

pla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia plenara 
C.C. al P C.R am reținut im
portanța deosebită pe care o 
are scurtarea termenelor de 
execuție a noilor obiective in
dustriale pentru îndeplinirea 
înainte de termen a actualu
lui cincinal. Exprimîndu-mi în
treaga adeziune și aprobarea 
deplină față de măsurile în
țelepte, de excepțională im
portanță luate de partid în 
vederea accelerării mersului
înainte al societății, aș dori 
să mă opresc asupra uneia 
din problemele din domeniul 
meu de activitate care prezin
tă importanță deosebită pen
tru buna desfășurare a activi
tății de noi investiții-construc- 
ții și anume, asigurarea la 
timp a întregii documentații 
tehnico-economice. Din expe
riența anilor trecuți am vă
zut că în cazurile cind șan
tierul nu a avut la dispozi
ție documentația asupra unor 
obiective, am întîmpinat greu
tăți mari în obținerea mate
rialelor necesare execuției, 
materiale care nu au putut ft 
prinse în planul de aprovizio
nare, ceea ce a determinat 
perturbări în procesul de pro
ducție și în unele cazuri an 
condus chiar la' nepredarea 
în termen a lucrărilor. Așa 
s-a întîmplat tn cadrul șanti
erului nostru cu stația de con- 
casare Piscu Aninoasa. com
plexul de locuințe Ghelar, 
Telescaunul Parînq și altele.

Pentru anul 1973, situația 
este îmbunătățită. In momen
tul de față șantierul are asi
gurată documentația de exe
cuție în proporție de 87 la 
sută din numărul de 94 In- 
crări prevăzute în pian. Din 8 
obiective ce vor fi construite, 
dispunem de documentație 
doar la trei obiective. De «- 
ceea exprim dorința șantieru-

Ștefan BABAN 
inq. șef adjunct al 

Șantierului T.C.M.M. Petroșani

(Continuate in pag. a 4-a)
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LUCRĂRILE SESIUNIIMARII ADUN ARI NAȚIONALE
Expunere la proiectul de lege cu privire la

dezvoltarea economico-socială planificată a României
(Urmare din pag. 1)

na — Înscrisă în proiect — 
de a se asigura participarea 
cit mai intensă a României 
Ia diviziunea internațională, 
socialistă și mondială a mun
cii, Obiectivele stabilite în 
domeniul relațiilor economice 
externe exprimă cu fidelitate 
politica partidului și statului 
nostru de promovare largă a 
colaborării și cooperării cu 
statele socialiste membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, cu toate statele 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe temeiul prin
cipiilor care caracterizează în
treaga noastră politică exter
nă.

Proiectul de lege definește 
cu claritate principiile de ba
ză ale conducerii planificate 
și stabilește măsurile destina
te să asigure o temeinică fun
damentare științifică activită
ții de elaborare și de execu
tare a planurilor.

Pentru prima dată este le
giferată astfel elaborarea 
prognozelor pe termen lung, 
este definit rolul acestora în 
determinarea de alternative 
pentru deciziile cu caracter 
strategic, este precizat con
ținutul prognozelor și modul 
de îmbinare a activității de 
prognozare cu activitatea de 
planificare.

Proiectul de lege caracte
rizează totodată conținutul 
planurilor cincinale, instituie 
obligația ca planurile să se 
bazeze pe analiza mai multor 
variante — spre a se oferi 
organelor de decizie elemen
tele necesare fundamentării 
riguroase a opțiunilor — și 
reglementează sistemul pro
gramelor speciale pentru atin
gerea integrală a principale
lor obiective înscrise în cin
cinal.

Pentru a se asigura conti
nuitatea planurilor, s-a prevă
zut ca cincinalele să fie . a- 
doptate cu 1—2 ani înainte de 
începerea executării și s-a 
stabilit sarcina ca ele să cu
prindă în același timp princi
palele obiective ale următoa
rei perioade de cinci ani. Se 
creează în felul acesta posi
bilitatea pregătirii din timp a 
tuturor condițiilor materiale 
și organizatorice necesare 
realizării integrale a sarcini
lor înscrise în planurile cinci
nale.

In proiect au fost înscrise, 
de asemenea, dispoziții cu 
privire la modalitățile, criterii
le și termenele de actualizare 
anuală a prevederilor din cin- 

'Cinal, și a fost reglementat 
felul în care se vor determi
na și corela pe diferite trep
te organizatorice sarcinile pe 
care unitățile socialiste și le 
asumă peste prevederile pla
nurilor cincinale și anuale.

încă din 1973 — după cum 
s-a hotărît la recenta plenară 
a Comitetului Central — s-a 
întocmit, pe baza angajamen
telor luate de colectivele oa
menilor muncii din întreprin
deri — un plan suplimentar, 
oare face parte integrantă din 
planul național unic pe anul 
viitor. Această practică, ce 
va fi continuată, urmărește ca 
depășirea sarcinilor de plan 
să aibă asigurată baza de .ma
terii prime și desfacerea pro
duselor pe piața internă și la 
export, să se realizeze în ca
drul corelațiilor și echilibre
lor necesare pe ansamblul e- 
conomiei.

Tot pentru ridicarea activi
tății de planificare pe o treap
tă superioară, s-a prevăzut 
întocmirea planurilor cincina
le și anuale nu numai în pro
fil departamental, dar șl în 
profil de ramură șl teritorial 
țpe județe),ceea ceva asigura 
coordonarea optimă a activi
tăților din toate unitățile 
noastre socialiste, în scopul 

înfăptuirii obiectivelor priori
tare de dezvoltare economico- 
socială a tării.

Tovarăși deputați,
Una din caracteristicile pro

iectului de leg-e constă în per
fecționarea cadrului organiza
toric de înfăptuire cit mai efi
cientă a centralismului demo
cratic, principiul fundamental 
de conducere planificată a 
dezvoltării economico-sociale 
în sistemul orînduirii noastre 
socialiste.

S-a urmărit raționalizarea 
tuturor activităților pe care le 
implică conducerea planificată 
și eliminarea paralelismelor, 
delimitarea precisă a compe
tențelor și îndatoririlor ce re
vin organelor de conducere 
colectivă pe toate treptele or
ganizatorice.

O atenție deosebită a fost 
acordată participării nemijlo
cite a oamenilor muncii din 
toate unitățile socialiste la e- 
laborarea și realizarea planu
lui, la dezbaterea și soluțio
narea problemelor dezvoltării 
economico-sociale.

Atribuțiile conferite unită
ților socialiste de bază creea
ză premise pentru utilizarea 
eficientă a potențialului pro
ductiv de care acestea dispun, 
pentru mărirea contribuției 
pe care fiecare unitate are 
datoria să o aducă la crește
rea venitului național, Ia în
făptuirea tuturor obiectivelor 
înscrise în planul național u- 
nic. Scopul activității de pla
nificare este de a asigura u- 
tilizarea resurselor materiale, 
umane și financiare cu efi
ciență maximă din punct de 
vedere al intereselor prezente 
și de viitor ale întregii na
țiuni socialiste.

In această ordine de pre
ocupări, doresc să subliniez 
importanta faptului că în pro
iectul de lege se precizează 
conținutul și sensul pe care-l 
are fondul de dezvoltare e- 
conomico-socială, categorie e- 
conomică formulată pentru 
prima dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Așa cum 
arăta secretarul general al 
partidului, în realizarea pro
gresului general al societății 
„un rol esențial revine for
mării și bunei gospodăriri a 
fondului național de dezvol
tare economico-socială, care 
cuprinde cota din venitul na
țional repartizată pentru dez
voltare, precum și fondul de 
amortizare, și care exprimă 
totalitatea resurselor alocate 
de societate pentru creșterea 
forțelor de producție, pentru 
lărgirea bazei materiale a ac
tivităților social-culturale".

Pentru utilizarea cît’ mai e- 
ficientă a fondului de dezvol
tare economico-socială, pro
iectul de lege prevede îndato
ririle privind fundamentarea 
temeinică a fiecărui proiect 
de investiții, precizează mă
suri obligatorii care să ducă 
la scurtarea termenelor de 
realizare a noilor obiective și 
Ia atingerea cît mai rapidă a 
parametrilor proiectați.

In același scop au fost în
scrise sarcini referitoare Ia 
administrarea chibzuită a pa
trimoniului încredințat unită- 
tilor socialiste, printr-o plani
ficare cît mal concretă bazată 
pe folosirea intensivă a capa
cităților de producție, utiliza
rea integrală a suprafețelor 
construite, încărcarea cores
punzătoare a mașinilor și u- 
tilajelor. Atît în progesul de 
elaborare a planurilor, cît și 
în cursul executării 'lor, tre
buie să asigurăm în fiecare u- 
nitate creșterea producției 
fizice necesare economiei na
ționale, reducerea hotărîtă a 
cheltuielilor materiale și li
chidarea risipei, întronarea u- 
nui regim sever de economii.

Au fost reglementate, de a- 
semenea, obligațiile unităților 

Expunere la proiectul legii finanțelor

și ministerelor privind asigu- 
■rarea aprovizionării tehnico- 
materiale ritmice, introduce
rea continuă a progresului 
tehnic și realizarea unor pro
duse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare, spori
rea exporturilor și ridicarea 
eficienței operațiilor de co
merț exterior.

Totodată au . fost stabilite 
sarcini precise în legătură cu 
ridicarea productivității mun
cii, asigurarea unei stricte 
discipline de plan și, de mun
că, accelerarea vitezei de. ro
tație a fondurilor materiale și 
bănești, aspecte esențiale pen
tru realizarea unei înalte efi
ciente a activității de produc
ție.

Importanța și actualitatea 
prevederilor proiectului de 
lege în tot acest grup de pro
bleme au fost puse în lumină 
o dată mai mult cu prilejul 
examinării planului pe 1973 
de către recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., la care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ana
lizat, cu forța de convingere 
care-I caracterizează, sarcini
le fundamentale privind va
lorificarea cu maximum de 
randament a potențialului nos- 
trn material și uman, în sco
pul» de a se accelera dezvol
tarea economico-socială a ță
rii.

Pentru îndeplinirea exem
plară a acestor sarcini, un rol 
important are introducerea în 
activitatea de planificare a u- 
nuî sistem rațional de indica
tori, norme și normative. Sta
bilit într-o concepție unitară 
și supus unui proces de per
manentă perfecționare, acest 
sistem are rolul de a duce la 
dimensionarea riguroasă a 
sarcinilor fiecărei unități în 
raport cu posibilitățile sale 
reale și de a determina mo
bilizarea efectivă a întregului 
potențial productiv.

Așa cum se arată în pro
iect, sistemul de indicatori, 
norme și normative cuprinse 
în legile de aprobare a planu
rilor trebuie detaliat și com
pletat pe fiecare treaptă orga
nizatorică, potrivit specificu
lui activității ei, astfel încît 
la unitățile de bază, în între
prinderi, să oglindească pe 
deplin întreaga activitate, per- 
mițînd o conducere concretă, 
operativă și eficientă.

Tovarăși,
Proiectul de lege lărgește 

atribuțiile și responsabilități
le centralelor industriale, în
tărește rolul acestor mari or
ganizații economice complexe 
ca unități de bază în activita
tea de planificare economico- 
socială.

In calitate de titular de plan, 
centrala are posibilitatea de 
a conlucra direct în cursul 
elaborării și realizării planu
lui atît cu ministerul tutelar, 
cît și cu celelalte ministere, 
precum și cu Comitetul de Stat 
al Planificării. Scopul acestor 
prevederi este de a se asigu
ra valorificarea optimă, în 
concordanță cu nevoile și po
sibilitățile economiei naționa
le, a tuturor resurselor exis
tente în unitățile care alcă
tuiesc centrala.

In același timp, crește ro
lul ministerelor în înfăptui
rea politicii partidului și sta
tului în întreaga ramură pe 
care o coordonează, este spo
rită răspunderea lor pentru 
activitatea de elaborare, fun
damentare și realizare a pla
nurilor unităților subordona
te, pentru încadrarea eficien
tă a tuturor acestora în pla
nul național unic.

In proiect au fost lărgite a- 
tribuțiile comitetelor executi
ve ale consiliilor populare în 
elaborarea și realizarea pla
nului de dezvoltare econo- 
ruico-socială a unităților ad

ministrativ-teritoriale respec
tive. Pentru ca organele loca
le ale administrației de stat 
să poată face față în condi- 
țiuni bune răspunderilor noi 
ce le revin în mobilizarea re
surselor materiale și Umane, 
a întregului potențial econo
mic din fiecare comună, oraș, 
municipiu și județ, s-a pre
văzut și înființarea direcțiilor 
județene de planificare.

Totodată proiectul de lege 
definește precis atribuțiile or
ganelor centrale de sinteză în 
acest domeniu, în primul rînd 
ale Comitetului de Stat al 
Planificării, și aprofundează 
prevederile de ordin consti
tuțional în legătură cu rolul 
Consiliului de Miniștri, ca or
gan suprem ăl administrației 
de stat.

Menționez în această pri
vință precizările referitoare 
la competentele Consiliului de 
Miniștri în conducerea activi
tății executive de dezvoltare 
economico-socială planificată 
a țării j răspunderile sale pen
tru elaborarea proiectului pla
nului national unic, stabilirea 
de reguli unitare pentru fun
damentarea și elaborarea pla
nurilor în profil de ramură, 
departamental și teritorial; 
aprobarea sistemului de indi
catori, norme și normative u- 
tilizate în planificare; orga
nizarea activității de executa
re a planului.

Pentru îmbunătățirea între
gii activități de planificare, 
are o deosebită importanță 
legiferarea măsurilor indicate 
de , Conferința Națională din 
iulie privind întărirea funcți
ilor de control ale Consiliului 
de Stat asupra modului în ca
re se asigură dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării și 
înființarea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economico-So- 
clale.

Așa cum se precizează în 
proiectul de lege, Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo- 
mieo-Sociale — care funcțio
nează sub îndrumarea Consi
liului de Stat — va conlucra 
strîns cu organele de partid 
și de stat la elaborarea prog
nozelor și a planului unic, 
va întocmi studii și va dezba
te principalele orientări ale 
dezvoltării economico-sociale 
a țării, prezentînd concluziile 
și propunerile sale conducerii 
de partid și de stat.

Tovarăși deputați.
Justețea măsurilor adoptate 

după Conferința Națională din 
1967 în direcția îmbunătățirii 
organizării, conducerii șl pla
nificării economiei naționale 
este reflectată larg în înche
ierea cu succes a cincinalului 
1966—1970, în rezultatele bu
ne obținute în 1971 și 1972, în 
premisele serioase care s-au 
creat pentru îndeplinirea in
tegrală și depășirea planului 
cincinal 1971—1975.

In acest context, recenta 
Conferință Națională a parti
dului a recomandat ca pînă 
la sfîrșitul acestui an să fie 
adoptate toate legile și măsu
rile menite să încheie actua
la fază de perfecționare a or
ganizării și conducerii plani
ficate a dezvoltării econo
mico-sociale, astfel încît ele 
să poată fi aplicate din plin 
în 1973.

Proiectul de lege, pe care 
vi l-am prezentat în principa
lele sale trăsături, se înscrie 
în acest calendar.

Sînt încredințat — tovarăși 
deputați — că, dînd expresie 
ecoului larg pe care acest 
proiect l-a avut în opinia pu
blică, veți adopta în unanimi
tate legea cu privire la dez
voltarea economico-socială 
planificată, lege bazată pe ex
periența ciștigată de poporul 
nostru de-a lungul unui sfert 
de veac de construcție socia
listă.

Un loc important îl ocupă 
în proiectul de lege reglemen
tările referitoare la bugetul 
de stat. Prin bugetul de stat 
se asigură în cea mai mare 
măsură participarea finanțelor 
la stabilirea priorităților în 
dezvoltarea economico-socială 
a țării, la determinarea opti
mă a proporțiilor și ritmurilor 
de. creștere economică, la re
partizarea judicioasă a veni
tului național.

Datorită acestui fapt, s-au 
prevăzut răspunderi spo
rite atît în formarea venituri
lor, cît și în efectuarea chel
tuielilor, pentru toate organe
le administrației de stat, în- 
cepînd de la Consiliul de Mi
niștri pînă la unitățile econo
mice și bugetare.

De asemenea, .în proiect se 
reglementează organizarea sis
temului general de evidentă a 
avuției naționale.

Tovarășe și tovarăși,
Creșterea importantă a ro

lului finanțelor țării în dez
voltarea economică a impus 
și perfecționarea organizării

Raportul Comisiilor Marii Adunări Naționale 
prezentat de deputatul Aurel Vijoli

Comisia economico-financîa- 
ră, împreună cu celelalte co
misii permanente ale Marii 
Adunări Naționale au anali
zat și dezbătut proiectul legii 
cu privire la dezvoltarea eco
nomico-socială planificată a 
României, care, în prealabil, 
a fost supus unei largi discu
ții publice, bucurîndu-se de o 
înaltă apreciere.

In dezbaterile în cadrul co
misiilor, tovarășii deputati au 
scos în evidentă faptul că 
proiectul de lege, în care se 
regăsesc atît experiența cîș- 
tigată pînă acum, cît și prin
cipiile teoretice în domeniul 
planificării, legiferează norme 
unitare privind dezvoltarea 
economico-socială planificată 
a societății socialiste în tara 
noastră.

Comisiile permanente dau o 
apreciere deosebită prevederi
lor din proiectul de lege care 
consemnează rolul conducător 
al Partidului Comunist Român 
în desfășurarea tuturor activi
tăților de dezvoltare economî- 
co-socială planificată a țării, 
avînd la bază un program 
fundamentat pe previziunea 
științifică a progresului social, 
cunoașterea cerințelor legilor

Raportul Comisiilor Marii Adunări Naționale
prezentat de deputatul losif Uglar

Comisia economico-financîa- 
ră și celelalte comisii ale Ma
rii Adunări Naționale au ana
lizat și dezbătut proiectul Le
gii finanțelor, constatînd că a- 
cest important act normativ 
reflectă preocupările majore 
ale partidului și statului nos
tru pentru îmbunătățirea for
melor și metodelor de organi
zare, conducere și planificare 
economico-socială, în cadrul 
cărora se înscrie și perfecțio
narea sistemului relațiilor . fi
nanciare.

In dezbaterile care au avut 
loc în comisiile permanente, 
tovarășii deputati au apreciat 
proiectul Legii finanțelor, ca
re reflectă atît principiile teo
retice, cît și experiența prac
tică acumulată în domeniul fi
nanțelor, a creditului în decurs 
de mai bine de un sfert de 
veac de construcție socialistă 
în țara noastră. In același 
timp, au remarcat, ca o carac
teristică a proiectului de lege, 
accepțiunea largă care se dă 
finanțelor, în care se regăsesc 
atît atribuțiile Ministerului Fi
nanțelor cît și ale băncilor și 
a celorlalte instituții financia

sistemului financiar și întări
rea răspunderii organelor fi
nanciare pe toate treptele.

Prin înființarea Consiliului 
F>nanciar-Bancar, ca organ al 
Consiliului de Miniștri, se 
vor crea condiții mai bune 
pentru adîncirea analizei feno
menelor și tendințelor ce apar 
în problemele financiare, mo
netare și valutare, atît pe plan 
intern, cît și în relațiile cu 
străinătatea și, ca urmare, 
condiții pentru îmbunătățirea 
deciziilor în acest domeniu.

In temeiul reglementărilor 
din proiectul de lege, Ministe
rului Finanțelor și băncilor le 
revin sarcini sporite în în
făptuirea politicii economico- 
financiare a statului.

Au fost accentuate atribuți
ile și răspunderile ce revin u- 
nităților socialiste, organe
lor de conducere colectivă 
în elaborarea și executarea 
planurilor financiare, în ana
liza activității pe bază de bi
lanț, în stabilirea măsurilor 
pentru creșterea eficientei.

Proiectul de lege prevede 
că la numirea îrr funcție a con

de dezvoltare istorică a so
cietății și a realităților eco
nomico-sociale ale fiecărei 
etape. Comisiile relevă, de a- 
semenea, prevederile referi
toare la determinarea obiecti
velor dezvoltării economico- 
sociale potrivit voinței între
gului popor, planul national 
unic constituind astfel un a- 
tribut esențial al suveranității 
și independentei naționale.

Tovarășii deputați au făcut, 
de asemenea, aprecieri pozi
tive referitoare la prevederile 
înscrise în proiectul de lege 
care întăresc rolul planului 
national unic, ca instrument 
principal ce asigură concen
trarea și dirijarea cu eficien
tă sporită a tuturor resurse
lor materiale și a energiilor 
umane ale societății în vede
rea dezvoltării rapide a in
dustriei, agriculturii, a celor
lalte ramuri ale economiei 
naționale, a științei, a cultu
rii, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Au fost subliniate, totodată, 
prevederile menite să asigure 
creșterea rolului și funcțiilor 
planului national în conduce

re care contribuie în mod ac
tiv la înfăptuirea, în cadrul 
centralismului democratic, a 
politicii financiare a partidului 
și a statului nostru.

Comisiile permanente au 
scos în evidentă, de aseme
nea, importanta prevederilor 
referitoare la formarea, pen
tru prima dată în țara noas
tră, a fondului national de 
dezvoltare economico-socială 
și utilizarea lui cu eficientă 
sporită, în concordantă cu 
cerințele planului national u- 
nic. Totodată, ele au apreciat 
că proiectul legii finanțelor 
creează noi condiții pentru 
creșterea rolului pîrghiilor fi
nanciare și de credit, a pla
nificării financiare în mobili
zarea într-o măsură cît mai 
mare a rezervelor materiale 
și bănești, în accelerarea vi
tezei de rotație a fondurilor, 
în întărirea gestiunii economi
ce, a disciplinei financiare și 
de plăti. în fiecare unitate so
cialistă și’ în ansamblul eco
nomiei.

Comisiile consideră ca bine
venite prevederile prin care 
se reglementează lărgirea 

ducătorului unitătiî socialiste 
de stat, acesta preia răspun
derea administrării patrimo
niului încredințat, asumîn- 
du-și, prin contract-angaja- 
ment, obligația de a gospodări 
cu grijă, în mod eficient și a 
dezvolta mijloacele materiale 
și bănești ale unității.

De o mare însemnătate es
te prevederea din proiectul de 
lege privitoare la Curtea Su
perioară de Control Financiar, 
organ al Consiliului de Stat, 
avînd menirea să contribuie 
la exercitarea de funcții de 
control asupra administrației 
centrale de stat de către or
ganele puterii de stat, așa cum 
a hotărît Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist Ro
mân din iulie anul acesta.

Tovarășe deputate,
Tovarăși deputați,
Permiteți-mi ca, în încheie

re, să-mi exprim convingerea 
că proiectul de lege supus 
examinării dumneavoastră 
marchează o etapă nouă, ca
litativ superioară în regle
mentarea finanțelor tării, ca

rea unitară a întregii vieți so
ciale și îmbinarea lor armo
nioasă cu măsurile pentru lăr
girea drepturilor și competen
telor unităților economice și 
social-culturale. Se creează, 
astfel, în cadru! principiului 
centralismului democratic, po
sibilitatea unei largi partici
pări a maselor de oameni ai 
muncii Ia elaborarea și reali
zarea sarcinilor de plan.

Au fost considerate ca bi
nevenite și măsurile privitoa
re la organizarea activității 
de planificare pe ramuri de 
activitate, ca și sporirea atri
buțiilor și răspunderilor în a- 
ceastă privință ce revin tutu
ror treptelor organizatorice.

Comisiile permanente apre
ciază pozitiv înscrierea în 
proiectul de lege a principiu
lui elaborării și urmăririi pla
nurilor în profil teritorial, 
ceea ce va da posibilitatea 
dezvoltării rationale a forțe
lor de producție pe întreg 
cuprinsul tării. Ele reliefează, 
totodată, prevederile referi
toare la. elaborarea prognoze
lor pe termen lung, ceea ce 
constituie transpunerea în 
practică a indicațiilor date de 

competentelor, concomitent cu 
întărirea răspunderii unități
lor socialiste, în planificarea 
și utilizarea fondurilor, fapt 
ce se va reflecta în creșterea 
într-o măsură mai mare a i- 
nitiativei colectivelor de sala- 
riați pentru folosirea cu efi
cientă sporită a mijloacelor 
materiale și bănești ce le au 
la dispoziție.

Au fost apreciate, de ase
menea, pozitiv, prevederile 
proiectului de lege referitoa
re la precizarea și delimita
rea funcției de control a or
ganelor financiare și bancare, 
cît și la intensificarea aces
tuia în vederea punerii în 
valoare, îptr-o măsură spori
tă, a rezervelor din econo
mie și pentru prevenirea fe
nomenelor negative care ar pu
tea avea loc în activitatea u- 
nităților socialiste și păgubî- 
rea avutului obștesc.

Prevederile referitoare la 
perfectionarea organizării și 
simplificării evidentei genera
le a avuției naționale, așa 
cur» sînt înscrise în proiectul 
de lege, constituie măsuri deo

re după adoptare trebuie sS 
ducă la identificarea maximă 
a rezervelor economiei și la 
intensificarea folosirii eficien
te a fondurilor materiale si 
bănești, contribuind astfel la 
dezvoltarea accelerată a eco
nomiei noastre naționale.

Aplicarea hotărîtă a preve
derilor proiectului de lege, du
pă ce va deveni lege, în eco
nomia noastră, va duce la rea
lizarea obiectivelor stabilite 
de partid în acest domeniu, 
subliniate, în mpd deosebit, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în expunerea sa la Plenara 
Comitetului Central din 20 
noiembrie: „Pe primul plan, 
în fiecare unitate economică, 
în fiecare ramură a economiei 
trebuie pusă gospodărirea ra
țională, cn maximă eficientă, a 
fondurilor de producție 
fixe și circulante —, crește
rea producției, a venitului net 
și a beneficiilor la 1 000 lei 
fonduri fixe".

Pentru aceste motive vă 
propun spre adoptare proiec
tul Legii finanțelor.

secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român, de a prefigura viito
rul, ca unul din cele mai im
portante atribute ale condu
cerii.

In cadrul discuțiilor care au 
avut loc, tovarășii deputati, 
membri al comisiilor perma
nente, au făcut unele propu
neri de îmbunătățire a preve
derilor înscrise în proiectul 
de lege, care, însușite de ini
tiator, au fost introduse în 
forma supusă dezbaterii.

Comisiile 'permanente ale 
Marii Adunări Naționale își 
exprimă convingerea că pre
vederile din proiectul jde leg© 
vor contribui la orientarea
și mobilizarea tuturor [energii
lor națiunii spre realizarea o- 
biectivelor propuse I privind 
dezvoltarea economico-socială, 
în vederea înfăptuirii scopului 
suprem, satisfacerea tbt mal 
deplină a nevoilor materiale 
și spirituale ale întregului 
nostru popor. De aceea, ele 
propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea proiectului de 
lege în forma în care este
prezentat.

sebit de importante, care vot? 
contribui la cunoașterea mo
dulul în care evoluează, an de 
an, bunurile și creanțele a- 
partinînd proprietății de stat, 
a organizațiilor cooperatiste 
și a altor organizații obștești, 
elemente esențiale pentru o 
temeinică fundamentare a 
dezvoltării economico-soc'ale 
planificate a tării în viitor.

In cadrul dezbaterilor, to
varășii deputati au făcut pro
puneri de îmbunătățire a u- 
nor prevederi care, însușite 
de initiator, au fost introdu
se în proiectul de lege.

Comisiile permanente care 
au analizat proiectul de lege 
își exprimă convingerea că 
reglementarea propusă spre 
dezbatere va spori rolul și 
contribuția finanțelor, a cre
ditului, în formarea venituri
lor statului, în stabilirea în 
economie a echilibrului finan
ciar, monetar și valutar și, de 
aceea, propun Marii Adunări! 
Naționale să adopte proiectul 
legii finanțelor, supus spre 
dezbatere.

(Urmare dîn pag. 1)

zează principiile și obiective
le finanțelor țării noastre în 
etapa făuririi societății Socia
liste multilateral dezvoltate și 
cuprind reglementările de ba
ză, fundamental îmbunătățite, 
privind sistemul fondurilor bă
nești ale societății, sistemul 
planurilor financiare, .(normele 
de efectuare a plăților6 în eco
nomie, precum și atribuțiile 
și răspunderile tuturor facto
rilor care administrează mij
loace materiale și bănești ale 
societății-

Aceste prevederi asigură un 
cadru institutional și un com
plex de reglementări, menite 
să creeze condiții mai bune 
pentru creșterea rolului finan
țelor în înfăptuirea dezvoltării 
deosebit de dinamice a econo
miei și să concure, în mai 
mare măsură, Ia realizarea 
proporțiilor In dezvoltare, la 
păstrarea echilibrului financiar 
și valutar al economiei, întă
rirea stabilității monetare și. 
în acest fel, la creșterea con
tinuă a nivelului de trai al 
populației.

Elementul nou, care se im
pune cu o deosebită eviden
tă în proiectul legii finanțe
lor, îl constituie statuarea pri
orității pentru formarea fon
durilor bănești în economia 
noastră națională, în cadrul 
cărora fondul național de dez
voltare economico-socială o- 
cupă locul hotărîtor, utilizarea 
cu maximă eficientă a acesto
ra și creșterea răspunderii 
privind folosirea banului pu
blic.

în această privință proiectul 
prevede instituirea ur i sis

tem și unei discipline severe 
în formarea fondurilof la toa
te nivelurile prin mobilizarea 
cît mai completă a veniturilor 
nou create și a tuturor dispo
nibilităților bănești , existente 
în economie, în folosirea a- 
cestor fonduri cu un randa
ment sporit.

Formarea și folgsirea fon
durilor sînt supune obligației 
de a fi cunoscute și controla
te de colectivele de oameni ai 
muncii și de întreaga societa
te, pentru ca nimeni să nu se 
poată sustrage răspunderii 
pentru modul ins care a gos
podărit mijloacele materiale 
și financiare ale societății.

Proiectul de, lege cuprinde 
prevederi și îp domeniul folo
sirii pîrghiilor financiare pen
tru aplicarea consecventă a 
principiilor socialiste de co
interesare, combaterea orică
ror forme de țealizare de ve
nituri fără muncă, promova
rea principiilor eticii și echi
tății socialiste.'

Totodată, considerăm că re
glementarea propusă, privind 
formarea și utilizarea fondu
rilor bănești, corespunde des
fășurării proceselor economi
ce, structurii organizatorice a 
economiei noastre naționale și 
a principiilor de conducere a 
acesteia, în cadrul cărora un 
loc de seamă îl ocupă parti
ciparea oamenilor muncii la 
conducere pe baza centralis
mului democratic. De aseme
nea, proiectul consolidează ro
lul întreprinderii ca verigă de 
bază a producției, funcționa
rea centralelor industriale ca 
unități ce corespund atît con
centrării producției, cît și ce
rințelor de apropiere a condu» 

cerii de unitățile de produc
ție, precum și rolul economic 
al organelor locale.

In continuare, doresc să 
subliniez și alte prevederi a 
căror aplicare consecventă va 
duce, fără îndoială, Ia ridica
rea pe o treaptă superioară a 
finanțelor țării. In această 
privință, de o mare însemnă
tate este reglementarea obli
gației unităților economice ca. 
prin activitatea lor, să realize
ze nu numai acoperirea chel
tuielilor și un anumit benefi
ciu, ci rezultate financiare la 
un astfel de nivel care să a- 
sigure restituirea sumelor a- 
vansate de societate pentru 
dotarea și functionarea lor. A- 
ceasta este calea de urmat 
pentru ca industrializarea e- 
conomiei noastre și dezvolta
rea tuturor ramurilor pe baza 
tehnicii moderne, să-și creeze 
ea însăși fondurile necesare 
pentru ridicarea tării . noastre 
la nivelul atins de țările dez
voltate din punct de vedere 
economic.

In acest scop, un rol de 
seamă revine creșterii vitezei 
de rotație a fondurilor, dome
niu în care trebuie acționai, 
mai hotărît prin reducerea ci
clurilor de producție, a dura
telor de intrare în funcțiune 
și realizare a parametrilor pro
iectați la investiții și mai a- 
les prin înlăturarea imobiliză
rilor de fonduri sub toate for
mele.

Totodată, proiectul de lege, 
cuprinde măsuri care să ducă 
la fundamentarea științifică a 
planurilor financiare curente 
și de perspectivă, Ia corelarea 
lor cu prevederile din planul 
național unic de dezvoltare. 1

S-a acordat o atenție deo

sebită' și reglementărilor privi
toare la sistemul de finanța
re și creditare a ramurilor e- 
conomiei și la relațiile bănci
lor cu unitățile socialiste de 
stat, cooperatiste și obștești, 
precum și cu populația. Aces
te reglementări răspund nece
sității de a asigura întărirea 
disciplinei de plan și financia
re și sporirea rolului creditu
lui în determinarea unităților 
economice și organelor lor 
tutelare de a acționa pentru 
întărirea gestiunii economice 
și realizarea de rezultate fi
nanciare optime.

In vederea îmbunătățirii ra
portului dintre eforturile so
cietății pentru investiții și re
zultatele obținute, s-a stabilit 
obligația pentru beneficiarii de 
investiții, institutele de pro
iectare și organizațiile de con
strucții de a asigura la noile 
obiective introducerea celor 
mai perfecționate soluții teh
nologice, realizarea acestora 
cu costuri reduse și într-un 
timp cît mai scurt. De aseme
nea, cheltuielile de investiții 
să se materializeze, în primul 
rînd, în mașini, utilaje și in
stalații de înaltă productivita
te, care să ducă la valorifica
rea superioară a resurselor 
tării, obținerea de sporuri cît 
mai mari de producție, de be
neficii, aport valutar și venit 
național la fiecare leu inves
tit. S-au prevăzut măsuri co
respunzătoare și pentru întă
rirea controlului băncilor fi
nanțatoare asupra cererilor de 
mijloace bănești ale partici- 
pantilor Ia procesul de reali
zare a investițiilor, în vederea 
folosirii raționale a fonduri
lor, potrivit normelor și dis
pozițiilor legale.

(Urmare din pag. 1}

validare, a prezentat rapor
tul acestei comisii.

Marea Adunare Națională 
a validat, în unanimitate, a- 
legerea ca deputat al M.A.N. 
a tovarășului Teodor Roman 
în circumscripția «lectorală 
nr. 5 Olteni, județul Teleor
man.

De asemenea, in baza vo
tării în circumscripțiile res
pective a propunerilor de 
revocare făcute de Frontul 
Unității Socialiste, Marea 
Adunare Națională, în una
nimitate, a validat revocarea 
mandatului deputaților: Va- 
sile Rus, din circumscripția 
electorală nr. 2 Tîrgu Mureș 
Nord, județul Mureș ; Ilie 
Făsui, din circumscripția e- 
Iectorălă nr. 4 Caransebeș, 
județul Caraș-Severin ; Vir
gil Pîrvu din circumscripția 
electorală nr. 11 Nehoiu, ju
dețul Buzău ; și Nicolae 
Murguleț din circumscripția 
electorală nr. 22 Giulești, 
municipiul București, secto
rul 7.

In continuarea lucrărilor, 
președintele M.A.N. a anun
țat că, din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român și a Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
primit următoarele propu
neri ;

— în legătură cu numirea 
tovarășului Manea Mănescu 
ca vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și preșe

dinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, eliberarea sa 
din funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Stat;

— eliberarea din calitatea 
de membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Gheor- 
ghe Balteanu.

In locurile devenite va
cante s-a propus să fie aleși: 
tovarășul Miron Constanti- 
nescu, deputat în circum
scripția electorală nr. 10, ju
dețul Bacău, ca vicepreședin
te al Consiliului de Stat ; to
varășul Constantin Dăscăles- 
cu, deputat în circumscripția 
nr. 5, Tecuci, județul Galați, 
ca membru al Consiliului de 
Stat. In locul devenit vacant 
prin încetarea din viață a 
tovarășului Alhanase Joja, 
fost membru al Consiliului 
de Stat, se propune alegerea 
ca membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Nicolae 
Giosan, deputat în circum
scripția electorală nr. 12 
Zimnicea, județul Teleorman.

Prin vot secret cu buleti
ne, Marea Adunare Națio
nală a adoptat modificările 
propuse în componența Con
siliului de Stat.

La următorul punct al or
dinii de zi, tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
a prezentat expunerea la 
proiectul de lege cu privire 
la dezvoltarea economico- 
socială planificată a Româ
niei.

Raportul Comisiei econo- 
mico-financiare și al celor
lalte comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale a- 

supra acestui proiect de lege 
a fost' prezentat de deputa
tul Aurel Vijoli, președinte
le Comisiei economico-finan- 
ciare.

A început, apoi, discuția 
generală asupra proiectului 
de lege supus dezbaterii.

Au luat cuvîntul depută
ții : Maxim Berghianu, mi
nistrul aprovizionării tehni- 
co-materlalc și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, 
Mihai Dumitru, director ge
nerai al Grupului do uzine 
de autoturisme Pitești, Lu
dovic Fazekas, prim-secretar 
al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., Florica To
ma, director al întreprinde
rii „Textila" din Iași, loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, Gheorghe Ibănescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular1 județean Neamț.

Intrucit proiectul de lege 
a fost larg dezbătut de opi
nia publică, in plenara Co
mitetului Central, în comisi
ile Comitetului Central și în 
comisiile Marii Adunări Na
ționale, Biroul Marii Adunări 
Naționale a propus închide
rea discuției generale.

După discutarea pe artico
le a proiectului de lege, Ma
rea Adunare Națională a a- 
probat, prin vot secret, cu 
unele amendamente propuse 
de deputați, Legea cu pri
vire Ia dezvoltarea econo
mico-socială planificată a 
României.

Lucrările sesiunii au con
tinuat în cursul după-anrie- 
zil.

La prima parte a ședinței 
a asistat și delegația Parti
dului Comunist Francez, con
dusă de tovarășul Raymond 
Guyot, membru al Biroului 
Politic al P.C.F., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a pre
zentat expunerea Ia proiec
tul legii finanțelor.

In continuare, deputatul 
losif Uglar, vicepreședinte 
al Comisiei economico-finan- 
ciare, a prezentat raportul 
Comisiei economico-iinan- 
ciare și al celorlalte comisii 
ale M.A.N. la proiectul de 
lege supus dezbaterii.

La dezbaterea asupra pro
iectului de lege au luat cu
vîntul deputății : Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei 
chimice, Eleonora Nilca, di
rectorul Combinatului textil 
Cisnădic, județul Sibiu, Lau- 
rean Tulai, prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj 
al P.C.R., loan Dragoș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Covasna.

Proiectul de lege a fost 
discutat pe articole și supus 
votului secret cu bile. Ma
rea Adunare Națională a 
adoptat Legea finanțelor.

Textele celor două legi a- 
doptafe de Marea Adunare 
Națională, ale căror proiecte 
au fost publicate în presă 
Și supuse dezbaterii publice, 
vor apare in Buletinul Ofi

cial al Republicii Socialiste 
România.
Sesiunea M.A.N. își continuă 

lucrările joi, 23 noiembrie.
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HOTARIREA
Plenarei Comitetului Centrai al P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972 
privind sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid 

pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de dezvoltare 
economico-socială a României pe anul 1973

Plenara Comitetului Centra) 
a dezbătut, în zilele de 20-21 
noiembrie 1972, proiectul pla
nului de dezvoltare economi
co-socială a României și pro
iectul bugetului pe anul 1973, 
documente care cuprind pre
vederi de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale 
și ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R. re
levă importanța deosebită a 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind activitatea 
partidului și statului nostru, 
munca întregului popor în ve
derea înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale 
P.C.R., de dezvoltare conti
nuă a economiei naționale și 
ridicare a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. C. C. al 
P.C.R. își însușește întru to
tul aprecierile, sarcinile și o- 
rientările cuprinse în expune
rea secretarului general al 
partidului și obligă organele 
și organizațiile de partid să 
acționeze cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea acestora, 
pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a prevederi
lor planului pe anul 1973, pen
tru realizarea înainte de ter
men a sarcinilor planului cin
cinal.

Plenara a relevat că în în
deplinirea prevederilor de plan 
și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe a- 
nul în curs s-au obținut re
zultate bune. Față de anul
1971 s-au realizat sporuri în
semnate la toți indicatorii 
principali: venitul național a 
crescut cu 9,7 la sută, produc
ția globală industrială cu cir
ca 12 la sută, iar producția a- 
gricolă cu circa 9 la sută.

Primii doi ani ai cincinalu
lui au marcat un puternic a- 
vint în dezvoltarea economi
co-socială a țării. Dezvoltarea 
accelerată a ramurilor și sub- 
ramurilor industriei, hotărîtoa- 
re pentru progresul țării, a 
sporit capacitatea de dotare 
a economiei cu mijloace de 
producție moderne, care asi
gură valorificarea superioară 
a resurselor materiale, satis
facerea în condiții mai bune 
a necesităților consumului in
tern șl ale exportului. In a- 
gricultură au continuat efortu
rile pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-mate- 
riale, ceea ce a determinat 
creșterea producției agricole; 
recoltele de cereale din ulti
mii doi ani au fost cele mai 
mari din istoria țării; au spo
rit efectivele de animale la 
toate speciile, s-a asigurat 
creșterea producției animalie
re.

Ca urmare a progreselor în
registrate în dezvoltarea eco
nomică a țarii, volumul expor
tului a sporit în anii 1971 și
1972 într-un ritm mediu de 
14,5 la. sută. S-au lărgit și di
versificat relațiile noastre e- 
conomice externe; au fost î- 
nițiate o serie de acțiuni d.e 
cooperare economică și tehni- 
co-științifică.

Pe baza creșterii în ritm 
rapid a venitului național, ve
niturile bănești ale populației, 
obținute din sectorul socialist, 
au crescut în acest an, com
parativ cu 1970, cu peste 17 
la sută. O atenție deosebită a 
fost acordată creșterii salari
ilor mici. Au fost, de aseme
nea, inițiate numeroase alte 
măsuri pe linia ridicării ni
velului de trai, cum sînt: spo
rirea alocațiilor pentru copii, 
îmbunătățirea Sistemului de a- 
cordare a acestora, majorarea 
pensiilor de asigurări _ sociale, 
introducerea minimului garan
tat pentru remunerarea țără
nimii cooperatiste, asigurarea 
asistenței medicale gratuite 
pentru membrii cooperatori, 
majorarea pensiilor acestora.

S-a îmbunătățit aproviziona
rea cu bunuri și servicii a 
populației, planul desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul so
cialist. fiind depășit în acești 
doi ani ai cincinalului cu 2,5 
miliarde lei.

Plenara apreciază că reali
zările obținute pînă acum con
stituie o vie expresie a juste
ței politicii marxist-leniniste a 
partidului, a hotărîrii și voin
ței cu care clasa muncitoare, 
întregul nostru popor, au răs
puns chemării Conferinței Na
ționale a P.C.R. de a-și inten
sifica eforturile pentru ridica
rea României pe noi trepte de 
progres și prosperitate.

Dezbaterile din Plenară au 
relevat, totodată, că rezulta
tele obținute în acest an pu
teau fi și mai bune dacă nu 
se manifestau unele neajun
suri în eșalonarea sarcinilor 
de plan și desfășurarea ritmi
că a producției, în aprovizio
narea tehnico-materială și co
operarea dintre întreprinderi, 
în domeniul calității produse
lor, al pregătirii și asigurării 
cadrelor calificate, în întări
rea disciplinei și ordinii în 
producție, în darea la timp în 
funcțiune a noilor capacități 
de producție și realizarea in
dicatorilor proiectați.

Examinînd proiectele pla
nului și bugetului de stat pe 
1973, Plenara consideră că 
prevederile acestora sînt. rea
liste, că ele asigură pe deplin 
mobilizarea resurselor de care 
dispune economia noastră.

Plenara aprobă noua con
cepție de elaborare a planu
lui, bazată pe hotărîrile Con
ferinței Naționale, privind con- ■ 
cretizarea, corelarea și inte
grarea în obiectivele noastre 
economice a angajamentelor 
asumate de colectivele de oa
meni ai muncii sub forma u

nor planuri suplimentare. In 
acest sens, urmează ca. Ia li
nii indicatori de bază — în
deosebi la producție și export 
— planul să aibă un nivel mi
nim. corespunzător sarcinilor 
inițiale înscrise în cincinal, și 
un nivel maxim, care repre
zintă planul suplimentar. ce 
înglobează angajamentele co
mitetelor județene de partid, 
organizațiilor de partid și ale 
întreprinderilor. La indicatorii 
calitativi planul va cuprinde 
un singur nivel, cel corespun
zător planului îmbunătățit.

Subliniind caracterul unitar 
al planului. Plenara aprecia
ză că acesta trebuie conside
rat ga obligatoriu în întregul 
său, la parametrii maximali 
și, pe această bază, să se alo
ce resursele necesare, fondu
rile de salarii, repartițiile de 
materiale, să se încheie con
tractele economice.

îndeplinirea indicatorilor mi
nimali asigură acordarea drep
turilor bănești legale ale oa
menilor muncii, pentru reali
zarea planului suplimentar 
colectivele întreprinderilor be
neficiind de stimulente ca 
pentru depășirea planului. In 
acest fel, se asigură cointere
sarea mai bună a oamenilor 
muncii în asumarea unor sar
cini suplimentare și în înde
plinirea lor în bune condiți- 
uni. Totodată, se va introdu
ce o premiere specială pentru 
realizarea programului supli
mentar de export, precum și 
pentru reducerea importurilor 
de materiale, materii prime, 
piese de schimb și utilaje.

Plenara își exprimă convin
gerea că aceste măsuri vor 
stimula și mai mult inițiativa 
oamenilor muncii, efortul lor 
pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, pentru 
ridicarea calitativă a activită
ții noastre economice, pentru 
creșterea bogăției naționale — 
izvorul bunăstării generale a 
fiecăruia.

Discuțiile care au avut loc 
în plen și în secțiunile de lu
cru asupra proiectului planu
lui pe anul 1973 au reliefat 
pregnant faptul că îmbunătă
țirile substanțiale aduse Ia toți 
indicatorii principali ai pla
nului cincinal, în raport cu 
prevederile inițiale ale aces
tuia, asigură. în continuare, o 
dezvoltare rapidă a tuturor 
ramurilor economiei naționa
le.

In scopul .realizării sarcini
lor de plan Ia nivelul maxim 
prevăzut, Plenara Comitetului 
Central obligă comitetele ju
dețene de partid, organele și 
organizațiile de partid, comi
tetele și consiliile oamenilor 
muncii, colegiile ministerelor 
să stabilească măsurile care 
se impun la fiecare Ioc de 
muncă pentru valorificarea 
largă a -tuturor rezervelor e- 
xistente în economie.

1. — In toate întreprinde
rile și centralele industriale 
se va acționa cu toată hotă
rîrea pentru folosirea intensi
vă a capacităților de produc
ție, astfel ca pe această cale 
să se obțină în 1973 un spor 
de producție de cel puțin 37 
miliarde lei. Va trebui înlă
turată cu desăvîrșire practica 
lucrului „în asalt" la sfirșit 
de lună și trimestru, care a- 
duce serioase daune economiei 
naționale. Consiliul de Miniș
tri va lua măsuri pentru o eșa
lonare rațională pe trimestre 
și luni a sarcinilor de plan în 
așa fel îneît să se asigure des
fășurarea ritmică a activității 
economice.

— O atenție deosebită tre
buie acordată, în continuare, 
încărcării mașinilor-unelte, ge
neralizării schimbului II si 
extinderii schimbului IIT in 
toate' unitățile, astfel ca in
dicele de folosire .a timpului 
disponibil să se ridice la cel 
puțin 85 la sută. Tn acest 
scop, trebuie luate măsuri 
ferme pentru asigurarea ca
drelor calificate, îmbunătăți
rea asistenței tehnice în țoa
le schimburile.

— Comitetele județene de 
partid, organele și organizați
ile de partid, organele de con
ducere. ’ colectivă din între
prinderi, centrale și ministere 
au datoria, să ia măsuri pen
tru a asigura o bună aprovi
zionare cu piese de schimb 
și materiale necesare execută
rii lucrărilor de reparații și 
întreținere curentă a mașini
lor și utilajelor, să ia măsuri 
hotărîte pentru a se introduce 
mai multă ordine în fabrica
rea și livrarea acestora.

2; — Plenara obligă minis
terele, centralele și întreprin
derile să acționeze energic 
pentru scurtarea duratei de 
realizare . a parametrilor pro
iectați la capacitățile de pro
ducție date în funcțiune. Anul- 
1973 va trebui să constituie 
un moment de cotitură în 
realizarea indicatorilor proiec
tați la toate capacitățile și 
obiectivele noi aflate în ex
ploatare.

3. — In vederea asigurării 
ritmice a aprovizionării cu 
materii prime, materiale și 
semifabricate potrivit sarcini
lor de producție pe anul 1973, 
vor trebui depuse toate efor
turile pentru realizarea pro
gramului privind lărgirea bazei 
de materii prime. Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geolo
giei să ia neîntîrziat măsuri 
pentru punerea în valoare, în 
condiții economice, a tuturor 
zăcămintelor, inclusiv a celor 
cu conținut mai sărac sau 
situate Ia mare adîncime.

Ministerele vor întocmi și 
aplica programe de măsuri 

concrete pentru utilizarea cît 
mai largă a resurselor inter
ne de materii prime.

— Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale si 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, ministerele și cen
tralele vor lua în continuare 
măsuri pentru a stabili, prin 
plan, fiecărei întreprinderi 
sarcini concrete pe produse.. 
pe repere, renunțînd la plani
ficarea globală, valorică sau 
în tonaj.

— Consiliul de Miniștri, mi, 
nisterele vor lua măsuri pen
tru organizarea și desfășura
rea în bune condiții a coope
rării între întreprinderi pen
tru livrarea de produse, pie
se și subansamble. Ministerele 
de ramură, Ministerul Finan
țelor, băncile vor controla ri
guros modul în caro întreprin
derile respectă obligațiile ' re
zultate din contractele de coo
perare.

4. — Apreciind că rezulta
tele obținute pînă în prezent 
în acțiunea de revizuire a 
consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, com
bustibil și energie nu sînt pe 
măsura rezervelor existente 
în unitățile economice, Plena
ra trasează Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, 
sarcina de a continua și in
tensifica această acțiune, ela- 
borind soluții pentru stabili
rea unor norme de consum 
corespunzătoare prevederilor 
de pian.

— Ministerul Industriei Me
talurgice trebuie să ia măsuri 
pentru a reduce substanțial 
pierderile de metal, pentru a 
asigura livrarea profilelor la 
dimensiunile cerute de indus
tria prelucrătoare.

In toate întreprinderile con
structoare de mașini se. va a- 
naliza consumul de metal pe 
fiecare produs — pornind de 
la subansamblele mari, pînă la 
reperele cele mai mici — și se 
vor stabili programe concrete 
de măsuri pentru reducerea 
consumurilor; îndeplinirea 
sarcinilor cuprinse în aceste 
programe va fi raportată lu
nar și trimestrial, ca orice in
dicator de plan.

— In industria chimică, în 
industria lemnului, a materia
lelor de construcții și în ce
lelalte domenii trebuie adop
tate măsuri Dentru reducerea 
consumurilor tehnologice -le 
substanțe chimice, lemn, ci
ment și de alte materiale.

— In toate ramurile econo
miei naționale se impune sa 
fie mai ferm aplicate măsuri
le stabilite în programul do 
economisire a combustibililor 
Si energiei.

Ministerul Energiei Electri
ce. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, ministe
rele economico, centralele șî 
întreprinderile trebuie să ac
ționeze cu toată hotărîrea pen
tru modernizarea arzătoarelor 
îmbunătățirea izolației termi
ce, a funcționării tuturor in
stalațiilor consumatoare de 
combustibil, în vederea creș
terii randamentelor în utiliza
rea acestora, evitării risipei 
de combustibil și energie e- 
lectrioă.

— O calo importantă de 
realizare de economii și do 
îmbunătățire a aprovizionării 
tohnico-materiale o' constituie 
utilizarea deșeurilor și resur
selor secundare de materiale. 
In acest scop, Plenara stabi
lește ca fiecare minister, co
mitet județean de partid, cen
trală și întreprindere să ela
boreze și să aplice programe 
de măsuri pentru colectarea 
și prelucrarea industrială a 
deșeurilor • metalice și lem 
noase, cît și a altor categorii 
de deșeuri — chimice, texti
le, hîrtie, din cauciuc, uleiuri 
minerale etc.

5. — Plenara pune în fata 
comitetelor județene de par
tid, organelor și organizațiilor 
de partid, a organelor de

■conducere colectivă din mi
nistere. centrale și întreprin
deri —• ca problemă esenția
lă a dezvoltării întregii eco
nomii — sarcina de a asigura 
creșterea continuă a eficien
ței economice în toate sec
toarele de activitate.

Organele și organizațiile de 
partid, conducerile colective 
ale unităților economice tre
buie să ia toate măsurile pen
tru înnoirea continuă a pro
ducției, pentru orientarea mai 
hotărîtă spre realizarea ' de 
produse valoroase, care în
corporează o muncă de com
plexitate ridicată, accelerarea 
vitezei de rotație a fondurilor 
de producție și circulație, în
lăturarea imobilizărilor de 
resurse materiale și financia
re, să promoveze cu fermita
te un sever regim de econo
mii în toate sectoarele de ; ac
tivitate, să combată cu hotă- 
rîre risipa sub orice formă 
s-ar manifesta.

5- — Sporirea productivi
tății muncii cu 9,1 la sută în 
industrie și 7,0 Ia sută' în 
construcții — prevăzută în 
planul pe anul 1973 — impu
ne extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de 
producție, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, îmbu
nătățirea organizării produc
ției și a muncii în secții și în
treprinderi.

— Ministerele, centralele și 
întreprinderile au îndatorirea 
de a fundamenta normele de 
muncă, de ft asigurajȚevizui- 

rea lor sistematică, în concor
dantă cu progresul tehnic, cu 
îmbunătățirile realizate în or
ganizarea producției și a mun
cii.

— Trebuie extins acordul 
global în industrie, agricultu
ră, construcții și creată posi 
bilitatea ca lucrătorii care 
produc mai mult să obțină 
venituri mai ridicate, să nu se 
frînezft creșterea cîștigurilor 
realizate pe seama sporirii 
producției.

— Plenara hotărăște ca pî
nă la 1 iunie 1973 să se defi
nitiveze și să se aplice nor
mativele de personal tehnico- 
administrativ, asigurîndu-se 
proporții raționale între dife
ritele categorii de salariați și 
o utilizare cît mai eficientă a 
acestora în raport cu nevoile 
efective ale producției.

— Va trebui intensificată și 
permanentizată acțiunea de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii, mobilizînd 
mase cît mai largi de salariați 
la realizarea acesteia, la iden
tificarea de noi soluții pentru 
creșterea producției și a pro
ductivității muncii.

7. — îmbunătățirea calității 
producției, reducerea ponderii 
produselor de calitate inferi
oară și a rebuturilor trebuie 
să constituie o preocupare 
permanentă a ministerelor, 
centralelor, întreprinderilor și 
secțiilor, a fiecărui om al 
muncii. In acest scop, plenara 
consideră că este necesară 
respectarea cu strictețe a teh
nologiilor de fabricație, în 
toate unitățile economice, a- 
firmarea unei exigențe spori
te în toate fazele de fabrica
ție, interzicerea Introducerii 
în fabricație și a livrării că
tre beneficiari a materiilor 
prime, materialelor și produ
selor necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ.

8. — Pentru realizarea pre
vederilor planului tehnic pe 
1973, toate întreprinderile ca
re vor asimila utilaje, instala
ții și produse noi trebuie să 
îmbunătățească radical progra
marea și urmărirea — pe tri
mestre și luni — a execută
rii fazelor de asimilare. Prin 
plan va trebui să se stabileas
că sarcini precise — cu ter
mene și executant! — pentru 
modernizarea produselor afla
te în fabricație și asimilarea 
noilor produse și tehnologii, 
pentru creșterea gradului de 
integrare a producției, care să 
fie urmărite riguros, lună de 
lună.

9. — Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, aca
demiile și ministerele vor ur
mări ca activitatea de cerce
tare științifică să fie orienta
tă spre rezolvarea probleme
lor majore, cu caracter priori
tar. ale. dezvoltării economico- 
sociale "a tării: atragerea de 
noi resurse în circuitul eco
nomic. crearea de produse noi 
și tehnologii perfecționate în 
domeniul construcțiilor de 
mașini, al industriei chimice, 
precum și în alte ramuri de 
producție. In acest scop, se 
vor stabili sarcini concrete 
pentru fiecare unitate de cer
cetare și proiectare. pentru 
fiecare cercetător.

•10. — In agricultură, accen
tul principal se va pune în 
continuare pe sporirea pro
ducției de cereale, care tre
buie să ajungă la circa 17 mi
lioane tone. Se vor lua, de a- 
semenea, măsuri' pentru îmbu
nătățirea structurii culturilor, 
mărindu-se, în continuare, 
ponderea plantelor tehnice, 
pentru creșterea substanțială 
a producției la hectar și a 
contribuției la fondul de stat 
la legume, cartofi, struguri și 
fructe. Va trebui să se asigu
re o îmbunătățire substanțială 
a calității semințelor și a ma
terialului de plantat, astfel ca. 
într-o perioadă de cel mult 
2-3 ani. aceasta să ajungă la 
nivelul parametrilor mondiali.

In zootehnie. eforturile 
principale trebuie îndreptate 
spre'~îmbunătătirea substanția
lă a selecției si reproducției 
animalelor, furajarea raționa
lă șî îngrășarea la greutatea 
medie' prevăzută în plan a în
tregului efectiv destinat livră
rilor ; ’se va stimula creșterea 
în condiții naturale, în aer 
liber, a bovinelor și ovinelor, 
folosindu-so pășunile și fura
turile naturale, 'asigurîndu-se 
întreținerea și îmbunătățire» 
acestora. In toate județele se 
vor lua măsuri pentru stimu
larea creșterii animalelor și 
păsărilor în gospodăriile indi
viduale din mediul ruraL

Dezvoltarea producției la 
nivelul stabilit pentru anul 
viitor impune să se acțione
ze cu mai multă fermitate 
pentru respectarea legii fon
dului funciar, să se lichideze 
cu desăvîrșire tendințele de 
risipire a terenurilor agricole. 
In domeniul irigațiilor, efor
turile pentru darea în func
țiune a terenurilor prevăzute 
a fi amenajate trebuie să se 
îmbine cu acțiuni concrete 
pentru realizarea în termen 
cît mai scurt de la darea în 
funcțiune a lucrărilor de iri
gații, a .producțiilor prevăzute, 
in studiile tehnico-economice. 
Vor trebui intensificate lucră
rile de desecare, de scurgere 
a. apelor și de corectare n. ex
cesului de umiditate, mobil: - 
zînd populația din 1 zonele a 
fectate. Unitățile agricole au 
datoria să folosească cu grijă 
cantitățile de îngrășăminte 
chimice repartizate, acordînd 
prioritate terenurilor irigate și 
culturilor la care se obține o 
eficiență sporită.

Trebuie să se acorde o aten
ție deosebită folosirii raționa
le, întreținerii și ®i»loatărlf 

parcului de tractoare și ma
șini agricole. Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare 
și Apelor și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Grele au sarcina să asigure 

. mașinile necesare mecanizării 
lucrărilor din legumicultura, 
oomicultură și viticultură, a 
celor de recoltare a nutrețu
rilor și de mecanizare a lucră
rilor din zootehnie.

11. — In domeniu] investi
țiilor, Plenara C.C. al P.C.R. 
trasează sarcini de a se evita 
dispersarea forțelor, resurse
le materiale, financiare și 
forța de muncă, concentrîn- 
du-se pe principalele obiecti
ve, care determină dezvolta
rea și modernizarea economie! 
naționale.

— Se impune orientarea e- 
forturilor spre realizarea și 
punerea în funcțiune a inves
tițiilor cu caracter productiv; 
de asemenea, va continua rea
lizarea construcțiilor de lo
cuințe, de spitale, școli, creșe 
și cămine. Trebuie luate mă
suri pentru sistarea imediată 
a lucrărilor de investiții cil 
caracter neproductiv. Va tre
bui, de asemenea, să se pună 
capăt, cu desăvîrșire, con
strucțiilor supradimensionate, 
costisitoare.

— O problemă hotărîtoare 
a realizării planului de inves
tiții o constituie pregătirea 
temeinică a condițiilor de e- 
xecuție a lucrărilor, asigura
rea documentațiilor tehnico- 
economice, contractarea la 
timp a utilajelor din țară și 
din import, organizarea și do
tarea șantierelor de construc
ții. Nici o lucrare de investi
ții nu trebuie să înceapă fără 
a avea documentația asigura
tă și utilajele contractate.

— Va trebui îmbunătățită, 
în continuare, eșalonarea pe 
trimestre a punerilor în func
țiune a capacităților de pro
ducție, pentru a evita concen
trarea unui volum mare do 
montaj șî probe tehnologico 
în ultimul trimestru al anului.

— Este necesar să se ia mă
suri hotărîte pentru dublarea 
productivității muncii în con
strucții în următorii 4—5 ani, 
prin proiectarea de soluții ba
zate pe industrializarea lucră
rilor, prin mecanizarea mai 
intensă a locurilor do muncă, 
organizarea corespunzătoare 
a muncii șî întărirea discipli
nei în producție.

— In scopul reducerii con
sumurilor de materiale pentru 
construcții, ministerele, consi
liile populare și Banca de In
vestiții vor lua măsuri pentru 
intensificarea acțiunii do re- 
studiere a soluțiilor din pro
iectele de execuție, neadmî- 
țind la finanțare decît lucră
rile la care au fost reduse 
consumurile de materiale șl 
costurile.

— In vederea îmbunătățirii 
activității în domeniul inves
tițiilor și construcțiilor, ple
nara hotărăște crearea unui 
organism unic, cu atribuții 
precise în directivarea, nor
marea și controlul activității 
de proiectare și construcții, 
precum șî crearea de institute 
centrale comune de cercetare 
și proiectare, care să asigu 
re o concepție unitară în pro
iectarea și realizarea utilaje
lor și a obiectivelor de inves
tiții sau a produselor indus
triale.

12. — In scopul creșterii în 
ritm înalt a schimburilor co
merciale externe, al realizării 
prevederilor planului pe 1973 
privind sporirea în anul viitor 
cu 27,2 la sută a exporturilor 
și extinderii cooperării econo
mice cu alte state, plenara 
stabilește următoarele măsuri:

— întreprinderile, centrale
le și ministerele vor acționa, 
cu perseverență pentru asigu
rarea cu contracte a planului 
de export, îndeosebi pentru 
produsele industriei construc
țiilor de mașini și electroteh
nice. industriei chimice și in
dustriei ușoare.

— Trebuie depuse eforturi 
susținute pentru asigurarea 
fondului de marfă la termene
le și parametrii calitativi so
licitați de clienți. respectarea 
■ u strictețe a condițiilor con
tractuale, îmbunătățirea ritmi
cității. livrărilor la export șt 
evitarea concentrării exportu
rilor în ultima lună a trimes
trelor.

— In cazul cînd apar cereri 
noi pe piața externă, Minis
terul Comerțului Exterior și 
întreprinderile de comerț ex
terior vor informa Consiliul 
de. Miniștri, spre a se exami
na posibilitățile de suplimen
tare a exportului în sectorul 
respectiv.

— Conducerile întreprinde
rilor. centralelor,- ministerelor, 
ale tuturor organelor econo
mice de sinteză cu atribuții 
în activitatea de comerț exte
rior au datoria să întreprindă 
neîntîrziat măsuri energice 
pentru creșterea gradului de 
valorificare a tuturor produ
selor destinate exportului, ob
ținerea unor prețuri superioa
re la export.

— Este necesară o exigentă 
sporită din partea întreprinde
rilor, centralelor și ministere
lor pentru reducerea și limi
tarea la strictul necesar a im
porturilor.

Incepînd din 1973, întregul 
import departamental nenomi
nalizat va trece în rezerva 
Consiliului de Miniștri, ur- 
mind a fi folosită numai pe 
baza unor documentări judi
cioase.

■ (Continuare fci aag» â-aî

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al P. C. R. 

din 20-21 noiembrie 1972 cu privire la unele 
măsuri pentru perfecționarea activității 

comitetelor județene, municipale și orășenești 
ale P.C.R., a consiliilor populare județene, 

municipale și orășenești, îmbunătățirea 
controlului pe linie de partid și de stat, 
precum și pentru organizarea consiliilor 

de control muncitoresc asupra activității 
economico-sociale și constituirea comisiilor 

pe domenii în unitățile economice
Integrarea organică a parti

dului în viața societății și îm
pletirea tot mai strînsă a acti
vității de partid, de stat, so
ciale, dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, proces 
legic al dezvoltării societății 
noastre, subliniat cu pregnan
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în raportul prezen'- 
tat .Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român 
din iulie 1972, impun cu ne
cesitate perfecționarea conti
nuă a muncii organelor și or
ganizațiilor de partid, luarea 
de măsuri politice și organiza
torice în vederea participării 
tot mai active a membrilor de 
partid, a celorlalți oameni al 
muncii la rezolvarea proble
melor construcției socialiste, 
la conducerea întregii vieți 
sociale, precum și la exercita
rea controlului asupra activi
tății unităților economico.

In acest scop, Plenara Co
mitetului Central al P.C.R.

Hotărăște:

1. — Secretarii cu proble
mele economice ai comitete
lor județene de partid și se
cretarul cu problemele eco
nomice al Comitetului munici
pal de partid București să fie 
recomandați spre a fi aleși 
în funcția de vicepreședinți ai 
consiliilor populare respecti
ve, urmînd să conducă consi
liul județean pentru controlul 
activității economico-sociale 
— organism de partid și de 
stat al comitetului județean de 
partid și al consiliului popu
lar județean — și să coordo
neze direcția de planificare în 
profil teritorial.

2. — Secretarii cu proble
mele de propagandă ai comi
tetelor județene de partid și 
al Comitetului municipal de 
partid București să fie reco
mandați spre a fi aleși în 
funcția de vicepreședinți ai 
consiliilor populare respective, 
urmînd a coordona secția de 
propagandă, comitetul de cul
tură și educație socialistă și 
inspectoratul școlar.

Pentru coordonarea unitară 
a activității politico-ideologi- 
ce, cultural-educative și de 
învățămînt, în birourile comi
siilor pentru problemele do 
propaganda. învățămînt, știin
ță și cultură ale comitetelor 
județene și a Comitetului de 
partid al municipiului Bucu- 

I rești vor fi incluși și repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă, obștești, sportive și ai 
altor organizații sociale, care 
răspund de activitatea cultu- 
ral-educativă.

■ 3. — La municipii și orașe
le de categoria 1, inclusiv la 
sectoarele municipiului. Bucu
rești. secretarii cu probleme
le economice și'cei cu proble
mele do propagandă ai orga
nelor respective de partid să 
fie recomandați spre a fi n- 
Ieși în funcția do vicepre
ședinți ai consiliilor populare.

4. — Secretarii cu proble
mele muncii organizatorice 
de la comitetele județene, res
pectiv al Comitetului munici
pal București, do la comitete
le de partid municipale, oră
șenești și ale sectoarelor mu
nicipiului București să fie re
comandați spre , a fi aleși în 
funcția de secretari ai consi
liilor Frontului Unității So
cialiste respective.

II.

In vederea înlăturării supra
punerilor și asigurării unui 
control unitar asupra organe
lor locale de partid și a con
siliilor populare, precum și a 
sporirii eficientei acestuia, Se
cretariatul C.C. al P.C.R. va 

După ieșirea din șuf, brigadierul Aurel Cristea <le la mina Aninoasa poate fi în- 
tîlnit multă vreme încă, printre ortacii Iui. dialoqînd asupra rezultatelor lor și plănuitul 
la cele viitoare.

* Foto : Ioan IL1NESCU

coordona activitatea de con
trol ce se desfășoară de către 
aparatul C.C. al P.C.R., Direc
ția Generală pentru consiliile 
populare din cadru) Consiliu
lui de Stat și inspectorii de la 
Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală.

Comitetele județene de par
tid vor asigura coordonarea 
unitară a activității de control 
desfășurată de aparatul de 
partid șî de către corpul de 
inspectori ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene.

Controlul activității privind 
viața internă de partid — 
primirea în partid, verificarea 
cadrelor din nomenclatura 
organelor de partid, activita
tea colegiului, păstrarea și e- 
liberarea documentelor de 
partid și alte aspecte ale 
muncii de partid — va fami
ne în continuare atribut ex
clusiv al organelor de partid 
și aparatului lor.

III.

Plenara Comitetului Central 
își însușește, în unanimitate, 
propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. aprobată de Comi
tetul Executiv al C. C. «I 
P.C.R. privind organizarea în 
întreprinderile industriale, de 
transport și construcții, pe 
șantiere, în întreprinderi n- 
qricole de stat și de mecani
zare a agriculturii, în institu
tele de proiectări și cercetări 
și în alte unități economice a 
consiliilor de control muncito
resc asupra activității econo
mico-sociale, precum și a co
misiilor pe domenii care vor 
funcționa ca organisme ob
ștești ale comitetelor oameni
lor muncii, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid diri-u- 
nitățile respective.

Constituirea consiliilor de 
-ontrol muncitoresc al activi
tății economico-sociale și a 
comisiilor pe domenii va crea 
cadrul organizatoric mai bun 
pentru activitatea comitetelor 
și consiliilor oamenilor muncii 
in vederea soluționării pro
blemelor tot mai complexe, si 
totodată de participare mai 
largă a oamenilor muncii la 
conducerea întregii activități.

Consiliile de contrei mun
citoresc al activității econo
mico-sociale vor ajuta comi
tetele oamenilor muncii în e- 
fectuarea controlului asupra 
realizării indicatorilor planu
lui de producție, folosirii ca
pacităților de producție, cali
tății produselor, respectării 
tehnologiilor de fabricație.

Consiliile controlului mun
citoresc al activității econo
mico-sociale vor acționa pen
tru dezvoltarea unei atitudini 
înaintate fată de muncă, pentru 
stimularea inițiativei creatoa
re a oamenilor muncii în în
deplinirea sarcinilor economi
ce și sociale, precum și pen
tru combaterea manifestărilor 
de nepăsare, neglijență și 
lipsă de răspundere. Ele an, 
de asemenea, sarcina să ur
mărească respectarea norme
lor de protecție și igienă a 
muncii, întărirea disciplinei în 
producție, prectim și orice al
te probleme care privesc 
condițiile și relațiile de mun
că din unitatea respectivă.

Pe lingă comitetele și con
siliile oamenilor muncii se 
vor organiza următoarele co
misii : a) Comisia pentru pro
blemele de organizare a pro
ducției și ,-a muncii; b) Comi
sia pentru economii și buna 
gospodărire a unităților eco
nomice ; c) Comisia pentru 

mecanizarea și automatizarea 
producției; d) Comisia pen
tru calitatea producției ; e) Co
misia pentru problemele de 
export-import (la întreprinderi 
care au activitate de comerț 
exterior); f) Comisia pen
tru problemele de Investiți: 
și dezvoltare (la întreprinde
rile care au programe de dez
voltare). Acestor comisii le 
revine rolul de a sprijini or
ganele colective de conduce
re a unităților economice și 
de a conlucra strîns cu servi
ciile de resort din cadrul ă- 
cestora în analiza modului in 
care se îndeplinesc sarcinile 
de plan, in studierea proble
melor ce se ridică în dome
niul lor de activitate, în ela
borarea și aplicarea măsuri
lor caro se impuri în vederea 
îmbunătățirii muncii și crește
rii eficienței econdmice.

In măsura în care este ne
cesar, comitetele și consiliile 
oamenilor muncii, de comun 
acord cu organizațiile de par
tid, vor putea organiza și 
alto comisii.

Se recomandă organizațiilor 
cooperatiste ca in cadrul u- 
nităților lor economice sa 
organizeze comisii pe domenii 
care să aibă atribuții simila
re cu cele din unitățile eco
nomice de slat.

In consiliile pentru contro
lul muncitoresc al activității 
economico-sociale și în comi
siile pe domenii do activita
te vor fi cuprinși muncitori 
cu înaltă calificare și cu ex
periență îndelungată în pro
ducție, cei mai buni ingineri, 
tehnicieni, economiști și alin 
cadre de specialitate membri 
de partid sau care nu fac 
parte din rîndurile partidului. 
Membrii consiliilor și comi
siilor vor fi desemnați do că
tre comitetele sau consiliile 
oamenilor muncii cu consulta
rea organelor do partid și vor 
fi aprobați în adunările gene- 
ralo alo oamenilor muncii, o 
dată- cu alegerea reprezentan
ților șalarinților în comitetul 
sau consiliul oamenilor mun
cii ■ din unitatea respectivă. 
Dările de seamă pc care le 
prezintă comitetele oamenilor 
muncii în adunările generale 
semestriale ale saiariaților 
vor cuprinde șî principalele 
aspecte ale muncii depuse de 
consiliile de control muncito
resc al activității economico- 
sociale și do comisiile pe do
menii.

Consiliile pentru controlul 
muncitoresc al activității eco- 
nomico-sociale și comisiile pe 
domenii, se vor sprijini. în în
treaga lor activitate, pe oar- 
ticiparea largă a maselor de 
oameni ai muncii. Ele vor lu
cra. în mod permanent, pe ba
za unor programe concrete 
de muncă, acordînd un sprijin 
efectiv organelor colective în 
conducerea eficientă a activi
tății economico și sociale.

Plenara Comitetului Cenlral 
își exprimă convingerea că 
aplicarea în viată a măsuri
lor adoptate va duce la creș
terea rolului conducător al 
partidului în întreaga socie
tate, a capacității organelor 
și organizațiilor de partid de 
a rezolva mai operativ și mai 
competent problemele politi
ce și social-economice cu ca
re sînt confruntate, vor asi
gura condițiile pentru dezvol
tarea mai departe a democra
ției socialiste, pentru partici
parea tot mai activă a comu
niștilor șj ,•> celorlalți oameni 
ai muncii la realizarea înain
te de termen a planului cin
cinal, la înfăptuirea cu suc
ces a politicii și programului 
partidului.
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HOTARIREĂ
Steagul roșy

Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972 
privind sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid 

pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului 
de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1973
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(Urmare din pag. 3)

— In vederea dezvoltării în 
continuare a activității de co
merț exterior, asigurării echi
librului schimburilor noastre 
economice, un rol important 
va avea introducerea — prin 
adoptarea unei legi vamale — 
a tarifului vamal la importuri.

— Este necesar ca ministe
rele economice, Comisia gu
vernamentală de colaborare 
și cooperare. Ministerul Co
merțului Exterior, Ministerul 
Afacerilor Externe și misiuni
le noastre din străinătate să 
manifeste mai multă inițiativă, 
să se preocupe de concretiza
rea și finalizarea mai rapidă 
a acțiunilor de cooperare e- 
conomică și tehnico-știintifica.

13. — Realizarea sarcinilor 
prevăzute în planul de dez
voltare economico-socială im
pune luarea de măsuri concrete 
— pe întreprinderi, orașe, ju
dele — pentru a asigura re
crutarea, pregătirea și repar
tizarea rațională a forjei de 
muncă, pe diferite sectoare de 
activitate. In acest scop, comi
tetele județene de partid vor 
organiza elaborarea balanței 
forței de muncă pe județe și

Investițiile
(Urmare din pag. 1)

lui ca proiectantul să depună 
eforturi pentru a preda pro
iectele necesare, prin aceasta 
sprijinindu-ne pe noi, con
structorii, în realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1973. 
Aflîndu-ne în prezent în po
sesia celei mai mari părți din 
documentația obiectivelor pen
tru anul 1973, nouă construc
torilor ne revine sarcina de a 
face tot ce depinde de noi, de a 
studia și chiar îmbunătăți do
cumentația, avînd grijă să nu 
diminuăm cu nimic funcționa
litatea, rezistența, calitatea o- 
biectivelor pe care le execu
tăm.

Problema predării Ia terme
nele fixate a noilor capacități 
de producție, a preocupat și 
preocupă conducerea șantieru
lui, comitetul de partid, pe 
fiecare constructor.

Sîntem conștienți că, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Eliminarea nea
junsurilor existente în activi
tatea de construcții va asigu
ra realizarea planului de in
vestiții în condiții de eficien
ță sporită, precum și intrarea 
în producție a noilor capaci
tăți la termenele prevăzute în 
planul de stat" și vom depune 
toată capacitatea, toate efortu
rile pentru a ne achita cu 
cinste de sarcinile ce ne re
vin în acest sens.

IIIEmEM

JOI 23 NOIEMBRIE

Soarele răsare la ora 7,22 
și apune la ora 16,42. Zile 
trecute din an — 328. Zile 
rămase — 38.

EVENIMENTE

© 1972 — Expoziția inter
națională „Electronica '72" 
(Miinchen, 23—29).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Bărbați cumsecade: 
Republica : Țintim și Templul 
Soarelui ; PETR1LA : Pe co
metă ; l.ONEA — Minerul : 
Adio domnule Chips ; ANI- 
NOASA: Reîntoarcerea pe 

In curs de elaborare

„Noul atlas lingvistic 
român pe regiuni"

Se află în curs de elaborare „Noul atlas lingvistic ro
mân pe regiuni", lucrare de interes national, menită să con
tribuie la cunoașterea evoluției istorice a limbii noastre.

Conceput ca o certare de sinteză, care să prezinte ima
ginea actuală a graiurilor românești, atlasul continuă o mai 
veche tradiție românească în acest domeniu. De menționat 
că în anul 1909 Gustav Wigand scoate un atlas al graiuri
lor daco-romane, iar, între 1928-1938, sub îngrijirea lui S. 
Pop și E. Petrovici, vede lumina tiparului „Atlasul limbii ro
mâne — A.L.R.".

Noul atlas, a cărui elaborare s-a impus în urma schim
bărilor survenite în graiurile românești din ultimele două 
decenii, cuprinde hărți lingvistice, înfătișînd cartografic, fe
nomene privind fonetica, fonologia, morfologia, morfonologia 
și lexicul.

Pînă acum, Editura Academiei a scos de sub tipar pri
mele două volume din atlasele Maramureșului și Olteniei, 
ccl dc-al III-lea din ambele.provincii aflîndu-se în redactare. 
Către sfîrșitul anului, vor fi încheiate anchetele pentru cu
legerea materialului privind atlasele Transilvaniei, Banatu
lui, Moldovei. Munteniei și Dobrogei, urmînd să înceapă lu
crările pentru strîngerea datelor referitoare la Crișana.

(Agerpres)

vor orienta folosirea resurse
lor în raport cu interesele 
dezvoltării tării și a județelor 
respective.

Vor trebui create condiții 
pentru atragerea într-o pro
porție mai mare a femeilor și 
tinerelo-r absolvente ale în- 
vățămîntului de cultură gene
rală în activități economice si 
sociale, urmărindu-se califica
rea lor într-un număr mai 
mare de meserii și specialități.

14. — Plenara C. C. al 
P.C.R. aprobă prevederile pla
nului pe 1973 privind ridica
rea în continuare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii — 
telul suprem al societății 
noastre socialiste.

Realizarea sarcinilor maxi
male ale planului creează con
diții pentru ca veniturile' bă
nești totale ale populației din 
sectorul socialist să sporească 
în 1973 cu peste 18 miliarde 
lei fată de anul 1972, respec
tiv cu 3,3 miliarde lei peste 
prevederile cincinalului. In a- 
nul viitor, va continua acțiu
nea de majorare a salariilor, 
vor crește veniturile reale ale 
țărănimii; pentru acțiunile 
social-cullurale s-au prevăzut 
fonduri bugetare de 45.3 mi

UMĂR LINGĂ UMĂR, 
ne străduim să îndeplinim exemplar 

sarcinile încredințate de partid
(Urmare din pag. 1)

de tone în acest an...
— Probabil nu vă veți opri 

aici...
— Desigur, vom porni cu 

elan Ia îndeplinirea sarcini
lor sporite de plan pe 1973, 
așa cum arăta și iubitul con
ducător al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în expunerea făcută la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., de 
la realizările bune pe care le 
înscriem în bilanțul lui 1972, 
pe care le-am obținut și în 
primul an al cincinalului. A 
mineri fără a întîmpina și 
greutăți nu se poate. Totuși, 
dacă punem umăr lînqă 
umăr Ie înfrîngem oricît 
de mari ar fi ele. Se
cretarul general al partidului 
ne socotește pe noi. minerii 
Văii Jiului, un detașament pu
ternic al clasei muncitoare, un 
detașament, de încredere a! 
partidului. Se cuvine să răs
pundem prin fapte, prin reali

pămînt; VULCAN : Fanfan
la Tulip's; LUPENI — Cultu
ral : Golgota.

PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal: 
8.00 Sumarul presei; 9,30 Odă 
limbii române: 9,50 Melodii de 
Liviu Ionescu; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară din 
Dobrogea; 10.30 Clubul călători
lor; 10,45 Noi înregistrări ale 
basului Constantin Petrescu: 
11.00 Buletin de știri: 11,05 Or
chestra Cornel Popescu: 11.15 
Din țările socialiste; 11.30 Lu- 
gojana — album de prelucrări 
corale; 12,00 Discul zilei: Petula 
Clark: 12,15 Recital Ion Stoian;
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat: 
13,00 Radiojurnal: 13,15 Avan
premieră cotidiană: 13.39 Con
cert do prînz; 14.00 Compozito
rul săptămînii: Ludwig van 
Beethoven; 14.40 Melodii popu
lare: 15,00 Buletin de știri; 15.05 
Tribuna radio; 15.20 Muzică de 
estradă: 15.34 Simfonietta de 
Cros Krek; 16.00 Radiojurnal: 
16,15 Grupul vocal ,,Miorița0; 

liarde lei, cu 12,9 la sută mai 
mult decît în anul 1972.

Eforturile statului pentru 
creșterea nivelului de trai al 
populației se reflectă și în 
prevederile privind sporirea 
desfacerilor de mărfuri, a vo
lumului prestațiilor de servi
cii, a numărului de locuințe, 
precum și în dezvoltarea ba
zei materiale a învătămîntu- 
lui, ocrotirii sănătății, cultu
rii.

Preocupîndu-se de creșterea 
veniturilor oamenilor muncii, 
de îmbunătățirea cointeresării 
materiale, corespunzător prin
cipiilor socialiste de retribu
ție, partidul nostru veghează, 
totodată, ca, în spiritul eticii 
și echității socialiste, să fie 
lichidată obținerea de venituri 
pe căi ilicite, în dauna inte
reselor generale ale oameni
lor muncii, să fie combătute 
manifestările de parazitism, 
tendinfa de a trăi fără mun
că pe seama semenilor, a so
cietății.

Plenara Comitetului Central 
obligă organele și organizați
ile de partid, de stat și eco
nomice, să transpună în viață 
cu fermitate prevederile pla
nului pe 1973 privind ridica
rea nivelului de viata al oa

zări în muncă tot mai pline 
de miez, care să îngemăneze 
potențialul nostru, dăruirea și 
abnegația noastră pe frontul 
cărbunelui, dragostea și re
cunoștința noastră fată de 
grija nețărmurită — în atitea 
rînduri dovedită — a condu
cerii superioare de partid și 
de stat pentru soarta mine
rilor din acest mare bazin 
carbonifer al țării, pentru îm
bunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viată 
ale celor care lucrează în 
subteran.

— In ce direcții credeți că 
activitatea în sector poate fi 
susceptibilă de perfecționare?

— In brigada mea ortacii 
se înțeleg, ca și cînd ar com
pune o sinnură famili'e. Ma
nifestările dc indisciplină nu 
au loc, nu permitem aceasta 1 
Aceeași opinie trebuie să aibă 
cîștig de cauză și la nivel de 
sector, de mină. La noi. învoi
rile nu le mai aprobă doar

16.30 știința la zi; 16,35 Aspecte
de la concursul coral „Cîntare 
patriei'-: 16.50 Publicitate radio: 
17,00 O oră la dispoziția dum
neavoastră. Emisiune realizată 
cu elevi ai Școlii oopulâre de 
artă din Pitești: 18,00 Orele se
rii; 20,00 înfăptuim hotărîrile 
Conferinței Naționale a parti
dului; 20,10 Zece melodii prefe
rate; 20,45 Consemnări de Paul 
Anghel; 20.50 La microfon, Ma
ria Pietrarii: 21,00 Revista șla
gărelor; 21,25 Moment poetic. 
Poeți gruzini: 21,30 Bijuterii
muzicale. Arii din operele lui 
Bizet; 22,00 Radiojurnal: 22,30
Concert de seară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6.00 Estrada noc
turnă.

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex;

9.05 România în lume:
9.35 O viață pentru o idee:

Robert Mayer (II) — re
luare;

10,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 29-a;

10.30 De la Alfa la Omega:
• Cetatea marilor sinteze — 

film realizat la Fabrica 
de antibiotice din Iași; 

întreprinderea 
de gospodărie 

comunală
PETROȘANI •

Readuce la cunoștința tuturor abonațiior de apă 
potabilă de pe raza municipiului Petroșani, că au 
obligația, în conformitate cu hotărîrea nr. 7/1969 a 
Consiliului popular al județului Hunedoara, de a în
treține în bune condițiuni instalațiile interioare de 
apă ce le aparțin și să ia fără întîrziere măsuri de 
înlăturare a defecțiunilor ce ar cauza pierdere și ri
sipă de apă potabilă.

Constatările de nerespectare a dispozițiilor de 
mai sus, cu ocazia controalelor efectuate de anga- 
jații împuterniciți pe bază de delegație, se conside
ră contravenții și se vor sancționa conform legilor 
în vigoare.

menilor muncii, asigurînd ast
fel înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru de 
făurire a bunăstării și fericirii 
întregului popor.

*

Plenara consideră că stă în 
puterea muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — strîns uniți în 
jurul partidului, să înlăture 
neajunsurile care se mai ma
nifestă, să mobilizeze și mai 
puternic toate energiile, țoale 
resursele umane și materiale 
ale tării, pentru înfăptuirea 
sarcinilor planului pe 1973, 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen și la un 
înalt nivel calitativ. Plenara 
adresează comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din fabrici 
și uzine, de pe ogoare, din 
mine și de pe șantiere, che
marea de a contribui, cu în
treaga lor energie, la accele
rarea progresului economico- 
social al patriei, de a lupta cu 
si mai multă hotărîre pentru 
ridicarea tării noastre la ni
velul statelor avansate, pen
tru făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

șeful de sector, ele nu-s va
labile fără avizul, fără încu
viințarea brigadierului, care-i 
în permanentă cu omul. E un 
pas bun. Climatul rodnic de
pinde numai de noi înșine. 
Numai printr-o disciplină fer
mă vom înlătura lucrul „în 
asalt" de la sfîrșitul de lună, 
practică dăunătoare atît de clar 
și de hotărît criticată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la lucră
rile plenarei. „Planul este uni
tar și trebuie considerat obli
gatoriu în întregul său la pa
rametrii săi maximali". In a- 
cest spirit se impune să ac
ționeze de acum înainte fie
care colectiv mineresc, fie

care om al adîncului. Stimu
lente vom avea, cîștiqul mereu 
bun — în funcție de realizările 
noastre — de pînă acum e o 
dovadă de netăgăduit. Totul 
se leaqă de cit vom munci 
și de cum vom munci. Adică 
să valorificăm toate capacită
țile de care dispunem și s-o 
facem cit mai bine I

• Calendar: Gheorghe Pe- 
trașcu;

10.50 Teleobiectiv:
11.10 Telecinemateca:

,. Bumerangul";
12.40 Muzică populară interpre

tată la acordeon;
12.50 Telejurnal;
16.00—17,00 Teleșcoală :

— Fizică: Aparate electri
ce. Utilizarea lor:

— Economie politică: Ca
pitalismul monopolist de 
stat în perioada actuală:

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-ămiază. Emisiune în 
limba maghiară;

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto;

18.50 Cronica literară: Eugen
Jebeleanu — „I-Ianibal";

19.00 Satul contemporan. Arhi
tectura rurală. Tradiție și 
inovație (I);

19.20 1001 de seri: „Zîna de cer
neală" ;

19.30 Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 ..Trofeul Carpați" la hand
bal feminin : România — 
Ungaria (repriza a 11-a). 
Transmisiune directă de la 
Iași;

20.30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Iași;

20.50 Avanpremieră;
20,55 Pagini de umor: retrospec

tivă Walt Disney;
21.45 Tinerii despre ei înșiși:
22.30 .,24 de ore".

Viena

Zilele culturii
românești

VIENA 22 — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite: In cadrul ma
nifestărilor organizate în Aus
tria în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, marți seara a avut loc 
la Guessing inaugurarea „Zi
lelor culturii românești". Stră
veche localitate din regiunea 
Burgenland, Guessing va găz
dui, pînă la 26 noiembrie, un 
complex de expoziții, în ca
drul cărora sînt prezentate 
realizările poporului român în 
anii Republicii. frumusețea 
peisajului românesc, monu
mente și instituții de artă și 
cultură, o expoziție de carte 
cu 200 de volume, o colecție 
de ceramică cu obiecte de 
mare valoare artistică. Tot în 
aceste zile, cinematograful din 
localitate prezintă filme ro
mânești, iar în școli se desfă
șoară concursul „Cunoașteți 
România ?".

„Săptămîna românească" or
ganizată Ia Guessing încheie 
șirul amplelor acțiuni de a- 
cest gen desfășurate în anul 
1972 în 12 orașe din patru 
landuri austriece : Salzburg,
Austria de Sus, Austria de 
Jos și Burgenland.

R. P. CHINEZĂ.. De cu
rînd, in partea de nord-est 
a R. P. Chineze, s-a des
chis mina de fier Watous-

A Asociația de prietenie 
Anglia—România a organizat 
o seară consacrată literaturii 
și muzicii românești. In fața 
unui numeros public, Jack 
Green, membru al Comitetului 
Executiv al Asociației, a tinut 
o prelegere despre opera lui 
Mihail Sadoveanu. A urmat 
un program muzical susținui 
de solista vocală Betty Tay
lor, de la British Broadcasting 
Corporation, care a interpre
tat melodii enqlezești și ro
mânești.

A avut loc, apoi, o audiție 
de muzică populară româneas
că imprimată pe discuri.

© Studenții Facultății de 
drept din Madrid au organizat 
marii o demonstrație de pro
test împotriva unor măsuri re
presive adoptate recent de au
toritățile universitare. Pentru 
a-i dispersa, politia a pătruns 
în incinta facultății. Cîteva 
zeci de studenti au fost ares
tați.

© Aminată cu 24 de ore 
din motive tehnice, lansarea 
satelitului artificial european 
„Esro—4" destinat cercetări
lor ionosferice a avut loc în 
primele minute ale zilei de 
miercuri, la baza americană 
Vandenberg din California, 
cu ajutorul unei rachele 
„Scout" cu patru trepte.

Conceput și realizat de Or
ganizația vest-europeană pen
tru cercetări spațiale (ESRO), 
care cuprinde Belgia, Marea 
Britanie, Danemarca, Elveția, 
Franța, R.F. a Germaniei, Ita
lia, Olanda, Spania și Suedia, 
satelitul. în greutate de 130 
kilograme, va efectua șase 
experimente științifice și teh
nice în ionosferă în zona celor 
doi poli ai Pămîntului, dar va 
cerceta cu precădere reqiunea 
Polului Nord al Terrei.

A Frontul National din Re
publica Democrată Populară a 
Yemenului, partid de guvernă- 
mînt, a ratificat acordul de la 
Cairo privind realizarea unei 
uniuni între cele două state 
yemenite — a declarat minis
trul de interne sud-vemenil. 
Mohamed S-aleh Mutieh. Rea
lizarea uniunii între cele două

Declarația M.A.E.
PHENIAN 22 (Agerpres), — 

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Alacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarație în care se 
arată că, după publicarea De
clarației comune a Nordului 
și Sudului Coreei, Statele U- 
nite au introdus în Coreea de 
sud o mare cantitate de ar
mament. Guvernul R.P.D. Co
reene, subliniază declarația, 
condamnă în mod ferm ase
menea acțiuni.

In continuare, în declarație

Sesiunea UNCTAD
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 22 — 
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie. transmi
te : Comitetul pentru proble
mele economice ale Adunării 
Generale a O.N.U. dezbate 
în prezent raportul asupra lu
crărilor celei de-a treia Sesi
uni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare (UNCTAD).

Expunînd poziția României 
fată de problematica UNCTAD, 
ambasadorul Constantin Ene a 
subliniat că sprijinirea țări
lor în curs de dezvoltare pen
tru promovarea creșterii lor 
economice, reducerea și eli
minarea marilor decalaje care 
le separă de țările avansate, 
prin acțiuni concrete și pro-

han, la a cărei exploatare 
se folosește in exclusivita
te echipament fabricat in 
R. P. Chineză.

țări, a spus el. este o aspi
rație veche și un obiectiv care 
trebuie înfăptuit.

A Datele publicate la Lisa
bona în buletinul anual al Se
cretariatului national pentru 
problemele emigrației din 
Portugalia relevă că, în anul 
1971, au emigrat din tară a- 
proximativ 150 000 de portu- 
ghezi. Buletinul precizează că, 
dintre aceștia, numai 50 000 
au părăsit Portuqalia în mod 
legal, restul de 100 000 emi- 
grînd clandestin.

A La Vientiane a avut loc 
a șasea rundă a convorbiri
lor dintre delegațiile Frontu
lui Patriotic Laotian și admi
nistrației de la Vientiane, cu 
privire Ia reglementarea paș
nică a problemei laotiene.

După intîlnire, purtătorul de 
cuvînt al delegației Frontului 
Patriotic a relevat că, pentru 
restabilirea și menținerea pă
cii în Laos, este necesar ca
S.U.A. să înceteze imediat a- 
mestecul său in treburile in
terne ale Laosului, și să-și re
tragă personalul militar, in
clusiv cel al aliatilor lor, să 
im împiedice organizarea u- 
nor aleqeri qenerale democra
tice.

® Președinții partidelor so
cial-democrat și liber-democrat, 
Willy Brandt si, respectiv, 
Walter Scheel, au avut con
vorbiri cu privire la formarea 
noului quvern. Președintele 
fracțiunii P.L.D., Wolfgang Mis- 

chnick, a apreciat că, în scurt 
timp, se va ajunge la stabi
lirea unui program comun și 
concret de activitate.

a R.P.D. Coreene
se amintește că, în prezent, 
între Nord și Sud au loc con
tacte și convorbiri care des
chid perspective pentru reu- 
nificarea tării. Voința poporu
lui coreean este de a realiza 
reunificarea pașnică a tării, 
prin eforturile conjugate ale 
Nordului și Sudului, în depli
nă independentă, fără ames
tec străin. S.U.A. trebuie să 
înteleaqă realitatea și să se 
retragă netîntîrziat din Co
reea de sud, subliniază decla
rația.

qrarne internaționale la care 
statele puternic industrializate 
să-și aducă o contribuție sub
stanțială. ar avea o mare în- 
rîurire asupra climatului in
ternational și a întregii dez
voltări a umanității .

In încheiere. vorbitorul a 
arătat că România, care face 
parte din qrupul de lucru în
sărcinat cu elaborarea proiec
tului Cartei drepturilor și o- 
bligatiilor economice ale sta
telor, înțelege să-și aducă în
treaga contribuție la consacra
rea printr-un asemenea docu
ment a normelor și principii
lor relațiilor economice inter
naționale, la garantarea secu
rității economice a tuturor 
statelor.

In foto : Imagine a unei 
instalații de la mina de fier 
deschisă, Watoushan.

A In încheierea turneului 
întreprins în Uniunea Sovie
tică, orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu" a 
prezentat la Kiev un concert 
sub conducerea dirijorului 
Mircea. Basarab. Concertul s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces.

A Referendumul asupra vi
itorului politic al Irlandei de 
Nord va avea loc la începutul 
anului viitor, a declarat, marți, 
în Camera Comunelor, secre
tarul de stat britanic pentru 
Ulster, William Whitelaw. 
După cum se știe, în cadrul 
referendumului. cei peste 1 
milion de cetățeni cu drept de 
vot din Irlanda de Nord, ur
mează să răspundă la întreba
rea dacă doresc ca Ulsterul 
să rămînă parte inteqrantă a 
Marii Britanii sau să se u- 
nească cu Republica Irlanda.

(„LE FIGARO")'

Sub acest titlu, cotidianul francez publică un articol în 
care se precizează că, in anul 1970, în Franța existau 1 587 473 
exploatări agricole, cu 100 000 mai puține decît în anul 1967. 
Iar, dacă în acest total nu ar fi fost incluse și acele gospo
dării dispunînd de suprafețe agricole mai mici de 1 ha, nu
mărul exploatărilor ar fi fost redus la 1 420 924. In rîndul 

acestora predomină fermele dispunînd de suprafețe de 30 ha 
și chiar mai mari.

Serviciile de statistică ale Ministerului Agriculturii din 
Franța au dat recent publicității rezultatele definitive ale 
recensămintului efectuat în agricultură in anul 1970. Deși 
seci, lipsite de comentarii și comparații cu recensămintele 
anterioare, din conținutul lor reiese totuși că mai mult de 
jumătate — 53,6 la sută — din numărul fermierilor sînt în 
vîrstă de peste 50 de ani, și că numărul celor care au tre- 
cut de 70 de ani reprezintă 8 )a sută din pOpula(ia aqricolă. 

I Cea mai mare suprafață agricolă revine însă fermierilor a 
j căror vîrstă se încadrează între 45 și 49 de ani. O parte în

semnată din rîndul fermierilor — 358 000 — practică, în a- 
celași timp, și altă meserie.

Potrivit recensămintului din 1970, numărul persoanelor 
angajate în agricultura Franței este de aproximativ 3,5 mi
lioane, din care 359 000 sînt salariați permanenți sau se
zonieri.

Așadar, caracteristic agriculturii franceze continuă să fie 
procesul de dispariție a fermelor mici, al căror teren ara
bil este anexat Ia marile exploatări particulare.

i ................................................................................................................ .. :

FAPTUL 
DIVERS 

PE GLOB
ÎNAPOI LA.. TRAMVAI

Edilii orașului suedez Gote- 
borg încearcă felurite meto
de pentru descongestionarea 
circulației și micșorarea nu
mărului de accidente. Una din 
metodele aplicate de curînd, 
și care a dat rezultate bune, 
constă în interzicerea circula
ției automobilelor în centrul 
orașului și reintroducerea 
tramvaielor electrice pentru 
transportul în comun. După 
cum remarcă ziarul englez 
„Financial Times" publicul din 
Goteborg revine cu entuziasm 
la călătoria cu veteranul mij
loc de locomoție.

MODA FEMININĂ

Schimbări structurale în mo
da feminină ? Da. Potrivit re
vistei vest-germane „Stern", 
în Franța cîștigă din nou teren 
moda gingășiei feminine, a- 
propiindu-se vertiginos de cea 
din anul 1947. Astfel, moda 
rochiilor mini și maxi a ajuns 
la amurgul existentei, iar 
pantalonii, aproape că nu se 
mai poartă I

PREMIUL
„RUDOLF VALENTINO"

Liz Taylor și Richard Bur
ton. cunoscutii actori ameri
cani de cinema, aflati în Italia, 
au primit premiul „Rudolf Va
lentino" —o statuetă de aur 
reprezentînd pe celebrul artist 
al anilor celui de-al treilea 
deceniu al acestui secol. In 
concepția celor care l|au in
stituit, premiul este acordat 
actorilor care, pe lingă certe 
calități interpretative, âu șan
sa să intre în istoria cinema
tografului...

RECORD DE DIVORȚURI

Revista americană „U.S. 
News and World Report" es
te de părere că nu toate căsă
toriile din S.U.A, sînt | ferici
te, întrucît numărul divorțuri
lor este în creștere. Potrivit 
unor statistici oficiale, în a- 
nul 1971 au fost oficiale peste 
2 milioane de căsătorii. O tre
ime din acestea au fost des. 
făcute în cursul aceluiași an I

2 MILIARDE DE MĂRCI
Ziarul elvețian „Weltwoche" 

publică date aproximativ de
finitive în legătură cu cheltu
ielile efectuate de autoritățile 
vest-germane pentru organiza
rea Olimpiadei de la Munchen. 
Cifra totală este aproape 2 
miliarde de mărci 1 Numai o 
parte a acestor cheltuieli a 
fost recuperată, dar au rămas 
în serviciul public o serie de 
construcții de mare valoare, 
de pildă satul olimpic, diferi
te instalații și stadioane, me
troul din Munchen, noi străzi 
noi hoteluri etc.

BOEING 747
Un prim bilanț al firmei a- 

nrericane Boeing arată că în 
primele nouă luni ale acestui 
an producția avioanelor de că
lători a crescut constant, fir
ma vînzînd în fiecare zi cite 
un aparat. Face senzație noul 
tip „Boeing-747" a cărui îm
părțire interioară este mult 
deosebită de cea a altor tipuri, 
avînd și saloane pentru fumă
tori și nefumători 1 Avionul 
va mai avea la bord o sală de 
cinema, cafenea și magazin cu 
mărfuri... scutite de vamă!

Mica publicitate
VÎND casă 100 mp, situată strada Pomilor 5 Pelroșani.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cerchezan 

Ion, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.
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