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„Proiectul planului pe 1973 asigura, 
ț comparativ cu prevederile inițiale ale 
j cincinalului, îmbunătățiri substanțiale la ) 

j indicatorii principali, prevăzînd în con- ) 
ț tinuare ritmuri ridicate de creștere a pro- ■ 
j ducției, productivității muncii și eficienței J 
i economice11. J
ț (Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ,
i la Plenara C. C. al P. C. R. din 20-21 noiembrie <

1972).

LUCRĂRILE SESIUNII MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

Acțiuni entuziaste, inițiativă și
dăruire pentru realizarea exemplară 
a programului de propășire a patriei

Joi, 23 noiembrie, in cea 
de-a doua zi a lucrărilor în 
plen a sesiunii Marii Adunări 
Naționale, deputății au dez
bătut celelalte proiecte de 
legi prevăzute pe ordinea de 
zi.

Marea Adunare Națională 
a examinat și adoptat Codul 
Muncii, elaborat ca urmare a 
hotărîrilor Congresului al X- 
lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului. Acest do
cument consfințește noile rapor
turi de muncă, profund demo
cratice, ale societății noastre 
socialiste. Deputății au dezbă
tut - în spiritul orientărilor 
cuprinse in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia 
recenta plenară a C. C. al 
P.C.R. - și au aprobat legile 
pentru adoptarea planului de 
dezvoltare economico-socială 
a țării noastre și a bugetului

de stat pe 1973, an hotăritor 
pentru înfăptuirea înainte de 
termen a cincinalului. A fost 
adoptată, de asemenea, le
gea privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, llie 
Verdeț, ceilalți membri ai con
ducerii de partid și de stat au 
fost întimpinați, la sosirea în 
sală, cu îndelungi și puterni
ce aplauze.

Erau de față, alături de de- 
putați, numeroși invitați - 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii, personali
tăți ale vieții economice, știin
țifice și culturale, ziariști.

Cei prezenți au păstrat un

moment de reculegere in me
moria academicianului Horia 
Hulubei, deputat al Marii A- 
dunări Naționale in ultimele 
trei legislaturi, personalitate 
de seamă a științei și invă- 
țămîntului universitar din ța
ra noastră, savant de reputa
ție mondială.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, a deschis apoi șe
dința.

Tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expune
rea la proiectul Codului Mun
cii al Republicii Socialiste 
România.

Președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări 
sociale, deputatul Gheorghe 
Vasilichi, a prezentat Rapor
tul acestei comisii și al Comi
siei juridice la proiectul Co
dului Muncii.

La discuția generală au 
luat cuvîntul deputății : Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău al 
P.C.R., Ileana Mihăilescu, țe
sătoare la Uzinele textile A- 
rad, Petru Muntean, șef de 
brigadă la întreprinderea mi
nieră Anina, Neculaiu Mora- 
ru, președintele Uniunii sindi
catelor din întreprinderile in
dustriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini.

Proiectul Codului Muncii a 
fost discutat, apoi, pe artico
le. Marea Adunare Națională 
a aprobat, prin vot secret, cu 
unele amendamente propuse 
de deputați, Codul Muncii al 
Republicii Socialiste România. 
Textul Codului Muncii, al că
rui proiect a fost publicat în 
presă și supus dezbaterii pu
blice, va apare în Buletinul
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Expunerea la proiectul Codului Muncii
prezentată de tovarășul Virgil Trofin

Tovarăși deputați,

Din însărcinarea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Miniștri, vă rog să-mi per
miteți să prezint Marii Adu
nării Naționale, spre examina
re și adoptare, proiectul Co
dului Muncii al Republicii So
cialiste România, elaborat ca 
urmare a hotărîrilor Congre
sului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

După cum este cunoscut, 
Codul Muncii în vigoare a 
fost adoptat acum 22 de ani, 
pe parcurs fiind aduse unele 
îmbunătățiri. In această pe
rioadă, sub conducerea și pe 
baza politicii Partidului Co
munist Român, ca rezultat al 
muncii eroice desfășurate de 
clasa muncitoare, țărănime, 
intelectualitate, de toți oame
nii muncii români, maghiari? 
germani și de alte naționali
tăți, s-au produs în societatea 
noastră mari și profunde 
schimbări revoluționare. S-a 
dezvoltat puternic industria, 
s-a înfăptuit cu succes socia
lizarea agriculturii, s-au dez
voltat învățămîntul, știința și 
cultura, democrația muncito
rească, socialistă, s-a îmbună
tățit continuu nivelul de via
tă al celor ce muncesc. S-a 
întărit puternic coeziunea în

tregului popor, singurul stăpîn 
al întregii avuții naționale, al 
destinelor patriei, s-a făurit 
unitatea de monolit a maselor 
îrf jurul Partidului Comunist 
Român, forța politică condu
cătoare a societății noastre 
socialiste.

După Congresul al IX-lea al 
P.C.R. au fost elaborate o sea
mă de legi care reglementează 
într-un mod nou, corespunză
tor etapei actuale de dezvol
tare a țării, problemele pri
vind : organizarea și condu
cerea unităților economice, oț- 
ganizarea și disciplina muncii 
în unitățile socialiste de stat, 
încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din u- 
nitățile socialiste de stat, per
fecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din u- 
nitățile socialiste, legea pen
siilor, a protecției muncii etc. 
In aceste condiții, codul ac
tual este depășit, unele preve
deri ale sale nu mai cores
pund cerințelor actuale de 
dezvoltare a societății noas
tre socialiste, iar unele prin
cipii de mare importanță, sta
bilite prin diferite legi adop
tate în ultimii ani,, nu-și gă
sesc reflectarea în actualul 
cod.

Document de o importan
tă deosebită pentru întreaga

evoluție socială a României 
contemporane, Codul supus 
aprobării dumneavoastră con
sfințește . noile relații de . mun
că — bazate pe un profund 
democratism — instaurate în 
anii construcției socialiste în 
țara noastră. Acest cod 
constituie cadrul legislativ ge
neral al principiilor și nor
melor privind relațiile de mun
că, înmănunchindu-le într-o 
adevărată Cartă a muncii so
cialiste.

Dînd expresie dezvoltării 
impetuoase a forțelor și re
lațiilor socialiste de producție 
care are loc în țara noastră, 
Codul statuează principiile 
care au stat la baza măsuri
lor de perfecționare a vieții 
economice și sociale adoptate 
de Congresele al IX-lea și al 
X-lea ale partidului și care 
privesc relațiile de muncă. 
Prevederile sale corespund a- 
tît cerințelor actuale, cît și 
celor de perspectivă ale socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Proiectul Codului Muncii 
a fost înscris pe ordinea de 
zi a Conferinței Naționale a 
partidului din acest an, unde 
a făcut obiectul unor temeini
ce analize. Potrivit hotărîrilor 
Conferinței Națoipale, acest 
document a fost supus unei

ample dezbateri publice, cu 
prilejul căreia masele largi de 
oameni ai muncii au dat o 
înaltă apreciere principiilor 
sale și au' ’făcut numeroase' 
propuneri, de care s-a ținut 
seama la definitivarea proiec
tului supus dezbaterii și apro- 
băiii Marii Adunări Naționa
le.

Aș dori să subliniez faptul 
că acest important document 
a constituit o preocupare de 
seamă a conducerii superioare 
de partid și de stat, personal 
a secretarului general al par
tidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a îndrumat și 
orientat în permanență elabo
rarea și definitivarea Codului 
Muncii. Prin orientările și în
drumările date s-a urmărit să 
se asigure ca acest cod să co
respundă noilor relații de 
muncă instaurate în țara 
noastră. Prin drepturile și o- 
bligațiile stipulate, Codul Mun
cii reprezintă un cadru legis
lativ corespunzător prin care 
clasa muncitoare, toți oame
nii muncii se pot bucura de 
binefacerile socialismului și, 
în același timp, sînt chemați 
să-și aducă o contribuție spo
rită la construirea socialismu
lui în țara noastră.
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Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
planului de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste Romania pe anul 1913 
prezentată de tovarășul Manea Mănescu

Stimați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca, 

din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, să prezint proiec
tul de lege pentru adoptarea 
planului de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1973.

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din a- 
cest an, prin orientările și ho- 
tărîrile sale de excepțională 
importanță, a determinat o am
plă acțiune pentru identifica
rea și mobilizarea rezervelor 
din economie, pentru accele
rarea dezvoltării societății 
noastre socialiste. Pe acest te
mei, s-a conturat un program 
suplimentar al creșterii noastre 
economice pînă la sfîrșitul 
cincinalului și, în acest con
text, s-au dat noi dimensiuni 
cantitative și calitative planu
lui pe 1973.

Prevederile planului pe a- 
nul viitor au fost stabilite 
printr-o strînsă conlucrare in
tre întreprinderi, centrale, mi
nistere, organe centrale de 
sinteză economică și consili
ile populare, cu sprijinul or
ganelor și organizațiilor de 
partid. Ele au fost analizate 
de Consiliul de Miniștri și de 
către Comitetul Executiv al

partidului nostru. După cum 
cunoașteți, Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român a dezbătut și 
aprobat prevederile planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a României 
pe anul 1973.

Doresc să subliniez tovarăși 
că întreaga activitate de îm
bunătățire a planului s-a rea
lizat sub conducerea directă 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a analizat 
profund toate ramurile pro
ducției materiale, precum și 
activitatea de învățămînt, ști
ință, sănătate și cultură. In a- 
ceastă laborioasă muncă, ne-a 
indicat soluții de importantă 
considerabilă pentru identifi
carea și punerea în valoare a 
unor noi resurse materiale și 
financiare, pentru gospodări
rea superioară a potențialului 
productiv, astfel încît proiec
tarea actualelor proporții, co
relații și ritmuri să asigure 
dinamismul și echilibrul dez
voltării economiei noastre în 
anul 1973 și în anii următori.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al partidului și hotărîrile ple

narei constituie în fapt pro
gramul concret de acțiune în 
direcțiile decisive pentru în
făptuirea prevederilor planu
lui pe 1973 și pe an'samblul 
cincinalului, pentru accelera
rea mersului nostru înainte pe 
drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Stimați tovarăși,
Dezbatem proiectul planului 

pe 1973 în condițiile lîn care 
în primii doi ani ai cincina
lului economia s-a dezvoltat 
ascendent, sporind în ritmuri 
înalte forțele de producție ale 
țării. A continuat procesul de 
modernizare a industriei, a- 
griculturii, transporturilor, con
strucțiilor, a tuturor ; ramuri
lor de activitate. S-a intensi
ficat cercetarea științifică și 
aplicarea tehnicii avansate j 
s-au asimilat numeroase pro
duse noi cu parametri econo
mici ridicați. Este în plină 
desfășurare amplul program de 
investiții. In 1971 și în pri
mele zece luni ale acestui an 
au fost date în funcțiune 473 
capacități importante de pro
ducție în industrie și nume
roase alte obiective economi
ce în celelalte ramuri ale 
producției materiale. Volumul

comerțului exterior a sporit, 
în medie, anual cu circa 14,5 
la sută. Resursele materiale 
și umane ale țarii au fost mai 
bine utilizate, a crescut pro
ductivitatea muncii și eficien
ta economică a producției. Ca 
urmare, venitul national a 
crescut în primii doi ani ai 
cincinalului într-un ritm me
diu de peste 11 la sută, ceea 
ce a permis realizarea unor 
acțiuni importante pentru ri
dicarea nivelului de trai al 
populației.

Toate aceste realizări con
firmă justețea politicii parti
dului nostru și realismul pla
nului cincinal, constituie o 
bază puternică pentru ca în 
anul viitor să facem un nou 
și important pas în direcția 
îndeplinirii înainte de termen 
a cincinalului, înfăptuirii o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională a Partidului Comu
nist Român.

Tovarăși deputați,
Proiectul planului pe anul 

1973 asigură, comparativ cu 
prevederile cincinalului, îm-

MASURI OPERATIVE, 
EFICIENTE

pentru cunoașterea, 
însușirea și aplicarea 

politicii partidului
Spre prînz, după terminarea primului schimb de lucru, 

la ora cind în Capitală se desfășurau lucrările din a doua 
zi ale plenarei C.C. al P.C.R., la sediul comitetului de partid 
al minei Lupeni începuse o forfotă neobișnuită. Peste .puțin 
timp aveau să înceapă, în trei săli ale minei, cercurile de 
învățămînt de partid. Propagandiștii cercurilor, mai multi se
cretari ai unor organizații de bază verificau prezența cursan- 
ților, alți comuniști veniți la sediu cu probleme curente se 
interesau de rezolvarea lor. Cu toții însă mai aveau o pro
blemă care s-a întrezărit, din capul locului, ca o problemă 
colectivă. Ea era izvorîtă dintr-un firesc interes stîrnit mi
nerilor de lucrările plenarei, de ampla expunere a secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In mod operativ, orientînd factorii de acțiune înspre o 
cerință apărută la ordinea zilei, secretarul comitetului de' 
partid al minei loan Raczek și propagandiștii Ludovic Feieș; 
Alexandru Laszlo, Vasile Rușitoru, au trecut la măsura ce 
se impunea. „In fiecare cerc de studiu vor fi prezentate prin
cipalele probleme ce rezultă din cuvîntarea secretarului ge
neral" — s-a hotărît de comun acord. Astfel, după mai pu
țin de o oră, cind aveau să înceapă cercurile de învățămînt, 
propagandiștii erau pregătiți, iar o bună parte din timpul a- 
fectat lecțiilor a fgst valorificat pentru o primă explicare a 
ideilor desprinse din documentele plenarei.

O explicare competentă, cu referiri concrete la speci
ficul minier a fost făcută de către, ing. Ludovic Feieș, în cer
cul pentru studierea problemelor făuririi societății socialista 
multilateral dezvoltate, la care sînt înscriși secretari și mem-

I. MUSTAȚĂ
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ÎN INDUSTRIA
REPUBLICANA

A

In curînd — 
recepfie

In cartierul Aeroport-Pe- 
troșani constructorii Grupu
lui de șantiere al T.C.H. au 
intensificat lucrările la noul 
bloc de locuințe — FI — 
prevăzut a fi în curînd dat 
în folosință. In luna decem
brie în acest bloc, vor fi 
recepționate un număr de 
104 qarsoniere.

Pentru acest cincinal a 
fost prevăzută în munici
piul Petroșani construirea 
unui număr de 820 aparta
mente de confort I și II. 
In urma suqestiilor făcute 
de secretarul qeneral al par
tidului. cu ocazia vizitei de 
lucru în Valea Jiului, nu
mărul de locuințe a fost 
suplimentat cu încă 479 în 
vederea satisfacerii cît mai 
depline a numeroaselor ce
reri.

Ritm susținut în finisarea unui 
nou bloc glisat

Colectivul de constructori 
ai șantierului nr. 1 al T.C.D. 
își intensifică eforturile pen
tru predarea blocului glisat 
B 1 a. din zona stadionului 
„Jiul" Petroșani, preconizat 
pentru data de 25 decembrie 
a.c. Lucrările se află într-un 
stadiu avansat, finisajele in
terioare constituind punctul 
forte al activității harnicului 
colectiv de constructori con

duși de maistrul Victor Voi- 
cu. Astfel, pînă în prezent lu
crările de tencuieli și tîmplă- 
rie au fost executate integral 
urmînd ca în aceste zile să 
se finalizeze și cele de insta
lații și mozaicare.

Printre constructorii care 
își aduc o contribuție impor
tantă Ia realizarea acestui o- 
biectiv ce este prevăzut a se 
preda în cinstea aniversării

Republicii se numără fierar- 
betonistul Ludovic Horvath, 
dulgherul Gheorghe Neagoe, 
lîmplarui Ioan Tobă, zidarii 
Dumitru Postolache, Elena O- 
țelea, Nicolae Militam, Dumi
tru Rădulescu, Instalatorul 
loan Desculții, mozaicarii 
Gheorghe Bețivu, Dumitru Ne- 
goiță și macaragista Maria 
Floricel.

/ Bsianf concludent al industriei locale
trecute 

colectivul 
al Întreprinderii 
locală Petroșani

Pe cele zece luni 
din anul în curs, 
de salariați 
de industrie 
și-au realizat planul de pro
ducție în proporție de 103 la 
sulă, iar indicele productivită
ții.muncii în proporție de 106 
la sută. Pe sortimente de pro-

duse situația depășirilor de 
plan se prezintă astfel: la 
mobilă s-au obținut peste 730 
mii lei
confecții textile 260 000 lei, la 
agregate de carieră 2 000 mc. 
la băuturi răcoritoare peste 
40 000 litri, la produse de me
tal 400 000 lei. Dintre muncito-

depășiri de plan, la

rii întreprinderii care au con
tribuit la obținerea acestor 
realizări se remarcă Constan
tin Buciu, Alexandru Cete, 
Teodor Stoian, Petru Micu, Io
sif Colbert, Alexandru Ciciu, 
Alexandru Gonciulea, Ștefan 
Rogoi, Gheorghe Suru, Maria 
Hatoș, Maria Marcu și alții.

INDICATORII DE EFICIENȚĂ 
pe primul plan 
al preocupărilor

In dimineața zilei de luni, 20 noiembrie, într-o scurtă 
convorbire telefonică, tov. ing. Francisc Donin, șeful servi

ciului plan și analize economice de la E.M. Petrila, ne-a pus 
la curent cu faptul că — prin eforturile susținute ale între
gului colectiv de aici, datorită hărniciei și capacității de 
a-și mobiliza rezervele umane și tehnice pe care le deține 
— colectivul minei a trecut pe „plus" și în penultima lună 
a anului, raportînd un spor de 1 280 de tone de cărbune la 
producția extrasă. Am mai reținut că obiectivul onorării in
dicatorilor de eficiență, al realizării unui preț de cost al 
cărbunelui adus la ziuă cît mai redus, se află în centrul 
preocupărilor la această unitate. Recuperarea armăturilor me
talice a atins — pe ansamblul minei —un procent ridicat, 
peste 70 la sută J Ponderea lemnului de mină rășinos și a 
cherestelei în costul fiecărei tone extrase a scăzut în acest 
an cu 
lat la

circa un leu, respectiv 1,34 Iei față de nivelul rapor- 
finele cincinalului trecut.

Sectorul IV al E.M. Petrila 
se lăute:are cu ce

119 000 LEI ECONOMII NUMAI DIN RECUPERAREA 
SINGUR ORIZONT !ARMĂTURILOR METALICE DE LA UN

• „LA SPORUL DE 2 000 TONE CĂRBUNE CU CARE 
VOM ÎNCHEIA PRIMELE DOUA LUNI ALE TRIMESTRU
LUI VOM MAI ADĂUGA ÎNCĂ CEI. PUȚIN 500 I".

După trecerea a două decade din luna curentă, sporul 
la cărbunele extras din abatajele sectorului IV al minei Pe
trila întrece 1 800 de tone, 
lizare a sarcinilor de plan de către vrednicul și capabilul 
colectiv care lucrează aici 
anului 1 Cifra care

ceea ce ridică proporția de rea-

prezintă
la 104,5 la sută, de la începutul 
depășirea medie de randament pe

sector în noiembrie și anume peste 780 kg/post, este grăi
toare prin ea însăși I Aportul substanțial din acest bilanț 
prestigios l-au „semnat" brigăzile de frontaiiști de la 19 vest 
și 18 est, conduse de experimentații mineri Eugen Voicu și 
Gheorghe Toma — care dețineau plusuri de 487, respectiv 
342 tone — și ortacii de la „camera" 18 vest a lui Constan
tin Alexe, cu o depășire la zi de peste 530 tone.

O faptă de rezonanță : cu ocazia executării închiderii o 
rizontului XII, brigada tenace a lui Ioan Dușcă a reușit să 
recupereze armăturile metalice în proporție considerabilă 
ceea ce a condus la obținerea unor economii de 119 000 lei. 
,,ln perioada care urmează, ne-a declarat șeful sectorului Iov 
ing. Marin Răduț, vom urgenta lucrările de. atacare în vede 
rea pregătirii liniei de frontal de la. nr. 19 pînă la 17. Vom 
rearma și reintroduce tuburi metalice și la suitorul 20 vest.. 
In cinstea lui 30 decembrie, ziua proclamării Republicii, co 
lectivul de mineri, tehnicieni 
cele 2 000 tone spor cu care 
din trimestrul IV, va adăuga

Noi avem certitudinea că 
cît chiar această frumoasă previziune

și ingineri al sectorului, la 
va încheia primele două luni 
încă cel puțin 5Q0 !“ 
adaosul va fi și mai bogat do-

Sarcinile mai mari din 
preluate cum se

...și de colectivul sectorului 111 al

19 /3 vor
cuvine-

fi

aceleiași mine. Facem 
această supoziție bazați atît pe realizările obținute aici în 
ultima vreme (plusul de tone la volumul producției raportate 
la zi, în noiembrie curent, se apropie de 400 tone, iar pro
ductivitatea muncii reprezintă o depășire de peste 250 kg/ 
post), cît și pe grija manifestată pcnlru asigurarea liniei de 
front a viitorului an La săparea suitorului 14 vest care pre- 
merge conturarea unei noi capacități 
brigadă condusă de Francisc Covaci, 
realizat mai mare cu 0,2 mc decit cel 
spor de avansare de peste 5 m, după

Dintre brigăzile care își desfășoară munca în cadrul sec
torului III, remarcăm pe cele conduse de Florca Mionici, de 
la frontalul 13 vest, unde plusul de producție se ridică la 150 
tone, și de loan Apostol, de la abatajul cameră 11 vest, ca- 
re-și îndeplinește cu ritmicitate sarcinile de plan încredințate. 

T. M.

de producție, harnica 
grație unui randament 
planificat, are deja un 
două decade.

r

i

l

(Continuare in pag. a 2-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul Codului Muncii

prezentată de tovarășul Virgil Trofin
(Urmat® din pag. 1)

Una din trăsăturile de bază 
sie Codului o constituie fap
tul că acesta consfințește ma
rile cuceriri obținute de oa
menii muncii în anii construc
ției socialiste. In țara noastră 
a fost înlăturată pentru tot
deauna exploatarea omului de 
către om. Esența relațiilor de 
tip nou, caracteristice socie
tății românești, izvorăște din 
proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție, ca
re determină raporturi de în
trajutorare, colaborare și res- 
pe.ct reciproc între toți făuri
torii bunurilor materiale și 
spirituale, o nouă atitudine 
față de muncă, față de proprie
tatea socialistă, fața de inte
resele și destinele țării.

In cod se reliefează rolul 
clasei muncitoare de forță 
socială conducătoare, deplina 
identitate de aspirații și ac
țiune dintre popor și Partidul 
Comunist Român, forța poli
tică conducătoare a societății 
noastre socialiste. Oamenii 
muncii de la orașe și sate, in
diferent de naționalitate, în
frățiți in procesul muncii, lup
tă cu abnegație pentru propă
șirea patriei socialiste, pentru 
bunăstarea întregului popor.

In România, dreptul Ia 
muncă este garantat prin Con
stituție tuturor cetățenilor ță
rii, fără nici un fel de discri
minare și îngrădire. Codul pe 
care vi-1 prezentăm așează 
munca — principal factor de 
progres și civilizație —pe cea 
mai înaltă treaptă a valorilor 
sociale, scoate în evidență ro
lul hotărîtor al acesteia în 
formarea omului nou, îi dez
voltă sentimentul responsabi
lității față de propriul său des
tin și de cel al întregului co
lectiv de muncă, îl face să se 
simtă solidar cu societatea și 
să militeze activ pentru în
tărirea și dezvoltarea aces
teia.

Pornind de la teza general 
valabilă că munca reprezintă 
o necesitate pentru existența 
șî progresul societății, pentru 
formarea și dezvoltarea per
sonalității umane, în proiectul 
Codului Muncii își găsește 
reflectarea vechiul deziderat 
al clasei muncitoare din țara 
noastră „nici muncă fără 
pîine și nici pîine fără mun
că", se înscriu dreptul cetă
țenesc și îndatorirea de onoa
re a fiecăruia de a munci, de 
a-și cîștiga existenta într-un 
mod demn și util societății. 
Nimănui nu-i este îngăduit să 
realizeze venituri ca urmare 
a însușirii muncii altora, ma
nifestările de parazitism so
cial fiind incompatibile cu o- 
trînduirea socialistă, cu princi
piile eticii și echității socialis
te.

Noua reglementare legife
rează cadrul general al drep
turilor și îndatoririlor pe ca
re le dobîndește o persoană 
din momentul în care a deve

Raportul Comisiei pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale și al Comisiei juridice 

prezentat de deputatul Gheorghe Vasilichi
Comisia pentru sănătate, 

muncă și asigurări sociale și 
Comisia juridică au analizat 
proiectul Codului Muncii și 
consideră că prevederile sale 
sînt în concordanță cu prin
cipiile constituționale ale tă
rii noastre, se înscriu în an
samblul măsurilor luate de 
partid și de stat pe linia dez
voltării economice, sociale și 
politice a țării, contribuie la 
Întărirea legalității și creează 
un cadru larg de condiții în 
vederea manifestării multila
terale a personalității umane.

Proiectul Codului Muncii a 
fost elaborat pe baza consul
tării ministerelor și a celor
lalte organe centrale și loca
le, a multor specialiști din do
meniile cercetării juridice, în- 
vățămîntului, activității econo
mice, sociale și politice și a 
fost supus dezbaterii publice, 
bucurîndu-se de o largă apre
ciere și aducîndu-i-se impor
tante îmbunătățiri.

Dezvoltarea complexă și 
multilaterală a economiei 
noastre socialiste, perfecțio
narea continuă a organizării 
muncii, a producției, a condu
cerii și planificării economiei 
naționale, sporirea formelor 
de participare nemijlocită a 
oamenilor muncii la elabora
rea și înfăptuirea hotărîrilor 
și măsurilor ce se stabilesc 
pentru rezolvarea probleme
lor din toate domeniile de ac
tivitate, precum și Ia condu
cerea unităților socialiste, au 
situat problemele privind re
lațiile de producție și rapor
turile de muncă în centru! 
preocupării conducerii de par
tid și de stat și, personal, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului.

Este cunoscut că actualul 
Cod al Muncii a fost adoptat 
în anul 1950 și că reflectă, în 
general, stadiul relațiilor de 

nit membru al unui colectiv 
de muncă, fundamentează și 
lărgește conținutul acestora. 
In dubla lor calitate de pro
ducători ai valorilor materia
le și spirituale și, în același 
timp, de proprietari ai mij
loacelor de producție, ai în
tregii avuții naționale, oame
nii muncii au dreptul și da
toria să-și consacre întreaga 
capacitate bunului mers al ac
tivității în unitățile unde lu
crează, dezvoltării și înfloririi 
patriei noastre socialiste.

Ca expresie a întăririi și 
dezvoltării democrației mun
citorești, a democrației socia
liste, Codul Muncii garantea
ză dreptul de participare a oa
menilor muncii Ia conducerea, 
organizarea și controlul acti
vității unităților în care lucrea
ză. In acest cadru, drepturile 
și îndatoririle oamenilor mun
cii reprezintă instrumente efica
ce, prin care se asigură 

participarea efectivă Ia gospo
dărirea cu spirit de răspundere 
a mijloacelor materiale încre
dințate colectivelor de muncă. 
Ia valorificarea superioară a 
resurselor materiale și uma
ne ale țării, în scopul asigu
rării creșterii necontenite a ni
velului de trai al fiecăruia și 
al întregului popor, telul su
prem al politicii partidului 
nostru.

In același timp, este subli
niată obligația pe care o au 
conducerile unităților socia
liste pentru asigurarea condiți
ilor corespunzătoare desfășură
rii normale a procesului de 
producție, O importantă deose
bită pentru creșterea respon
sabilității conducătorilor de 
întreprinderi, față de buna 
gospodărire a valorilor mate
riale, o are prevederea din 
Codul Muncii cu privire la cu
prinderea în contractele de 
muncă ale acestora a anga
jamentului și răspunderii lor 
de a păstra, apăra și valorifica 
la un nivel superior fonduri
le încredințate.

Pentru prima dată în legis
lația noastră. Codul Muncii 
conține drepturile și îndatori
rile specifice diferitelor ramuri 
și domenii de activitate. Se 
creează astfel cadrul legal 
pentru elaborarea — acolo un
de natura activității o impu
ne — a unor statute care să 
reglementeze raporturile de 
muncă, criteriile privind înca
drarea și promovarea în mun
că. precum și alte reguli spe
cifice ramurilor. O as'emenea 
prevedere o constituie jură- 
mîntul de loialitate pe care 
trebuie să-l depună personalul 
din aparatul de stat, la Înca
drarea în funcție, prin care se 
angajează fată de statul nos
tru socialist, față de clasa 
muncitoare si întregul popor, 
să înfăptuiască în cele mai 
bune condiții politica partidu
lui și statului în domeniul res
pectiv.

Eficienta socială a muncii 
fiind strîns legată de calitatea 
forței de muncă, în cod se tra

producție corespunzătoare a- 
celei etape. Cu toate că f-au 
fost aduse unele îmbunătățiri 
în decursul celor 22 ani care 
au trecut de la adoptarea sa, 
codul în vigoare nu mai con
stituie o reglementare cores
punzătoare și unitară față de 
schimbările radicale ce au a- 
vut loc în țara noastră în a- 
ceastă perioadă.

Ca atare, se impune adop
tarea unui nou Cod al Muncii 
care să aibă la bază atît 
transformările economice, so
ciale și politice intervenite în 
această perioadă, cît și expe
riența acumulată în trecut, 
astfel ca el să reflecte stadiul 
actual al relațiilor de produc
ție și să aibă în vedere sar
cinile de perspectivă ale dez
voltării țării noastre; să con
tribuie la sporirea eficienței 
muncii în to-ate domeniile de 
activitate; să asigure un sis
tem unitar de principii în re
glementarea raporturilor de 
muncă, care să influențeze 
pozitiv mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor 
ce le revin pe drumul făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Proiectul Codului Muncii, 
supus Marii Adunări Naționa
le spre dezbatere, răspunde a- 
cestor cerințe, cuprinzînd în 
afara normelor corespunzătoa
re ce au fost preluate din le
gislația în vigoare și o serie 
de prevederi noi, care consti
tuie îmbunătățiri ale regle
mentărilor actuale.

In proiectul de cod sînt în
scrise norme referitoare la: 
principiile generale privind 
relațiile de muncă; drepturile 
și obligațiile persoanelor în
cadrate în muncă și ale uni
tăților în care acestea lucrea
ză; încadrarea și promovarea 
în muncă; calificarea și per
fecționarea profesională; pro
tecția muncii și asigurările so

tează perfecționarea pregăti
rii profesionale, politico-ideolo- 
gice și de cultură generală, ca 
un drept și o îndatorire per
manentă a fiecărui om al mun
cii.

Un ansamblu de prevederi 
se referă Ia creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, sa
tisfacerea tot mai deplină a ne
voilor omului. Toate aceste 
prevederi se înscriu pe linia 
politicii partidului și statului 
nostru, potrivit căreia îmbu
nătățirea permanentă a condiți
ilor de muncă și de viată ale 
întregului popor depind de 
sporirea accentuată a produc
tivității muncii sociale și ale 
venitului național.

In acest context, noul cod 
stabilește că pentru activita
tea depusă oamenilor muncii 
li se garantează dreptul la re
munerare după cantitatea, ca

litatea și importanta socială 
a muncii, prin respectarea 
strictă a normelor de etică și 
echitate socialistă. De aseme
nea, în cod sînt înscrise dis
poziții prin care se stabilesc 
avantajele și înlesnirile pri
mite de oamenii muncii prin 
fondurile sociale, precum și 
garanții cu privire Ia dreptul 
la odihnă și repaus, măsuri de 
securitate și igienă a muncii, 
ajutoare materiale în caz de 
incapacitate de muncă și alte
le.

Femeii i se asigură, in ca
drul noii reglementări, largi 
posibilități de afirmare în de
plină egalitate socială cu băr
batul, fiindu-i garantat dreptul 
de a ocupa orice funcție sau 
loc de muncă, în raport cu 
pregătirea sa, creîndu-i-se toa
te condițiile necesare pentru 
creșterea și educarea copiilor. 
In vederea traducerii în viață 
a acestor prevederi, este nece
sar ca la toate nivelurile să se 
manifeste mai multă preocupare 
pentru calificarea, încadrarea 
și promovarea în muncă a fe
meilor.

Pornind de Ia grija pe care 
societatea noastră o acordă 
formării și educării tinerei ge
nerații în- spiritul dragostei 
față de muncă, al însușirii u- 
nor temeinice cunoștințe teh
nic® și profesionale, codul cu
prinde prevederi, care asigură 
orientarea, pregătirea și înca
drarea în muncă a tinerilor, 
precum si dispoziții referitoa
re la ocrotirea acestora.

Dezvoltarea 'planificată a eco
nomiei presupune un înalt ni
vel de organizare, bazat pe 
respectarea strictă a ordinii 
și disciplinei. In acest scop, 
persoanele încadrate în mun
că au îndatorirea de a realiza 
întocmai și la timp obligațiile 
ce Ie revin la locurile lor de 
muncă, pentru îndeplinirea o- 
biectivelor planurilor de pro
ducție. de a acționa pentru 
sporirea eficientei și îmbunătă
țirii calității produselor, pen
tru realizarea obligațiilor care 
decurg din contractele colec
tive și individuale de muncă. 
De asemenea, ei au îndatori

ciale ; munca femeilor și tine
rilor ; rolul sindicatelor în ce 
privește îmbunătățirea și res
pectarea legislației muncii; 
controlul aplicării legislației 
muncii și soluționarea litigii
lor de muncă etc.

Sub raportul conținutului 
noilor reglementări, se remar
că, în principal, prevederile 
referitoare la: participarea 
tot mai activă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții 
politice, economice și sociale 
a țării noastre; obligația tu
turor persoanelor apte de 
muncă de a desfășura o acti
vitate utilă pentru societate; 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare și întrajutorare dintre 
oameni, precum și dezvolta
rea conștiinței socialiste; răs
punderea pentru gospodărirea 
și valorificarea judicioasă a 
resurselor materiale, financia
re și umane.

In același timp, se are în 
vedere reglementarea raportu
rilor de muncă în funcție de 
specificul fiecărei ramuri a e- 
conomiei naționale; stabilirea 
unui raport just între fon
dul național de dezvoltare e- 
conomico-socială și fondul de 
consum; asigurarea unor pro
porții corespunzătoare între 
salariile mari și cele mici; 
stabilirea salariului minim pe 
economie; perfecționarea prin
cipiului de remunerare în 
sensul ca acesta să cuprindă 
și importanța socială a muncii 
— pe lîngă cantitatea și cali
tatea acesteia ; majorarea de 
la 15 la sută la 25 la sută, în 
anumite situații, a sporului 
pentru munca ce se desfășoa
ră în timpul nopții.

De asemenea, se prevede: 
obligația de a se asigura 
locuri de muncă corespunză
toare invalizilor de gradul III 
și de reîncadrare în activitate 
a acelor invalizi care au de
venit capabili de muncă; re

rea să respecte normele socia
liste de conduită, să contribuie 
la întărirea spiritului de dis
ciplină și să combată orice fel 
de manifestări înapoiate.

Respectarea prevederilor le
gale și combaterea intransigen
tă a celor care încalcă legea 
constituie o îndatorire de înal
tă conștiință patriotică. 
De aceea Codul Muncii pune 
îndeosebi accent pe obligația 

colectivelor dn oameni ai mun
cii din unitățile socialiste de 
a contribui la întărirea lega
lității socialiste, la păstrarea 
și apărarea avutului obștesc, 
Ia combaterea oricăror mani
festări de încălcare a norme
lor de etică și a regulilor de 
conviețuire socială.

Totodată, o serie de dispoziții 
din cod au ca scop să asigure 
persoanelor încadrate în mun
că protecție împotriva abuzu
rilor sau ilegalităților, care 
le-ar nune în pericol stabilita
tea raporturilor de muncă. 
Sînt de menționat, în acest 
sens, prevederile care se refe
ră Ia condițiile de încetare a 
contractului de muncă, la ju
risdicția muncii și, în general, 
la controlul aplicării legislați
ei muncii.

Un capitol în cod este con
sacrat sindicatelor, organiza
țiile cele mai largi ale clasei 
muncitoare. Sindicatele au un 
rol important în îndeplinirea 
și depășirea planurilor de 
producție, promovarea progre
sului tehnic, creșterea produc
tivității muncii, ridicarea nive
lului de pregătire profesională 
și a conștiinței socialiste, îm
bunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viată. 
Ele participă direct, pe toate 
treptele, la conducerea vieții 
economice și sociale, Ia elabo
rarea și aplicarea legilor, a 
tuturor reglementărilor privind 
relațiile de muncă.

Tovarăși deputați,

Adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a noului 
Cod al Muncii. în care se re
flectă cuceririle revoluționare 
obținute în construcția socie
tății socialiste, marchează un 
moment de o mare însemnătate 
politică și socială pentru pro
gresul multilateral al țării 
noastre și creează cadrul prin
cipial al raporturilor de muncă, 
corespunzător actualei etape 
de dezvoltare a țării noastre.

Străbătuți de spiritul drep
tății și înaltelor răspunderi ce 
revin cetățenilor patriei, sîn- 
tem convinși că noul cod va 
duce la statornicirea unor mai 
bune relații de muncă, la per
fecționarea activității desfășu
rate în toate domeniile crea
ției materiale și spirituale, va 
constitui un factor mobilizator 
pentru masele largi de oameni 
ai muncii Ia înfăptuirea cu suc
ces a programului stabilit de 
Conferința Națională, de re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., 
pentru transpunerea în viață 
a mărețelor obiective ale actu
alului plan cincinal, ale pro
gramului de edificare a unei 
societăți moderne în România 
socialistă.

cuperarea socio-profesională a 
persoanelor care nu mai pot 
lucra în meseria sau profe
sia lor, ca urmare a unor ac
cidente sau îmbolnăviri și a- 
șigurarea repartizării acestora 
în alte locuri de muncă ; ma
jorarea limitei de vîrstă pînă 
la care tinerii beneficiază de 
un regim deosebit de protec
ție a muncii; și creează în a- 
celași timp cadrul corespunză
tor ca, pe măsura dezvoltării 
economice, sociale și cultura
le a tării — în mod treptat — 
să fie lichidate deosebirile e- 
sențiale dintre munca fizică 
și cea intelectuală, dintre mo
dul de viață de la sat și cel 
de Ia oraș.

Ca o caracteristică a pro
iectului de cod, este de reți
nut că aria de aplicare a prin
cipiilor de reglementare cu
prinde toate raporturile socia
le de muncă din țara noastră.

Cu prilejul examinării pro
iectului Codului Muncii, Co
misia pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale și Comisia 
juridică au făcut propuneri 
de îmbunătățire a unor pre
vederi. Aceste propuneri au 
fost însușite de inițiatori și 
introduse în textul prezentat 
dumneavoastră spre dezba
tere.

Apreciind că reglementarea 
propusă constituie un instru
ment legislativ corespunzător 
etapei actuale de dezvoltare a 
țării noastre, cu aplicare prac
tică pe o perioadă de timp 
mai îndelungată, care va 
contribui la îmbunătățirea în 
continuare a organizării și 
desfășurării activității econo
mice, sociale și politice și a 
relațiilor de muncă, comisiile 
avizează favorabil, în unani
mitate, proiectul Codului 
Muncii și propun Marii Adu
nări Naționale să fie adoptat 
în forma în care este prezen
tat.

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
planului de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe anul 19Î3 
prezentată de tovarășul Manea Mănescu

(Urmare din pag. I)

bunătățiri substanțiale la toți 
indicatorii principali ai dez
voltării economico-sociale a 
țării și cuprinde ritmuri înal
te de creștere față de 1972. 
Ritmurile și proporțiile prevă
zute materializează angaja
mentele oamenilor muncii de 
punere în valoare a rezerve
lor din economie care au 
permis o concretizare mai bu
nă a sarcinilor de plan, o a- 
șezare mai judicioasă a aces
tora pe capacitățile de pro
ducție, au consolidat echili
brul material, financiar și va
lutar al planului.

Modul în care s-a elaborat 
și fundamentat planul pe a- 
nul viitor urmărește înfăptui
rea directivelor partidului 
nostru cu privire la perfec
ționarea conducerii și planifi
cării activității economice și 
se înscrie pe linia principi
ilor cuprinse în legea dezvol
tării economico-sociale plani
ficate a României, adoptată în 
această sesiune.

S-a trecut de la planifica
rea globală, general-valorică, 
la nominalizarea mai detaliată, 
în produse fizice, a produc
ției, a livrărilor la fondul pie
ței și exportului, a investiți
ilor și livrărilor de utilaje. E 
drept nu în suficientă măsură 
și această acțiune va trebui 
continuată cu toată hotărîrea 
de către Comitetul de Stat al 
Planificării, ministere, centra
le și întreprinderi. Gama de 
produse și servjcii a fost ex
tinsă ținînd seama de necesi
tatea orientării întreprinderi
lor spre realizarea de produ
se cu un grad ridicat de pre
lucrare, spre diversificarea și 
înnoirea producției. Un număr 
mai mare de indicatori vor fi 
desfășurați pe ministere, cen
trale, întreprinderi și în pro
fil teritorial precum și pe tri
mestre, iar producția urmează 
să se eșaloneze' și pe luni, 
înainte de începerea fiecărui 
trimestru.

Pentru fundamentarea mai 
bună a planului pe 1973 s-au 
întocmit, împreună cu minis
terele, programe speciale de 
măsuri care concretizează so
luții și mijloace pentru lărgi
rea bazei de materii prime, a- 
sigurarea aprovizionării tehni- 
co-materiale, reducerea con
sumurilor specifice de mate
riale, energie electrică și com
bustibil ; creșterea productivi
tății muncii și asigurarea ne
cesarului de muncitori califi
cați ; dezvoltarea cercetării 
științifice, introducerea pro
gresului tehnic și îmbunătăți
rea calității produselor. Aces
te programe, părți integrante 
din planul național unic, tre
buie să fie concretizate pe fa
brici și uzine, astfel îneît la 
fiecare loc de muncă să se cu
noască precis măsurile pentru 
realizarea planului. Prevederi
le acestor programe vor fi ur
mărite îndeaproape, raportîn- 
du-se trimestrial modul de în
deplinire a sarcinilor stabilite.

După cum cunoașteți, pro
gramul de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe anul 
1973 cuprinde prevederile cin
cinalului și sarcinile supli
mentare rezultate din mobili
zarea mai accentuată a rezer
velor din economie, într-un 
plan unitar, corelat și echilibrat 
în toate secțiunile sale, obliga
toriu la parametrii săi maxi
mali. Acordarea drepturilor 
de salarii în funcție de reali
zarea prevederilor cincinalu
lui și instituirea unui sistem 
premial pentru realizarea ex
portului și reducerea impor
tului vor constitui un puter
nic stimulent în creșterea pro
ducției și a productivității, 
în reducerea prețului de cost 
și sporirea rentabilității acti
vității economice.

Prin conținutul său mai con
cret și cuprinzător și cu o 
fundamentare mai temeinică, 
planul pe anul 1973 devine un 
instrument și mai activ în di
rijarea vieții noastre econo
mico-sociale.

Stimați tovarăși deputați,
■ Privit în ansamblul său, pla

nul pe 1973 prefigurează dez
voltarea accelerată a tuturor 
sectoarelor de activitate și cu 
prioritate a ramurilor produc
ției materiale.

Printr-o puternică mobiliza
re a întregului potențial pro
ductiv, industria va cunoaște 
și în 1973 o dezvoltare susți
nută, volumul producției de
pășind cu 14,5 miliarde lei 
prevederile cincinalului și cu 
16,2 la sută nivelul planificat 
pe anul în curs. Se va reali
za astfel pe primii trei ani ai 
cincinalului un ritm mediu de 
creștere de 12,6 la sută, față 
de 11,3 Ia sută, cît s-a pre
văzut inițial. Aceasta creează 
condiții favorabile pentru în
făptuirea unuia din obiective
le importante stabilite de Con
ferința Națională a partidului 
— obținerea, la nivelul anului 
1975, a unei producții indus
triale suplimentare cu 40-60 
miliarde Iei peste nivelul sta
bilit în planul cincinal.

Realizarea producției indus
triale prevăzute în planul pe 
anul viitor impune să se ac
ționeze eu spirit de răspunde
re și exigență maximă pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate 

de recenta Plenară a Comite
tului Central ; să se asigure 
Ia centrale, întreprinderi, în 
fiecare secție și atelier, pînă 
Ia fiecare loc de muncă no
minalizarea sarcinilor de pro
ducție exprimate în unități fi

zice ; să se stabilească pro
grame concrete și detaliate de 
aprovizionare cu materii pri
me și materiale, precum și 
grafice de livrare ritmică a 
producției, în concordanță de
plină cu sarcinile de plan, ast
fel îneît întregul proces de 
producție să funcționeze ire
proșabil.

Comitetele șî consiliile oa
menilor muncii, orqanele de 
conducere colectivă din toate 
unitățile socialiste au datoria 
să înfăptuiască cu perseve
rență indicațiile conducerii, 
superioare a partidului pri
vind utilizarea deplină a su
prafețelor de producție, folo
sirea tuturor mașinilor și uti
lajelor cu maximum de ran
dament, în tot cursul anului, 
pe seama cărora urmează să 
se asigure cea mai mare par
te din sporul de producție. 
Este necesar să se ia măsuri 
pentru încărcarea mai bună a 
mașinilor și utilajelor, pentru 
generalizarea schimbului II. 
introducerea și extinderea 
schimbului III în toate sectoa
rele în care, pe piața internă 
și la export, se solicită can
tități sporite de mărfuri.

Gospodărirea cu maximă e- 
ficiență a mijloacelor fixe 
trebuie să constituie o preo
cupare centrală, permanentă 
pentru fiecare muncitor la lo
cul său de producție, pentru 
toate uzinele, centralele și 
ministerele economice, pentru 
Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe și 
Comitetul de Stat al Planifi
cării. Este necesar să se ia 
măsuri hotărîte pentru buna 
întreținere a tuturor fonduri
lor fixe productive, să se în
tocmească programe de repa
rații pentru fiecare mașină și 
instalație, să se asigure res
pectarea riguroasă a acesto
ra ; trebuie prevenite și înlă
turate cauzele oare determină 
întreruperi nejustificate în 
funcționarea utilajelor, mani- 
festînd permanent o atitudine 
fermă față de orice abatere 
de la disciplina de producție.

In anul 1973, pe seama noi
lor capacități urmează să se 
realizeze 37 la sută din spo
rul de producție față de 1972, 
î'Sr'la unele ministere aportul 
noilor capacități la creșterea 
producției este de circa 50 la 
sută. In aceste condiții, înde
plinirea sarcinilor cuprinse în 
planul pe anul viitor impune 
respectarea riguroasă a terme
nelor de punere în funcțiune 
și scurtarea duratei de reali
zare a parametrilor proiectați, 
adoptarea măsurilor necesare 
pentru a asigura o îmbunătă
țire radicală în acest dome
niu.

In cel mai scurt timp va 
trebui să se stabilească pe 
fiecare uzină furnizoare pro
grame pentru livrarea utilaje
lor în concordanță cu grafi
cele de montaj. Va trebui" 
de asemenea, să se realizeze 
în bune condiții probele teh
nologice, astfel ca noile capa
cități să producă într-o peri
oadă cît mai scurtă conform 
prevederilor din proiecte.

întreprinderile, centralele, 
comitetele executive ale con
siliilor populare au datoria 
să acorde o atenție deosebi
tă concretizării pe fiecare fa
brică și uzină a măsurilor 
prevăzute în programul de 
recrutare, pregătire și ridica
re a calificării cadrelor. De 
modul cum se rezolvă aceas
tă problemă în fiecare între
prindere depinde în cea mai 
mare măsură realizarea para
metrilor proiectați la produc
ție, productivitate și rentabi
litate.

Crearea Consiliului munci
toresc pentru controlul activi
tății economico-sociale și co
misiilor din întreprinderi ce 
se vor organiza pe baza hotă
rîrilor stabilite Ia Plenara Co
mitetului Central va aduce o 
contribuție de seamă la mai 
buna administrare și gospodă
rire a fondurilor fixe produc
tive care se vor pune în func
țiune, la folosirea completă a 
tuturor capacităților de pro
ducție — elemente constitu
tive ale avuției noastre națio
nale.

Sporuri însemnate de pro
ducție se prevăd a se realiza 
în toate ramurile pe seama 
utilizării cu maximum de ran
dament a materiilor prime, 
prelucrării lor avansate, trans
formării acestora în produse 
cu o valoare economică cît 
mai ridicată.

Este necesar să se între
prindă cu fermitate — în di
recțiile arătate la plenară — 
acțiuni convergente, pe toate 
planurile în producție, proiec
tare și cercetare, pentru re
ducerea consumurilor specifi
ce, diversificarea producției, 
asimilarea de produse noi, ca
re încorporează mai multă 
muncă de concepție și de exe
cuție tehnică complexă. In 
toate unitățile economice tre
buie creată o opinie de masă, 
care să capete un caracter 
permanent pentru perfecționa
rea tehnologiilor de fabrica
ție, reproiectarea produselor, 
folosirea înlocuitorilor. Direc
țiile modernizării producției si 
valorificării superioare a re
surselor trebuie concretizate, 
pe o perioadă mai îndelunga
tă, astfel îneît să se poată lua 
din timp măsurile necesare.

Cu mai multă hotărire este 

necesar’ să se acționeze pen
tru concentrarea cercetării 
științifice pe problemele prio
ritare privind valorificarea 
snaAană a resurselor Interne 
de materii prime, moderni
zarea producției și ridicarea 
calității, asimilarea de noi 
produse și tehnologii care să 
fie finalizate în contribuții 
concrete la creșterea produc 
ției și a eficienței economice.

O condiție hotărîtoare pen
tru înfăptuirea planului pe 
1973 este îmbunătățirea acti
vității de aprovizionare teh- 
nico-materială. Echilibrul ma
terial al planului este asigu
rat în condițiile respectării 
riguroase a indicilor și nor
melor de consum stabilite. In 
acțiunea de reducere a nor
melor de consum, rezultatele 
obținute pînă în prezent nu 
sînt încă pe măsura posibili
tăților și rezervelor existente 
în toate unitățile economice. 
In mod deosebit trebuie con
tinuate și intensificate măsu
rile pentru economisirea me
talului, atît în întreprinderile 
producătoare, cît și în cele 
consumatoare, astfel îneît ac
țiunea în curs de desfășurare 
să fie încheiată pînă la fine
le trimestrului I 1973. Un con
trol exigent este necesar să se 
exercite asupra consumurilor 
de metale neferoase — cupru, 
nichel, cositor, zinc etc. — 
urmînd ca repartițiile pentru 
aceste materiale să se facă 
trimestrial și numai pe baza 
unor temeinice justificări din 
partea beneficiarilor.

In unitățile economice va 
trebui să se acționeze mal 
hotărît. pentru realizarea mă
surilor din programul de 
economisire a combustibililor, 
punîndu-se accentul pe ra
ționalizarea tuturor consumu
rilor de combustibil și car
buranți, ridicarea substanția
lă a randamentelor de ardere 
— . prin perfecționarea tehno
logiilor și agregatelor — pe 
recuperarea resurselor energe
tice secundare. De asemenea, 
o atenție deosebită trebuie a- 
cordată utilizării raționale a 
energiei electrice și termice, 
aplicînd un regim sever de 
economii în acest domeniu.
, Pentru desfășurarea ritmică 
a activității de aprovizionare 
tehnico-materială, ministerele 
de producție împreună cu 
Ministerul Aprovizionării și 
Comitetul de Stat al Planifi
cării trebuie să intensifice ac
țiunea de normare a consu
murilor și controlul asupra 
modului cum se respectă nor
mele stabilite; să nu admită 
depășirea sarcinilor de pro
ducție decît Ia produsele cu 
desfacere asigurată și în ca
dru] fondului de materiale 
prevăzut prin plan. Este nece
sar să se organizeze astfel a- 
provizionarea, îneît să se evi
te imobilizările în stocuri 
supranormative, să se accele
reze viteza.de circulație a ma
teriilor prime, materialelor și 
produselor finite, condiție e- 
sențială pentru sporirea efi
cienței noastre economice.

Tovarăși deputați și depu
tate.

Planul pe 1973 pune in con
tinuare un accent deosebit pe 
dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii. Pen
tru folosirea mai eficientă a 
suprafețelor, potrivit indicați
ilor conducerii superioare, în 
plan au fost propuse schim
bări în structura culturilor. 
Acordînd în continuare aten
ția cuvenită producției de ce
reale, au fost sporite suprafe
țele destinate culturii griului 
si, în același timp, au fosț 
majorate peste prevederile cin
cinalului suprafețele destina
te plantelor tehnice, urmînd 
să se obțină cantități sporite 
de sfeclă de zahăr, in, tutun 
și alte produse de mare va
loare economică. Se prevăd 
producțiile stabilite în cinci
nal la legume și fructe.

Realizarea producției vege
tale impune măsuri energice 
pentru identificarea și trece
rea în circuitul agricol a tu
turor terenurilor care pot fi 
luate în cultură și pentru a- 
menajarea cărora se inves
tesc an de an sume importan
te ; intensificarea ritmului de 
punere în funcțiune a siste
melor de irigații și folosirea 
rațională a celor date în ex
ploatare, repartizarea judicioa
să a culturilor pe zone; asi
gurarea semințelor din soiuri 
de înaltă productivitate, pre
cum și adoptarea măsurilor 
organizatorice necesare pen
tru executarea la timp și în 
bune condiții a tuturor lu
crărilor agricole.

In domeniul creșterii ani
malelor, sarcinile pentru anul 
1973 au fost dimensionate 
corespunzător șeptelului, ran
damentelor realizate în ultimii 
ani și posibilităților de creș
tere a acestora. Pentru îmbu
nătățirea situației existente în 
sectorul zootehnic au fost 
prevăzute în plan fondurile 
necesare procurării animalelor 
de rasă cu înaltă productivi
tate. Concomitent cu aceasta, 
este imperios necesar să se 
acționeze mai ferm pentru 
sporirea producției de furaje, 
îndeosebi prin amenajarea și 
fertilizarea pășunilor naturale, 
prin mai buna gospodărire și 
utilizare a izlazurilor comuna
le ; pentru pregătirea și sta
bilizarea cadrelor, astfel îneît. 
să se asigure o creștere mai 

substanțială a producției de 
carne, lapte, ouă, iînă și alte 
produse animaliere.

Prevederile de plan pentru 
ramura transporturi sînt strîns 
corelate cu necesitățile econo
miei naționale și cererile 
populației, au în vedere rea
lizarea unei activități supe
rioare, prin intensificarea ac
țiunii de optimizare a transpor
turilor și măsuri de îmbună
tățire a utilizării parcului de 
mijloace de transport în toa
te unitățile economice.

Stimați tovarăși.
Programul de investiții, 

pentru anul 1973 însumează, 
aproape 94 miliarde lei și es
te astfel orientat, în ansamblu 
și pe ramuri, îneît să asigure 
accelerarea progresului econo
mic și social al tării.

La dimensionarea planului, 
de investiții s-a luat în consi
derare acțiunea desfășurată în 
ministere, centrale, întreprin
deri și comitetele executive 
ale consiliilor populare, prin, 
care au fost identificate solu
ții constructive mai eficiente, 
posibilități de reducere a in
vestiției specifice, realizîn- 
du-se astlel economii de pe
ste 4,8 miliarde lei Iată de 
prevederile din vara acestui 
an. In asemenea condiții: a fost 
posibil să se includă în plan 
noi și importante obiective cu 
caracter productiv în meta
lurgie, construcții de. mașini, 
materiale de construcții, in
dustria ușoară și în altie sec
toare de activitate.

De o importanță deosebită 
pentru buna gospodărire a 
fondului național de dezvol
tare, pentru sporirea eficien
tei economice a investițiilor 
este raționalizarea frontului 
de lucru, evitarea dispersării 
pe un număr prea mare de 
șantiere a mijloacelor tehni
ce, materialelor și forței de 
muncă, a capacității de or
ganizare și execuție, care de
termină imobilizarea unor în
semnate resurse materiale și 
bănești.

Așa cum s-a stabilit de că
tre Plenara Comitetului Cen
tral, în anul 1973 potențialul 
de proiectare și execuție va 
trebui să fie îndreptat cu prio
ritate spre obiectivele produc
tive, acordînd totodată atenție 
necesară construcțiilor de lo
cuințe, școli, creșc și spitale. 
Comitetul de Stat al Planifi
cării, beneficiarii de investi
ții, constructorii, băncile fi
nanțatoare și organele de con
trol au datoria să manifeste o 
exigență maximă pentru con
centrarea frontului de investiții, 
utilizarea în condiții optime a 
potențialului de care dispu
nem, livrarea Ia timp a uti
lajelor tehnologice, intrarea 
la termen în funcțiune a celor 
489 de capacități noi, care 
condiționează în mare măsură 
realizarea producției prevăzu
te în planul cincinal, eficienta 
fondului național de dezvolta
re economico-socială.

Tovarăși deputați și depu
tate.

Proiectul de plan pe anul 
1973 prevede creșterea volu
mului comerțului exterior cu. 
21,5 la sută față de anul în 
curs. S-a avut în vedere lăr
girea schimburilor comerciale 
și a colaborării economice cu 
țările membre ale C.A.E.R., ac- 
tionînd pentru înfăptuirea 
Programului complex de dez
voltare a cooperării în pro
ducție cu țările din această 
organizație; s-a prevăzut dez
voltarea relațiilor economice 
cu toate țările socialiste, pre
cum și cu alte state, pe baza 
principiilor politicii externe a 
statului nostru.

Ministerele, centralele șî 
întreprinderile trebuie să ia 
măsuri pentru respectarea cu 
strictețe a sarcinilor de ex
port, asigurînd desfășurarea 
ritmică a producției, punerea 
în funcțiune la termen a noi
lor capacități, atingerea para
metrilor proiectați, asimilarea 
unor produse noi de calitate 
superioară. Printr-o prospecta
re mai bună a pieței externe 
și folosirea conjuncturii, va 
trebui să se obțină prețuri cît 
mai avantajoase la export și 
import, în vederea creșterii 
eficienței comerțului nostru 
exterior. Pentru consolidarea 
și lărgirea piețelor externe de 
desfacere a mărfurilor româ
nești, o grijă deosebită tre
buie acordată îndeplinirii o- 
bligațiilor care decurg din 
contractele încheiate cu par
tenerii externi, în special în 
ce privește termenele de li
vrare și condițiile de calitate. 
Este necesar, de asemenea, 
mai multă inițiativă în abor
darea și finalizarea acțiunilor 
de cooperare în producție șî 
in alte domenii, ridicarea efi
cienței. acestei activități prin 
valorificarea superioară a po
tențialului nostru de cerceta
re, proiectare și execuție, a 
resurselor noastre materiale 
și umane.

In condițiile elorturilor deo
sebite pe care Ie face eco
nomia națională pentru asigu
rarea resurselor valutare ne
cesare, se impune realizarea 
de economii la importuri prin 
reducerea normelor de con
sum și asigurarea într-o șî 
mai mare măsură a materiale
lor. utilajelor, subansamblelor 
și pieselor de schimb din pro
ducția internă. Pe toate trep-

(Continuare în nag. a 3-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 

planului de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe anul 1973 

prezentată de tovarășul Manea Mănescu
(Urmare din pag. a 2-a)

lele organizatorice este nece
sar să se instituie un control 
sever asupra utilizării fondu
rilor valutare.

Stimați tovarăși,
La recenta plen-ară a Comi

tetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
că: „Problema centrală a pla
nului pe 1973, ca dealtfel a 
întregului cincinal, de a cărei 
soluționare depinde accelera
rea dezvoltării economiei ro
mânești o constituie îmbună
tățirea calitativă a întregii ac
tivități economice, creșterea 
eficienței economice în toate 
sectoarele producției mate
riale".

Planul pe 1973 are în vede
re o creștere a productivității 
muncii, față de 1972, în indus
tria republicană cu peste 9 la 
sută, iar în construcții cu 7 
5a sută, ritmuri superioare ce
lor din cincinal.

Realizarea sarcinilor prevă
zute în plan impune concre
tizarea programului privind 
creșterea productivității mun
cii pînă la fiecare uzină, sec
ție și Ioc de muncă, acordînd 
toată atenția extinderii meca
nizării și automatizării proce
selor de producție, perfecțio
nării tehnologiilor de fabrica
ție, bunei pregătiri a cadre
lor, extinderii acordului glo
bal, a formelor de salarizare 
de natură să stimuleze reali
zarea unei producții fizice su
plimentare, concomitent cu în
tărirea controlului și discipli
nei în muncă. Pentru utiliza
rea cît mai eficientă a diferi
telor categorii de salariați 
trebuie să se acorde o atenții 
deosebită elaborării și aplică
rii normativelor de personal, 
repartizînd cadrele tehnice, e- 
conomice și de specialitate în 
primul rînd în sectoarele le
gate nemijlocit de producție 
și investiții de cercetare și 
proiectare.

Trebuie să se imprime ac
țiunii de organizare științifi

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
bugetului de stat pe anul 1973 

prezentată de deputatul Florea Dumitrescu
Stimați tovarăși deputați șî 

deputate,
Din însărcinarea Consiliului 

de Miniștri, vă rog să-mi per
miteți să prezint Marii Adu
nări Naționale, spre dezbate
re și adoptare, proiectul bu
getului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 
1973.

Proiectul de buget pe anul 
viitor este întocmit in concor
danță cu proiectul planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a României 
pe anul 1973, asigurînd mij
loacele financiare necesare 
înfăptuirii obiectivelor și ac
țiunilor stabilite. In proiectul 
de buget se reflectă, totodată, 
sarcinile trasate de Conferin
ța Națională a Partidului Co
munist Român din 19—-21 iu
lie anul curent, cu privre la 
creșterea eficienței economice 
în toate sectoarele de activi
tate.

Prevederile cuprinse în pro
iectul de buget sînt rezultatul 
conlucrării strînse dintre Mi
nisterul Finanțelor, Comitetul 
de Stat al Planificării, Banca 
Națională și băncile speciali
zate, celelalte organe centra
le de sinteză, ministerele și 
comitetele executive ale con
siliilor populare județene și 
al municipiului București.

întreaga activitate de ela
borare a proiectului bugetului 
de stat a lost îndrumată și 
orientată permanent de con
ducerea de partid și de stat, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceahșescu, secretarul general 
al partidului, care a dat indi
cații deosebit de importante 
cu privire la proprietățile și 
opțiunile economico-financiare, 
a stabilit măsuri pentru iden
tificarea și mobilizarea re
zervelor existente în econo
mie, pentru utilizarea cît .mai 
rațională a fondurilor.

Proiectul bugetului a fost 
îmbunătățit pe baza hotărîri- 
lor adoptate de Comitetul E- 
xecutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
în ședința din 17 noiembrie 
1972 și supus dezbaterilor și 
aprobării Plenarei Comitetului 
Central al Partidului din 
20—21 noiembrie a.c.

Tovarăși,
In anul 1972, poporul ro

mân, sub conducerea partidu
lui, a obținut succese remar
cabile în toate domeniile vie
ții economice, care s-au re
flectat și în creșterea resur
selor financiare ale statului. 
Drept urmare, bugetul de stat 
pe anul 1972 se va încheia la 
venituri cu 154 miliarde 
Iei, și la cheltuieli cu 149,2 
miliarde lei, rezultînd un exce
dent de 4,8 miliarde lei.

Proiectul bugetului de stat 
pe anul 1973 prevede, atît la 
venituri, cît și la cheltuieli, 
suma de 170,7 miliarde lei, pre- 
zentîndu-se echilibrat. Proiec

că a producției și muncii un 
caracter permanent, antrenînd 
la realizarea acesteia mase 
cît mai largi de lucrători, ast
fel îneît fiecare om al muncii 
să devină un factor activ în 
găsirea de noi soluții de creș
tere a producției, a producti
vității și a rentabilității eco
nomice.

Reducerea costurilor de 
producție și a cbeltnielilor 
materiale pe unitatea de pro
dus și, pe această bază, ridi
carea continuă a rentabilită
ții, este o problemă funda
mentală a creșterii venitului 
național. Este pe deplin jus
tificată critica formulată de 
conducerea partidului că nu 
s-a reușit încă să fie eviden
țiate și puse în valoare toate 
rezervele existente în acest 
domeniu. De aceea, sarcinile 
din planul pe 1973 trebuie 
considerate ca minimale. Este 
necesar să se întocmească 
programe de măsuri concrete 
pe baza cărora să se acțione
ze permanent asupra reduce
rii consumurilor specifice, re- 
proiectării produselor din fa
bricația curentă și asimilării 
de produse noi, eliminării 
cheltuielilor care încarcă ne
justificat prețul de cost. Tre
buie eliminate lipsurile exis
tente în acest domeniu, 
Iuptînd cu hotărîre împotriva 
rebuturilor, a cheltuielilor ne
productive și a risipei sub 
orice formă s-ar manifesta. 
Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Aprovizionării și 
băncile, împreună cu ministe
rele de producție, centralele 
și întreprinderile, trebuie să 
acționeze cu mai multă fermi
tate, exercitînd un control e- 
xigent pentru întărirea disci
plinei de plan, a disciplinei 
economice în toate sectoarele 
de activitate, de la întreprin
dere și pînă la scara econo
miei naționale.

Tovarăși deputați,
întreaga construcție a pla

nului pe anul 1973 este con
cepută astfel îneît să asigure 

tul include o rezervă bugeta
ră de 1 miliard lei la dispozi
ția Consiliului de Miniștri și 
de 311 milioane lei la dispo
ziția comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene 
și al municipiului București.

Dezvoltarea rapidă și multi
laterală a economiei noastre 
naționale implică, în mod o- 
biectiv, o creștere accentua
tă a răspunderii tuturor facto
rilor care contribuie la crea
rea. repartizarea și utilizarea 
resurselor financiare necesa
re acestei dezvoltări, spori
rea preocupării de a folosi 
toate rezervele, a promova 
spiritul de economie în țoale 
unitățile socialiste, a împiedi
ca irosirea mijloacelor ma
teriale Și a banului public.

Sub semnul acestei cerințe, 
organele centrale de sinteză, 
ministerele și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
au examinat resursele și ne
cesitățile financiare ale eco
nomiei naționale, au acționat 
pentru dimensionarea mai ju
dicioasă a fondurilor pe fie
care destinație, pentru îndrep
tarea mijloacelor materiale și 
financiare spre obiectivele ma
jore legate de dezvoltarea e- 
conomică și creșterea necon
tenită a nivelului de trai, pen
tru eliminarea cheltuielilor ca
re nu sînt de strictă necesi
tate și restrîngerea cheltuie
lilor administrativ-gospodă- 
rești.

Cu toate că la elaborarea 
proiectului de buget s-au avut 
în vedere măsuri severe de 
economii, se impune examina
rea în continuare a posibili
tăților de reducere a cheltuie
lilor, îndeosebi a celor ne
productive. Cu prilejul elabo
rării planurilor economico-fi
nanciare Ia nivelul fiecărei în
treprinderi și centrale, al tu
turor unităților socialiste, cît 
și pe parcursul execuției pla
nurilor, va trebui să adîncim 
și să extindem procesul de 
raționalizare a cheltuielilor.

Totodată, este necesar să ne 
preocupăm în mod permanent 
ca fondurile înscrise în planu
rile financiare să fie utilizate 
numai pentru obiective și ac
țiuni prevăzute în plan, cu 
respectarea normelor și nor
mativelor stabilite, sub un 
control riguros, exercitat pe 
toate treptele, în toate unită
țile, de sus și pînă jos, asu
pra legalității, eficienței și 
oportunității cheltuielilor.

Pentru traducerea în viață 
a prevederilor Legii finanțelor, 
votată în actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale, la 
unitățile socialiste trebuie 
accentuat controlul preventiv 
care să sesizeze și să preîD- 
tîmpine fenomenele economi
ce care ar putea avea efecte 
negative.

Toate aceste măsuri au 
scopul de a asigura utilizarea 
cu chibzuință a tuturor re
surselor financiare, dirijarea 
lor pentru dezvoltarea mal 

creșterea sistematică a nive
lului de trai, corespunzător 
programului stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională a partidului.

Creșterea mai accentuată a 
venitului național creează 
condiții pentru ca în anul vii
tor fondul de consum să fie 
mai mare cu 3,4 miliarde lei 
decît s-a prevăzut în planul 
cincinal. Vor fi create în 
1973 peste 230 de mii no; 
locuri de muncă, realizînd ast
fel în primii trei ani ai cin
cinalului circa 700 mii locuri 
de muncă din cele 1 milion 
stabilite pentru întreaga pe
rioadă 1971—1975.

Consecvența cu care parti
dul nostru urmărește ridica
rea nivelului de trai al popu
lației își găsește o elocventă 
expresie în faptul că acțiunea 
începută în acest an pentru 
majorarea salariilor mici va 
continua și în anul viitor la 
alte categorii de salariați. Se 
prevede ca în anul viitor sa
lariul real să crească față de 
1972 cu 3,8 Ia sută. Volumul 
desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist va fi cu 
11,1 Ia sută mai mare decît 
în anul 1972 și superior cu 
peste 4 miliarde lei prevede
rilor din cincinal. S-a acorda! 
o atenție deosebită asigurării 
cerințelor de sortimente iefti
ne și de articole pentru copii, 
stabilindu-se prin plan, ca sar
cini obligatorii, principalele 
grupe de mărfuri din aceste 
categorii. In anul viitor se 
vor construi 2 400 noi săli de 
clasă pentru învățămîntul de 
cultură generală, liceal și pro
fesional, circa 21 mii locuri în 
internate și noi spații pentru 
învățămîntul superior. Re
țeaua de ocrotire a sănătății 
populației va spori cu 4 200 
paturi. Se va continua pro
gramul suplimentar de con
strucție a grădinițelor de co
pii și a creșelor. Pentru îmbu
nătățirea condițiilor de locuit, 
planul pe anul care vine pre
vede construcția a 111 000 a- 
partamente, în Ioc de 100 000 
apartamente, cît se stabilise 
initial; concomitent, se va a- 

accelerată a economiei, pen
tru ridicarea neîncetată a bu
năstării poporului — telul su
prem al politicii partidului 
nostru.

Stimați tovarăși,
Corespunzător orînduirit 

noastre și structurii economiei 
naționale, majoritatea covîrși
toare a veniturilor prevăzute 
in proiectul bugetului de stat 
pe anul următor provine de 
la unitățile socialiste. Impozi
tele și taxele de la populație 
— aplicate în spiritul princi
piului echității socialiste 
sînt prevăzute la suma de 
15,9 miliarde lei, ceea ce re
prezintă 9,3 la sută din totalul 
veniturilor.

Volumul total al acumulări
lor bănești — beneficii, impo
zit pe circulația mărfurilor și 
impozit de regularizare — al 
unităților economice este pre
văzut la peste 130 miliarde 
tei, în creștere cu circa 21 mi
liarde Iei față de anul 1972. 
Dintre elementele acumulărilor 
bănești, cea mai accentuată 
creștere se înregistrează la 
beneficii. Din totalul benefici
ilor, se propune ca aproape 
40 la sută, cu 6,6 miliarde lei 
mai mult ca în 1972, să ră- 
mînă la dispoziția unităților 
economice pentru satisfacerea 
unor nevoi proprii: efectuarea 
de investiții, creșterea mij
loacelor circulante, constitui
rea fondurilor de premiere, a 
celor de rezervă etc.

Creșterea volumului de a- 
cumulări bănești, îndeosebi a 
beneficiului, trebuie!să se rea
lizeze în fiecare întreprindere, 
in fiecare unitate economică, 
atît pe seama factorului canti
tativ, și anume sporirea con
tinuă a volumului de activita
te, cît și în special pe seama 
creșterii rentabilității, a veni
tului net la 1 000 ilei fonduri 
de producție.

După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In expune
rea făcută la recenta Plenară 
a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român :. „ri
dicarea rentabilității este cri
teriul primordial al îmbunătă
țirii calitative a activității e- 
conomiceri Realizarea acestui 
obiectiv impune accentuarea 
preocupărilor unităților eco
nomice pentru folosirea inten
sivă a capacităților și supra
fețelor de producție existente, 
atingerea fără întîrziere a pa
rametrilor proiectați la noile 
capacități, reducerea cheltuie
lilor de producție și de cir
culație, restrîngerea consumu
rilor materiale, creșterea con
tinuă a calității produselor, 
obținerea pe această bază a 
unor rezultate economico-fi
nanciare superioare.

îndatoririle legate de des
fășurarea, pe un front larg, a 
„ofensivei pentru creșterea e- 
ficienței“ privesc toate uni
tățile economice, din toate ra
murile — industrie, agricultu
ră, construcții, transporturi 

sigura ridicarea gradului de 
confort al locuințelor.

Aceste prevederi demon
strează că întreaga politică 
a partidului și statului nostru 
este ferm și consecvent orien
tată spre creșterea potențialu
lui economic al tării și ridi
carea pe această bază a bună
stării întregului popor român.

Tovarăși deputați,
Potrivit procedurii obișnui

te, propun Marii Adunări Na
ționale să aprobe execuție 
planului pe 1971, arătată în a- 
nexă la proiectul de lege pen
tru adoptarea planului pe a- 
nul 1973.

Stimați tovarăși.
In încheierea acestui raport, 

doresc să subliniez încă o da
tă importanța covîrșitoare pe 
care o prezintă pentru acti
vitatea de planificare, pentru 
întreaga dezvoltare economi
co-socială a țării dezbaterea 
amplă a proiectului de plan 
pe anul următor în recenta 
plenară a Comitetului Central 
al partidului, cu participarea 
largă a numeroși activiști de 
partid și de stat, directori de 
centrale și mari unități eco
nomice, oameni de știință, 
specialiști din diferite dome
nii de activitate.

înfăptuirea sarcinilor rezul
tate din expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și din 
hotărîriîe plenarei constituie 
chezășia realizării cu succes 
a obiectivelor cuprinse în pla
nul pe anul viitor.

Cu convingerea fermă că 
sînt întrunite toate condițiile 
pentru a da viață obiectivelor 
stabilite de Congresul al X- 
lea și Conferința Națională a 
partidului, vă rog — stimați 
tovarăși deputați și deputate 
— să investiți cu putere de 
lege prevederile planului pe 
anul 1973, an hotărîtor pentru 
îndeplinirea cincinalului, pen
tru accelerarea mersului îna
inte al României socialiste.pe 
calea progresului șî civiliza
ției.

etc. — avînd în vedere că, pe 
fondul general al succeselor 
obținute, se mai constată ne
ajunsuri în activitatea unor u- 
uități.

Deși volumul absolut al be
neficiilor și rata rentabilității 
au crescut pe ansamblul eco
nomiei și pe ramuri, se mențin 
totuși încă unități economice 
— în agricultură, industria 
extractivă, industria alimenta
ră, economia forestieră, con
strucții — care nu își aco
peră cheltuielile din venituri 
proprii. Va trebui ca unitățile 
în cauză, centralele, ministe
rele, cu sprijinul organelor fi- 
nanciar-bancare, să elaboreze 
programe cuprinzînd măsuri 
hotărîte pentru reducerea și 
lichidarea pierderilor, astfel 
ca fiecare unitate să-și aco
pere cheltuielile și să devină 
rentabilă.

Tovarăși.
Ca și în anii precedenți, 

cea mai mare parte a cheltu
ielilor înscrise în proiectul 
bugetului de stat, anume 56,7 
la sută, însumînd aproape 97 
miliarde lei. este îndreptată 
spre finanțarea economiei 
noastre naționale. Din aceas
tă sumă, 41 miliarde Iei sînt 
alocate investițiilor centrali
zate. Ținînd seama șî de ce
lelalte resurse alocate din 
fondul național de dezvolta
re, rezultă că se vor cheltui 
pentru investiții centralizate 
93,8 miliarde lei.

Avînd în vedere că utiliza
rea cu maximă eficiență a a- 
cestor importante fonduri este 
un imperativ de prim ordin în 
etapa actuală, se impune ac
centuarea preocupării proiec- 
tanților, beneficiarilor de in
vestiții, constructorilor, pre
cum și a organelor de planifi
care și financiare care avi
zează investițiile, pentru di
mensionarea mai judicioasă a 
investițiilor, pentru realizarea 
lor cu costuri mai reduse, 
pentru evitarea oricăror o- 
biecte inutile, construcții 
supradimensionate, soluții con
structive costisitoare sau fini
saje exagerate, pentru scurta
rea duratelor de execuție pre
văzute, darea în producție în 
termene cit mai scurte a noi
lor capacități.

In activitatea de finanțare 
și creditare a investițiilor, băn
cile vor trebui să-și sporeas
că exigenta la eliberarea fon
durilor, să întărească contro
lul în toate fazele de execu
tare a investițiilor, să pre
vină risipa și neajunsurile ce 
se mai manifestă pe unele 
șantiere.

Pentru sprijinirea coopera
tivelor agricole de producție, 
în proiectul bugetului de stat 
s-au prevăzut 2,2 miliarde lei 
resurse de creditare pe ter
men lung, ce vor complini 
fondurile proprii ale unități
lor cooperatiste, pentru dez
voltarea bazei lor materiale. 
De asemenea, sînt prevăzute 

2,1 miliarde lei alocații pen
tru efectuarea unor acțiuni 
agrozooveterinare, pentru pla
ta specialiștilor, pentru in
demnizațiile unor cadre din 
unitățile agricole cooperatiste.

Pentru finanțarea ' mijloace
lor circulante, în proiectul bu- 
qetului de stat pe anul 1973 
s-au prevăzut fonduri în su
mă de 2,2 miliarde lei, la 
care se vor adăuga circa 5 
miliarde lei credite ce se a- 
cordă de bănci pentru crește
rea de mijloace circulante, 
rambursabile la linele anului 
din beneficiile unităților eco
nomice.

Trebuie subliniat că în gos
podărirea mijloacelor circu
lante se mențin unele neajun
suri, că unele întreprinderi din 
industria construcțiilor de 
mașini, industria chimică, in
dustria materialelor de con
strucții, economia locală își 
imobilizează fondurile în 
stocuri peste necesar, în timp 
ce altor întreprinderi din a- 
ceeași sau din alte ramuri le 
lipsesc temporar materiile pri
me și materialele respective, 
ceea ce Ie creează greutăți în 
activitatea lor.

Ținînd seama de cerințele 
utilizării raționale a fonduri
lor, este necesar'ca ministere
le, centralele, conducerile în
treprinderilor. cu sprijinul or- 
oanelor financiare și bancare, 
să stabilească măsuri concrete 
pe fiecare unitate pentru li
chidarea stocurilor peste ne
cesar, pentru înlăturarea cau
zelor care duc la asemenea 
imobilizări, pentru accelerarea 
vitezei de rotație a mijloace
lor circulante.

In proiectul de buget ne 
anul 1973 s-au prevăzut pentru 
activitatea științifică 2,7 mi
liarde Iei. Adăuqînd si cheltu
ielile făcute de unitățile eco
nomice, rezultă că efortul fi
nanciar pentru acest important 
sector se va ridica la circa 
4,7 miliarde lei.

In legătură cu activitatea 
de comerț exterior, este de 
subliniat că, în anul 197.2, 
s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive. Ținînd seama de 
creșterea importantă a volu
mului comerțului exterior, este

prezentat de deputatul Aurel
Comisia economico-finan- 

ciară și celelalte comi
sii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale au 
analizat și dezbătut proiectul 
planului de dezvoltare econo
mico-socială și proiectul bu
getului de stat ale Republicii 
Socialiste România pe' anul 
1973, precum și proiectele de 
legi privind adoptarea acesto
ra.

Comisiile permanente consta
tă că prevederile proiectului 
planului de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii So
cialiste România reflectă con
tinuarea operei de industria
lizare rapidă a țării, de mo
dernizare și dezvoltare a agri
culturii și a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, fac
tori hotărîtori în înfăptuirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al partidului, analiza 
aprofundată și clarvăzătoare a 
căilor de realizare a impor
tantelor obiective stabilite de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român constituie 
pentru oamenii muncii din e- 
conomie, pentru toate cadrele 
de conducere un amplu și mo
bilizator program de acțiune, 
de manifestare a inițiativei lor 
creatoare. Analiza efectuată 
de comisiile permanente a e- 
vidențiat că pentru realizarea 
importantului volum al pro
ducției globale industriale, ca
re asigură îndeplinirea înain
te de termen a planului cin
cinal, este necesară creșterea, 
in mod deosebit, a preocupă
rilor pentru folosirea intensi

Expunerea la proiectul de lege privind 
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
prezentată de tovarășul Petre Lupu

Stimați tovarăși de-pntați.
Vă rog să-mi permiteți ca, 

din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, să vă prezint 
spre adoptare proiectul de
lege privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor.

Orînduirea noastră socia
listă dă o înaltă prețuire 
pensionarilor, care se bucură 
de respectul întregului popor 
pentru munca rodnică care au 
desfășurat-o timp îndelungat 
în diferite sectoare ale activi
tății economice și sociale. Pe 
măsura dezvoltării economiei 
și a sporirii venitului națio
nal, an de an sînt alocate fon
duri tot mai însemnate pen
tru plata pensiilor de toate 
categoriile, care să asigure 
pensionarilor condiții de viață 
din ce în ce mai bune. Vă 
este cunoscut că, chiar la în
ceputul acestei luni, pensiile 
de asigurări sociale au fost 
majorate în medie cu 16 la 
sută. In bugetul anului viitor, 
fondurile totale destinate plă
tii pensiilor vor fi cu 24 la 
sută mai mari față de anul 
1972.

Pe linia preocupărilor peti- 
I pu soluționarea problemelor 
ce interesează pe pensionari 
se înscrie și proiectul de lege 
ce vă este prezentat.

In vederea satisfacerii unor 
nevoi specifice, au luat ființă, 
începînd încă de acum peste 

necesar ca, in continuare, să 
acționăm pentru obținerea u- 
nor prețuri avantajoase pe pia
ța externă, pentru realizarea 
unui aport, net de valută cit 
mai mare. Urmărind în conti
nuare satisfacerea riguroasă a 
obligațiilor noastre de plată 
față de partenerii străini, să 
asigurai» totodată încasarea 
la timp a drcpturiloi noastre 
bănești, rezultate din opera
țiunile de comerț exterior și 
din celelalte operațiuni cu 
străinătatea.

In cadrul preocupărilor de 
lărgire a colaborării economi
ce cu țările socialiste, tin loc 
important l-au. ocupat măsuri
le întreprinse pentru punerea 
în aplicare a prevederilor din 
Programul complex al țărilor 
membre ale C.A.E.R., mv- 
uite să contribuie la adîn- 
cirea și perfecționarea cola
borării valutar-financiare din
tre aceste țări. In același timp, 
s-au lărqit relațiile financiare 
cu celelalte țări socialiste.,

Pornind dr- la necesitatea 
participării mai intense la 
diviziunea mondială a muncii, 
de la posibilitățile pe care ie 
oferă promovarea mai largă, 
pe toate planurile, a cooperă
rii economice internaționale, 
tara noastră s-a preocupat de 
extinderea legăturilor și cu 
alte organisme financiare in
ternaționale. In acest context 
se înscrie depunerea cereri
lor de aderare a României Ia 
Fondul Monetar Internațional 
și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, 
instituții specializate ale Or
ganizației Națiunilor Unite,

Tovarăși,
In proiectul de buget, pen

tru acțiunile social-culturale 
s-a prevăzut suma de 45,3 mi
liarde lei, cu 4,9 miliarde lei 
mai mult decît în anul 1972. 
Creșterea se datorește îndeo
sebi majorării pensiilor, a sa
lariilor mici, a alocațiilor de 
stat pentru copii, precum și 
dezvoltărilor prevăzute în plan 
pentru rețeaua de unități so
cial-culturale.

Pentru a ilustra efortul fă
cut de stat în acest sector, 
se poate arăta că în anul 1973 

Raportul Comisiilor permanente
vă a capacităților do produc
ție și îmbunătățirea, într-o 
mai mare măsură, a coeficien
ților de utilizare a timpului 
disponibil al mașinilor și in
stalațiilor.

Comisiile permanente apre
ciază că, pentru obținerea vo
lumului însemnat al producției 
globale agricole prevăzut în 
proiectul planului, unitățile a- 
gricole socialiste trebuie să 
aplice întocmai măsurile pri
vind folosirea cu eficiență 
sporită a suprafețelor agrico
le, organizarea muncii și uti
lizarea mai bună a forței de 
muncă șî a bazei tehnico-ma- 
teriale, îmbunătățirea raselor 
de animale, a soiurilor de se
mințe, precum și celelalte mă
suri care asigură realizarea 
sarcinilor de plan.

In cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat importanța îmbună
tățirii laturilor calitative în 
toate sectoarele activității e- 
conomice, întreprinderile, cen
tralele industriale, ministere
le urmînd să ia măsuri hotă- 
rîte pentru îndeplinirea sar
cinilor privind ridicarea pro
ductivității muncii, micșorarea
cheltuielilor materiale, crește 
rea calității produselor. întru- 
cît numai în felul acesta se
va putea realiza ritmul înalt 
de creștere a venitului 
național prevăzut în pro
iectul de plan pe a- 
nul 1973. Tovarășii deputați 
au apreciat totodată că, pen
tru înfăptuirea sarcinilor deo
sebit de importante stabilite 
în proiectul planului pentru i- 
nul 1973. este necesară con
centrarea tuturor eforturilor 
pentru darea în funcțiune la 
termenele planificate a noilor

20 ani. casele de ajutor reci
proc ale pensionarilor, organi
zate ca asociații întemeiate 
pe principiul mutualității. Ele 
funcționează in conformitate 
cu Decretul nr. 204 din 1951. 
De atunci, aceste case au cu
noscut o continua dezvoltare, 
astfel că. în prezent, funcțio
nează 146 de case cu peste 
600 000 membri. Principalele 
activități ale caselor de aju
tor reciproc constau în acor
darea de împrumuturi ram
bursabile și de ajutoare in caz 
de deces, precum și în organi
zarea unor acțiuni social-cnl- 
turale. In aceiași timp, pe lin
gă unele case sint organizate 
mici ateliere de cizmărie, croi
torie, în care lucrează pen
sionari și care deservesc pe 
pensionari șiț, membrii lor de 
familie.

In cursul anului trecut, ru
sele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor au acordat a- 
proape 300 000 de împrumu
turi. însumînd pe.ste 300 mi
lioane lei, din fondurile pe 
care le-au acumulat din înca
sările anilor anteriori, cît și 
din ratele de restituire a îm
prumuturilor; de asemenea, 
s-au acordat peste 31 000 aju
toare de deces în '.urnii de 
circa 32 milioane lei.

In. ultimii ani, activitatea 
unora dintre aceste case s-a 
lărgit prin organizarea de 
cercuri culturale, precum și 
prin atragerea pensionarilor 

cheltuiala medic pe o familie 
pentru învățămînt, cultură, să
nătate și asistentă socială, a- 
jutor de stal pentru copii, 
pensii și alte cheltuieli so
cial-culturale va fi de peste 
7 000 lei. față de circa 5 500 
lei îh anul 1970.

•Alături d» cheltuielile so
cial-culturale. statul va con
tinua să facă însemnate efor
turi pentru construcția de lo
cuințe, investind importante 
fonduri în acest scop. Toto
dată, prin Casa de Economii 
și Consemnațiuni țe vor acor
da populației credite pentru 
construcția de locuințe pro
prietate personală în sumă de 
3 naîliarde iei. Este de mențio
nat că, la finele anului 1973, 
soldul creditelor de acest fel 
acordate populației se va ri
dica la peste 10 miliarde lei.

Toate acestea se înscriu în 
contextul de măsuri luate, an 
de an, pentru ridicarea nive
lului de trai al oamenilor mun
ci, îndeosebi prin creșterea 
veniturilor nominale din sala
rii și alte forme de remune
rare a muncii. Ținînd seama 
ca în ultimii ani indicele ge
neral de preturi cu amănuntul 
s-a menținut, practic la ace
lași nivel, rezultă că sporirea 
veniturilor s-a reflectat. în 
creșterea puterii do cumpă
rare a populației. Aceasta 
constituie o dovadă evidentă 
a stabilității monedei noastre 
naționale.

Bugetele locale, parte inte
grantă a bugetului de stal, 
se propun pe anul 1973 Ia su- 
n»a do 26,7 miliarde lei.

Veniturile proprii ale buqe- 
telor locate se prevăd la su
ma do 24,2 miliarde lei. aco
perind aproape 91 la sută din 
totalul cheltuielilor. In opt 
județe — și anume. Bacău, 
Brașov. Brăila, Cluj. Mureș, 
Prahova, Sibiu. Timiș — Si în 
municipiul București, venitu
rile vor depăși cheltuielile, di
ferența vărsîndu-se la buqe- 
tul republican. Pentru echi
librarea buqetelor celorlalte 
județe.. se vor acorda cote 
defalcate din impozitul pe sa
larii în sumă de circa 3 mi
liarde Iei și subvenții de 2.4 

capacități de producție și a- 
tingerea într-un timp mai scurt 
a parametrilor tehnico-econo- 
mici proiectați.

In activitatea de export, al 
cărui volum se prevede să 
crească . într-o. ..proporție în*, 
semnată," s-a „ subliniat, că, pa
ralel' cu sporirea producției 
pentru export, se impune a- 
plicarea perseverentă a măsu
rilor pentru îmbunătățirea 
structurii și a calității mărfu
rilor, pentru mai buna comer
cializare a acestora pe diver
se piețe, în vederea obținerii 
unei eficiente financiar-vahita- 
re ridicate.

Comisiile permanente care 
iu analizat proiectul bugetu
lui de stat au constatat că a- 
cesta se prezintă echilibrat, 
asigurînd finanțarea tuturor 
acțiunilor cuprinse î.u proier- 
lul planului de dezvoltare e- 
conomico-socială pe anul 
1973. înfăptuirea prevederilor 
din proiectul de buget necesi
tă însă acțiuni deosebite pen
tru utilizarea cu maximum de 
eficiență a tuturor resurselor 
materialo și financiare pentru 
combaterea risipei și institui
rea în toate locurile de mun
că a unui regim sever do e- 
cpnomii.

Cu ocazia analizării și dis
cutării proiectelor de legi în 
comisii, tovarășii deputați au 
făcut unele propuneri. care 
au fost însușite de inițiator și 
introduse în forma care vă 
este prezentată. Ca urmare, 
comisiile permanente avizea
ză favorabil proiectul de lege 
privind planul de dezvoltare 
economică și socială a Repu
blicii Socialiste România și 

la diferite acțiuni cu caracter 
obștesc, oferindu-le astfel și 
pe această cale posibilitatea 
si. in aceiași timp, satisfacția 
participării, pe măsura capa
cității lor. la viața socială.

Se poate afirma că aceste 
case îndeplinesc un rol tot 
mai important în viața pen
sionarilor, care manifestă de 
aceea tin interes crescînd fa
tă de activitatea lor tot mai 
bogată.

Tovarăși deputați,
Sporirea în ultimele două 

decenii a numărului salariați- 
lor din economie, ca urmare 
a creșterii, în ritm înalt, a 
potențialului economic nl tă
rii și a dezvoltării activități
lor social-culturale, a deter
minat. și sporirea corespunză
toare a numărului pensiona
rilor de asigurări sociale de 
stat. In aceeași perioadă, pen
sia medie de asigurări sociale 
a crescut de peste cinci ori.

Creșterea numărului și a 
veniturilor pensionarilor și. 
implicit, a resurselor finan
ciare ale caselor de ajutor 
reciproc ale pensionarilor au 
lărqit simțitor posibilități!! 
organizatorice și baza mate
rială pentru dezvoltarea acti
vității acestor case. Ca ur
mare. multe dintre ele au so
licitat îmbunătățirea actuale
lor reglementări, pe baza că
rora sint organizate. în sensul 
punerii do acord a acestora 

miliarde Iei. Ținînd seama de 
vărsămintele buqetelor locale 
excedentare., buqetul republi
can va suporta efectiv circa 
2.5 miliarde iei pentru echîlî- 
brarea buqetelor locale.

Din totalul cheltuielilor bu
getelor locale, 59 la suta sînt 
destinate acțiunilor social-cul- 
turalo și 35,4 la sută finanțării 
economiei locale. In afară de 
sumele înscrise în buqete, or
ganele locale vor putea folosi 

- potrivit leqii • o seamă de 
resurse suplimentare. îndeo
sebi venituri realizate peste 
plan, atît do la unitățile lo
cale, cît si de la cele repu
blicane ce se află pe terito
riul Iot.

Este necesar ca organele lo
cale de stat de la județe, mu
nicipii. orașe și comune, uni
tățile subordonate acestora 
să acționeze permanent pentru 
realizarea și depășirea pre
vederilor la fiecare capitol de 
venituri. pentru utilizarea 
fondurilor cu eficiență ridica
tă. astfel incit acestea să n- 
ducă foloase substantiate atît 
colectivității in ansamblu, cît 
si fiecărui cetățean.

T ovarăși
In conformitate cu prevede

rile leqii. vă supun spre adop
tare contul general de în
cheiere a exercițiului bugetar 
pe anul 1971, care cuprinde la 
venituri 138.6 miliarde lei, iar 
la cheltuieli 134,2 miliarde, 
lei, cu un excedent de 4,4 
miliarde lei. ce se datorește 
pe de o parte realizării unor 
venituri peste plan, iar pe de 
altă pante. efectuării unor 
cheltuieli sub prevederile bu
getare.

Stimați tovarăși.
Rezultatele economice și fi

nanciare cu care se va încheia 
anul 1972, stăruința, pricepe
rea și hărnicia poporului ro
mân, realismul și caracterul 
științific al politicii economice 
si financiare a partidului nos
tru constituie chezășia reali
zării în cele mai bune condi
ții a planului și bugetului de 
stat pe anul 1973, 'obține
rii de noi succese in dezvol
tarea econonrico-socială 1 a Ro
mâniei.

Vijolî
Proiectul de lege privind bu
getul de stat pe anul 1973 și 
propun Marii Adunări | Națio
nale adoptarea lor.

Comisiile permanente au a- 
nalizat si execuția planului de 
stat al economiei naționale pe 
anul 1971. Cu această otasS». 
în discuțiile purtate, Ia care 
au participat și reprezentanți? 
ministerelor producătoare, au 
fost scoase In evidență reali
zările, dar mai ales unele tă
mâieri în urmă, subliniindu-se 
totodată necesitatea depune
rii unor eforturi sporite pen
tru recuperarea lor, astfel în
eît planul cincinal să [fie în
deplinit în toate sectoarele 
înainte do termen.

Tovarășe și tovarăși depu- 
tați.

Comisia econoinico-financia- 
ră a mai examinat și contul 
general de încheiere a execu
ției bugetului pe anul 1971. 
constatînd că veniturile buge
tului au lost în sumă de 
133 629 614 344 tei. iar cheltu
ielile de 134 237 449 996 lei. 
rezultînd un excedent de 
4 392 1 64 348 Iei și propune 
Marii Adunări Naționale a- 
doptarea lui.

Comisia economico-financia- 
ră a analizat, de asemenea, 
modul în care a fost execu
tat bugetul Marii Adunări Na
ționale pe anul 1971, consta
tînd că alocațiile au fost utili
zate potrivit destinațiilor pre
văzute și cu a existat preocu
pare pentru efectuarea unoi 
cheltuieli cît. maj economicoa
se. De aceea, propunem Marii 
Adunări Naționale aprobarea 
execuției bugetului propriu pe 
anul 1971.

cu necesitățile și posibilitățile 
lor sporite. Totodată, este cu
noscut faptul că prin introdu
cerea dreptului la pensie pen
tru membrii cooperativelor a- 
gricole de producție și îmbu
nătățirea unor reglementări în 
domeniul pensiilor, care pri
vesc pe alți oameni ai muncii, 
s-a lărgit considerabil numă
rul persoanelor cuprinse în 
diferite sisteme de pensii, 
ceea ce pune, problema creării 
cadrului legal pentru ca și a- 
ceste categorii de pensionari 
să se poată asocia în case de 
ajutor reciproc.

Avînd în vedere toate aces
tea, s-a elaborat, cu consul
tarea organelor interesate, 
proiectul de lege ce vi se pre
zintă spre aprobare.

In proiect, se prevede ca — 
spre deosebire de reglemen
tarea actuală — să se poată 
asocia în case de ajutor reci
proc, pe lîngă pensionarii de 
asigurări sociale de stal, și 
pensionarii care fac parte din 
alte, sisteme de asigurări so
ciale și pensii, inclușii’ pen
sionarii cooperativelor agri
cole de producție.

Potrivit proiectului de lege, 
casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor se organizează 
pe zone teritoriale — adică 
pe orașe și municipii, c*i pe 
rn-ai multe localități urbane

(Continuore in pag. a 4-a)
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Oficial al Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, a prezentat expunerea la 
proiectul de lege pentru a- 
doptarea planului de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1973.

In continuare, avîndu-se în 
vedere strinsa legătură dintre 
planul de.dezvoltare economi
co-socială și bugetul de stat, 
la propunerea Biroului Marii 
Adunări- Naționale, tovarășul
Florea Dumitrescu, ministrul
finanțelor, a prezentat expu
nerea Ia proiectul de lege
pentru adoptarea bugetului
de stat pe anul 1973.

La aceste puncte ale ordi
nii de zi, deputatul Aurel Vi- 
joli, președintele Comisiei e-

Expunerea la proiectul de lege privind casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor

prezentată de tovarășul Petre Lupu
(Urmare din pag. 3)

sau rurale, fie din pensionari 
aparținînd aceluiași sistem de 
asigurări sociale și pensii, lie 
din pensionari aparținînd u- 
nor sisteme diferite; de ase
menea, la casele care funcțio
nează în prezent, se vor pu
tea înscrie, pe lingă pensiona

rii de stat, și pensionari din 
alte sisteme de pensii, pe ba
za aprobării de principiu a a- 
dunărilor generale ale caselor 
respective, urmînd ca aprobă
rile nominale de admitere să 
fie date de către consiliile de 
conducere ale caselor respec
tive.

Corespunzător cu posibilită
țile actuale, sporite, ale aces
tor case, în proiectul de lege 
s-a definit mai cuprinzător 
scopul lor și anume: sprijini
rea pensionarilor prin acorda
rea de împrumuturi și ajutoa

conomico-financiare, a prezen
tat Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

La dezbaterea acestor două 
proiecte de legi au luat cu- 
vîntul deputății : Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R., Constantin Stanciu, 
maistru la Uzinele „Timpuri 
noi" București, Elena Peter, 
tehnician la fabrica „Cluja- 
na", vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., An
gelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimenta
re și apelor, Mitrea Băluță, 
tehnician la Exploatarea mi
nieră Motru, Ion Spătărelu, 
președintele C.A.P. „Gheorghe 
Doja", județul Ialomița, loni- 
ță Bagiu, directorul Uzinei 
mecanice din Timișoara, Ma
tei Ghigiu, ministrul construc
țiilor industriale, Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al Comite
tului județean Mureș al P.C.R.,

re, organizarea unor activități 
culturale, artistice și de agre 
menț, prestarea contra plată 
a unor servicii pentru mem
brii casei și membrii lor de 
familie, prin folosirea munci' 
unor pensionari, precum și 
alte acțiuni de întrajutorare.

In proiectul de lege se mai 
precizează sursele de venituri, 
dobînda ce se percepe pentru 
împrumuturi, fondurile ce se 
pot constitui și ce acțiuni pot 
fi finanțate cu aceste fonduri. 
Din fondurile proprii ale ca
selor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor se vor putea fi
nanța unele amenajări și do
tări de spatii destinate desfă
șurării activității caselor, con
struirea, amenajarea și dota
rea unor unități proprii de 
tratament balnear sau cămine 
pentru pensionari ș.a.

In spiritul principiilor cu 

Eleonora Cojocaru, muncitoa
re, secretarul comitetului de 
partid al Fabricii de confec
ții și tricotaje București.

După discuția generală, 
proiectul de lege pentru a- 
doptarea planului de dezvol
tare economico-socială o Re
publicii Socialiste România 
pe anul 1973 a fost dezbătut 
pe articole. Prin vot secret, 
Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea pentru adopta
rea planului de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1973.

De asemenea, Marea Adu
nare Națională a dezbătut, 
pe articole, și apoi a apro
bat, prin vot secret, Legea 
pentru adoptarea bugetului 
de stat pe anul 1973.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinii de zi, deputatul Pe
tre Lupu, ministrul muncii, a 
prezentat expunerea la pro
iectul de lege privind casele 
de ajutor reciproc ale pensio

privire la munca și conduce
rea colectivă, pe care le pro
movează partidul și statul nos
tru în toate domeniile de ac
tivitate, în proiectul de lege 
sînt precizate mai bine orga
nele colective de conducere 
a caselor, precum și răspun
derea acestor organe în legă
tură cu administrarea mij
loacelor materiale și bănești 
ce le sînt încredințate.

S-a considerat necesar, de 
asemenea, ca în proiectul de 
lege să se precizeze atribuți
ile comitetelor executive ale 

consiliilor populare județene și 
al municipiului București de 
a îndruma și sprijini casele 
de ajutor reciproc ale pensio
narilor, precum și sarcina Mi
nisterului Muncii de a asigu
ra îndrumarea unitară, meto
dologică, de specialitate. în a- 
cest domeniu.

După adoptarea legii al că

narilor. Deputatul Csogor La- 
jos, vicepreședinte al Comisiei 
pentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale, a expus rapor
tul acestei comisii și al Comi
siei juridice la acest proiect 
de lege.

S-a trecut, apoi, la discuția 
pe articole a proiectului de 
lege. Marea Adunare Națio
nală a adoptat, prin vot se
cret, legea privind Casele de 
ajutor reciproc ale pensiona
rilor.

Ordinea de zi fiind termi
nată, s-au încheiat lucrările 
primei părți a celei de-a noua 
sesiuni a actualei legislaturi. 
Data cînd va avea loc urmă
toarea ședință în plenul Ma
rii Adunări Naționale va fi a- 
nunțată din timp.

In continuare, comisiile per
manente ale Marii Adunări 
Naționale își vor desfășura lu
crările în legătură cu sarcini
le ce le revin.

(Agerpres)
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bri ai birourilor organizațiilor de bază din cadrul minei. 
Competența lectorului, cunoașterea și stăpînirea aprofundată 
a principiilor politicii partidului l-au ajutat Să îmbine în mod 
practic însăși tema din acea zi, a cercului de învățămînt, cu 
cerințele cursanților de a fi încunoștințați despre probleme
le dezbătute la plenară.

Au urmat, desigur, discuții. Maistrul minier Teodor Ia- 
cob și muncitorul Nicolae Gălan, amîndoi secretari de orga
nizații de bază, Ia investiții și sectorul Il-producție, minerul, 
șef de brigadă, loan Mondoca, membru în comitetul de partid 
al minei, locțiitor al secretarului U.T.C. pe mină, ca și pro
pagandiștii Vasile Roșitoru și loan Raczek s-au referit la ceea 
ce au reținut din cuvîntare în puținul răstimp de la publica

rea ei, subliniind înalta valoare teoretică și practică a ex
punerii tovarășului Nicolae Ceaușescu

— Măsurile adoptate de plenară vin în sprijinul nostru 
al muncitorilor, am reținut drept concluzie din cele spuse 
de minerul loan Mondoca. Ele sînt o nouă dovadă că in cen
trul preocupărilor partidului se află dezvoltarea accelerată 
a economiei țării, creșterea bunăstării celor ce muncesc.

îndeplinirea înainte de termen a cincinalului, dezvolta
rea în ritm mai rapid a țării în următoarele etape vor aduce 
după sine, cu fiecare an, un nou pas pe calea sporirii nive
lului de trai al maselor. Așa a fost explicat conținutul hotă- 
rîrilor partidului, așa a fost și așa este înțeles, acest conți
nut de întregul colectiv al minei Lupeni, colectiv care a în
scris în nenumărate rînduri pe graficele anuale de producție 
succese grăitoare, izvorîte din dorința minerilor de progres 
și bunăstare.

PROGRAMUL TELEVIZIUNII
pentru saptamina viitoare

DUMINICĂ, 26 NOIEMBRIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți; 8,30 
Cravatele roșii; 10,00 Viața sa
tului; 11.10 Mari muzicieni la 
București; 12,00 De strajă pa
triei. Republica XXV: 12,30 E- 
misiune îfr limba maghiară: 
14,00 „360 de grade"; 18.10 Film 
serial pentru tineret: Pierduți 
în spațiu (episodul V): Priete
nul meu, dl. Nimeni; 19,00 Ve
tre folclorice (intervizlune): 
„Țara Bihariei" — zona Beiuș— 
Vașcău. Rapsozi și artizani 
populari, obiceiuri, cîntece și 
jocuri inedite din bazinul Cri- 
șului Negru; 19,20 1001 de seri:
19.30 „Trofeul Carpați" la hand
bal feminin: România — R.D.G. 
(repriza a Tl-a). Transmisiune 
directă de la Iași; 20,00 Telejur
nal. In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii între
ceri; 20,30 Comentariu la 40 de 
steme: județul Ilfov: 20.55 Film 
artistic: San Antonio, cu Errol 
Flynn. Premieră pe țară; 22,35 
Telejurnal. Sport.

LUN1, 27 NOIEMBRIE
17,30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limba franceză. Lecția 
a 30-a (reluare); 18,00 Căminul 
la Galați: 18,40 Scena. Emisiune 
de actualitate și critică teatra
lă; 19.00 Săptămîna în imagini;
19.20 1001 de seri; 19,30 Telejur
nal. In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii între
ceri; 20,00 Reflector; 20,15 Prim- 
plan: General-maior Paul Con- 
standache; 20,40 Roman foile
ton: Elizabeth R — Conspira
ția (I); 21,30 Steaua fără nume. 
Emisiune-concurs pentru tinerii 
interpret! de muzică ușoară:
22,30 24 de ore; 22,45 Contraste 
în lumea capitalului.

MARȚI, 28 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex; 9,05 Teleșcoală: Biologie 
(anul III liceu): Aplicații pri
vind fiziologia axului cerebro- 
spinal; 9,30 Literatura română 
(clasa a VIII-a): Frumusețea
naturii în poezia lui Eifiinescu 
și Coșbuc; 10,00 Curs de limba 
engleză. Lecția a 30-a; 10,30 Că
minul (reluare); 11,10 Selecțiuni

după- 
rusă. 
18.00 

Toam-

din emisiunea „Seară pentru ti
neret"; 11,55 Film serial pentru 
tineret: Pierduți în spațiu. Re
luarea primului episod „Un pa
sager în plus"; 12.40 Publicita
te; 12,45 Telejurnal; 17,30 Des
chiderea emisiunii de 
amiază. Curs de limba 
Lecția a 29-a (reluare); 
Atlas muzical românesc.
na muzicală clujeană 1972; 18,35 
Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesiona
lă; 19,00 Caleidoscop cultural- 
artistic; 19,20 1001 de seri; 19.30 
Telejurnal. In cinstea aniversă
rii Republicii — cronica marii 
întreceri: 20,00 Comentariu la
40 de steme: județul Maramu
reș; 20,20 Seară de teatru: „Pă
durea" de A. N. Ostrovski;
22,20 Imagini din Albania; 22,35 
24 de ore; 22,50 Tenis: „Turneul 
campionilor" de la Barcelona. 
Meciul Ilie Năstase — Tom Gor
man.

MIERCURI, 29 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex; 9,05 Reporterii noștrii 
peste hotare (reluare); 9,25
Prietenii lui Așchiuță; 9,55 Pu
blicitate; 10.00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 31-a; 10,30 Co
mentariu la 40 de steme (relua
re): județul Ilfov; 10.50 Teleci- 
nemateca pentru copii: Băieții 
de pe strada Pal — producție 
a studiourilor din R.P. Unga
ră; 12,20 Prim-plan: General- 
maior Paul Constandache (re
luare); 12.45 Telejurnal; 16,00 
Tenis: „Turneul campionilor" — 
înregistrare de la Barcelona:
17.30 Curs de limba germană.
Lecția a 29-a (reluare); 18,00
Studioul artistului amator; 18,10 
Semnificații. Civilizația spiritua
lă a socialismului; 18.30 Tra
gerea Pronoexpres; 18,40 Muzi
că; 19,00 Timp șj anotimp în a- 
gricultură; 19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. In cinstea a- 
niversării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 Teleobiec
tiv; 20,15 Telecinemateca: „Pin
ky" — premieră pe țară; 21,55 
Teleglob: Kozara. Reportaj din 
Iugoslavia; 22,15 24 de ore; 22,30 
Tenis: „Turneul campionilor". 
Transmisiune directă de la Bar
celona.

JOI, 30 NOIEMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
9,05 România în lume;

reluare;
Lec- 

a 30-a; 10.30 Micii meșteri 
; 10,50 Teleobiectiv (relua- 
11,05 relecinemateca: „Pin- 
(reluare): 12,45 Telejurnal: 
Tenis: „Turneul campioni- 
Inregistrare de la Barce- 

16,30—17,30 Teleșcoală:

9,00 
Telex;.
9.35 O viață pentru o idee. Ro
bert Mayer (III) 
10,00 Curs de limba rusă.
ția 
mari; 
re); 1 
ky“ * 1 
15,00 
lor", 
lona;

rei proiect vă este prezentat 
și în conformitate cu preve
derile ei se va elabora un
statut cadru, pe baza și în li

mitele căruia urmează ca a- 
dunările generale ale caselor 
de ajutor reciproc ale pensio
narilor să adopte statutele lor 
proprii după care vor funcțio
na în viitor.

Stimați tovarăși deputați,
Considerînd că reglementă

rile prevăzute în proiectul de 
lege privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor sînt 
de natură să asigure cadrul 
legal necesar desfășurării în 
viitor, în mai bune condiții, 
a activității acestor instituții 
cu caracter obștesc, în inte
resul masei pensionarilor din 
tara noastră, vi-1 prezint spre 
examinare, exprimîndu-mi, tot
odată, convingerea că va fi 
adoptat de Marea Adunare 
Națională.

Biologia (anul III liceu): Apli
cații privind fiziologia axului 
cerebro-spinal; Filozofie și so
cialism științific: Concepția ma- 
terialist-dialectică despre 
voltare. * 
societății 
slune în 
Tragerea
18.35 La 
tru conducătorii auto; 18,50 Re
vista literară Tv. — emisiune 
realizată la ’ Cluj; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 Concert 
extraordinar al orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii (par
tea I). Solist Ion Voicu; 
Comentariu la 40 de steme: 
dețul Mehedinți; 21,10 Pagini 
umor: Aventuri în epoca 
piatră; 21,35 Tinerii despre 
înșiși; 22,15 Muzică ușoară 
16 mm; 22,30 24 de ore: 
Tenis: „Turneul 
Transmisiune « 
Barcelona.

dez- 
Dialectica dezvoltării 
socialiste; 17.30 Emi- 
Iimba maghiară; 18,25 
de amortizare ADAS; 

volan — emisiune pen-

20.50 
: ju- 
‘ de 

de 
ei 

pe
22,45 

I campionilor", 
directă de la

VINERI, 1 DECEMBRIE

artistic : 
studiou- 

Muzică 
Anghel: 

(relua- 
„Pro-

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Teleenciclopedia (re
luare) ; 9,50 Virtuozi și instru
mente. Toni Iordache la țam
bal (reluare); 10,00 Curs de lim
ba germană. Lecția a 30-a;
10.30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Maramureș (relua
re) : 10,50 Revista literară Tv.
(reluare); 11,20 Film 
„Rolul" — producție a 
rilor poloneze; 11,50 
populară cu Georgeta 
12,00 Teleglob: Kozara 
re); 12,20 Selecțiuni din 
menada duminicală"; 12,45 Tele-

jurnal; 15,00 Tenis: „Turneul
campionilor". înregistrare de la 
Barcelona; 16.30—17,30 Teleșcoa
lă: Fizică (în ajutorul candida- 
ților la examenul de admitere 
în învățămîntul postliceal și su
perior) : Legile gazelor: Litera
tură română: Ctitori de teme
lii: 17,30 Curs de limba engle
ză. Lecția a 30-a (reluare): 18,00 
Atenție la... neatenție. Jurnal de 
protecția muncii: 18.30 Tragerea 
Loto; 18.40 Muzică populară cu 
Ion Dolănescu; 18.50 Teleconfe- 
rință de presă. învățămînt — 
cercetare — producție în agri
cultură; 19.20 1001 de seri; 19.30 
Telejurnal. In cinstea aniversă
rii Republicii — cronica 
întreceri: 20.00 Reflector; 
Film artistic’ Omicron;

marii
20.15
21.45

Universitatea Tv.: 22,20 Imagini 
din Republica Africa Centrală: 
22,30 24 de orc; 22.45 Tenis : 
„Turneul campionilor". Trans
misiune directă de la Barcelona.

SÎMBĂTĂ, 2 DECEMBRIE i

9,00
Telex; 
amator 
o dată 
de aur' 
gospodinele; 
Tv. (reluare); 
din emisiunea „Portativ ’72"; 
10.55 Publicitate; 11.00 Comenta
riu la 40 de steme: județul Me
hedinți (reluare); 11,20 Uh sfert 
de veac în muzica românească 
(reluare); 12,05 Biblioteca pen
tru toți (reluare); 12,50 Telejur
nal; 15,00 Tenis: „Turneul cam
pionilor". înregistrare de la
Barcelona; 16,30 Emisiune în
limba germană; 18,15 Ritm, ti
nerețe, dans; 19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal. In cinstea ani
versării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 „Irică un 
imn ție, țara mea mult dragă-. 
Omagiu lui Nicolae Bălcescu :
20,20 Teleenciclopedia; 21,00 Film 
serial: Mannix. Cu coada |ochiu- 
lui...; 21,50 „Mereu, mereu tî- 
năr !". Reîntîlnire cu Gică Pe
trescu; 22,30 Telejurnal: 22,45 
Tenis: Finala „Turneului cam
pionilor". Transmisiune directă 
de la Barcelona.

emisiunii, 
artistului 

fost

Deschiderea
9,05 Studioul 
(reluare); 9,15 A 
ca niciodată........Cheița

• (I); 9,45 De vorbă cu 
10,00 Universitatea 

; 10.40 Select iun*
„Portativ

Raportul Comisiei pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale și al Comisiei juridice 

prezentat de tovarășul Csogor Lajos

ZX.

HiEiiiEnTgș ș©
Comisia pentru sănătate, 

muncă și asigurări sociale și 
Comisia juridică au analizai 
proiectul de lege privind ca
sele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor și au apreciat că 
acesta se înscrie în ansam
blul măsurilor de politică so
cială a partidului și statului 
nostru, în centrul cărora stă 
grija fată de om, preocupări
le pentru satisfacerea tot mai 
deplină a necesităților de via
tă, materiale și spirituale ale 
întregului popor.

Grija fată de persoanele 
vîrstnice ocupă un Ioc deose
bit de important în cadrul a- 
cestei politici, garantîndu-li-se 
acestora, în raport cu puterea 
economică a tării și cu nive
lul de viată al celor ce mun
cesc, asigurarea materială la 
bătrînețe prin acordarea de 
pensii, ajutoare sociale sau 
ocazionale, asistentă medicală 
gratuită, servicii pe linie de 
asistenta socială, prin multe 
alte masuri adecvate, urmă- 
r in du-se -rezolvarea corespun
zătoare a problemelor comple
xe pe care le ridică situația 
lor de pensionari.

Astfel, prin Decretul nr. 
204/1951 s-a creat cadrul ju
ridic ca pensionarii din siste
mul asigurărilor sociale de 
stat să-și organizeze, pe baza 
liberului consimtămînt, case

LONDRA. — Luînd cu- 
vintul în Camera Co
munelor, ministrul agri
culturii, Joseph Godber, a 
arătat că din iunie 1970, — 
data venirii la putere a gu
vernului conservator — și 
pînă în prezent, prețurile 
produselor alimentare au 
crescut cu 22 la sută. La li
nele din aceste produse, 
s-au înregistrat chiar sporiri 
de prețuri de pînă la 48 la 
sută. Joseph Godber a recu
noscut că în ultimele zile, 
deși prețurile sînt „îngheța
te", la unele produse ali
mentare, cum ar fi carnea, 
ele au continuat să crească.

<
ADEN. — Ministrul de in

terne al Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, 
Mohamed Saleh Mutieh, a 
anunțat că președintele Al
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de ajutor reciproc, cu. scopul 
de a rezolva unele probleme 
materiale si social-culturale 
pentru pensionarii care se în
scriu în aceste asociații prin: 
acordarea de împrumuturi, a- 
cordarea de ajutoare neram
bursabile, prestarea contra 
plată a unor servicii folosind 
capacitatea de muncă a uno
ra dintre membrii asociației, 
precum și prin alte acțiuni de 
întrajutorare obștească, urmă- 
rindu-se, totodată, ca pensio
narilor să Ii se creeze posi
bilitatea de a avea o bătrîne- 
te activă. Pe baza reglementă
rii cuprinse în acest decret, 
funcționează în prezent 146 
case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, înglobînd peste 
600 000 membri.

Actuala reglementare a de
venit însă necorespunzătoare 
fată de importantele schim
bări ce au avut Ioc în viața 
economică și socială a tării 
noastre, pe drumul construirii 
socialismului în cei aproape 
22 ani care au trecut de la a- 
doptarea decretului. O expre
sie a acestor schimbări a con- 
stituit-o instituirea sistemului 
de pensii în cooperația agri
colă de producție și Ia uni
unile de creație pentru mem
brii acestora ; includerea meș
teșugarilor cu ateliere proprii

geriei, Houari Boumediene, 
va asista la reuniunea care 
urmează să înceapă la Tri
poli, la 28 noiembrie, între 
șefii de stat ai R.D.P. a Ye
menului și R. A. Yemen, con
sacrată examinării unor pro
bleme privind aplicarea a- 
cordului de la Cairo asupra 
realizării unei uniuni între 
cele două țări — transmite 
agenția France Presse.

PHENIAN. — In cadrul 
întilnirii de lucru dintre re
prezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din nordul și 
sudul Coreei, care a avut 
loc miercuri la Seul, a fost 
încheiat un acord referitor 
la constituirea unui Comitet 
comun al organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nord și din 
Sud, al cărui sediu urmează 
să fie Ia Panmunjon. Potri
vit relatării Agenției Cen
trale Telegrafice Coreene, 
acestui organism urmează 
să i revină sarcina aducerii 
la îndeplinire a măsurilor 
hotărîte în cadrul convorbi
rilor între cele două organi
zații de Cruce Roșie. 

în sistemul asigurărilor socia
le al cooperației meșteșugă
rești. ; creșterea duratei me
dii de viață a populației de la 
42 ani cît a fost înainte de al 
doilea război mondial, la a- 
proape 69 ani cît este în pre
zent ; sporirea continuă a nu
mărului de pensionari și al 
beneficiarilor de ajutor social 
care. în prezent, depășește 
2 900 000 persoane; activitatea 
complexă ce o desfășoară ca
sele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor și rezultatele ob
ținute sub aspectul întrajuto
rării acestora.

Toate acesțea relevă nece
sitatea ca reglementarea în 
vigoare pentru organizarea 
caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor să fie extinsă a- 
supra tuturor sectoarelor din 
cadrul economiei naționale 
care au sistem propriu de a- 
sigurări sociale .și pensii. Tot
odată, se impune îmbunătăți
rea actualei legislații, astfel 
ca asocierea pensionarilor să 
se poată face fie separat, pe 
fiecare sistem al asigurărilor 
sociale, fie în comun, prin 
asocierea pensionarilor din 
diferite sisteme de asigurări 
sociale. De asemenea, este ne
cesar ca în legislație să se 
precizeze mai complet drep
turile și obligațiile ce revin

BRUXELLES. — Un purtă
tor de cuvînt al Palatului a 
declarat că regele Baudouin 
al Belgiei, căruia primul mi
nistru Gaston Eyskens i-a 
prezentat miercuri seara de
misia cabinetului său, își 
rezervă dreptul de a lua mai 
tîrziu o hotărîre în această 
problemă. După cum s-a 
mai anunțat, premierul bel
gian a precizat în parlament 
că această demisie se dato
rează eșuării convorbirilor 
întreprinse de guvern cu li
derii partidelor politice ca
re dețin majoritatea în par
lament, asupra unui număr 
de probleme regionale.

ISLAMABAD. — Un pur
tător de cuvînt oficial de la 
Islamabad a anunțat că Pa
kistanul s-a retras din așa- 
zisa Comisie a O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea 
Coreei — transmite agenția 
France Presse. El a mențio
nat că această măsură a fost 
adoptată în urma recunoaș
terii de către Pakistan a 
R.P.D. Coreene și se înscrie 
în cadrul eforturilor depuse 
pentru normalizarea situației 
pe continentul asiatic. 

celor care se asociază ; regle
mentarea cu mai mare clari
tate a problemelor privind 
constituirea și utilizarea fon
durilor ce se realizează ca 
venituri; stabilirea răspunde
rilor ce revin organelor de 
conducere ale caselor respec
tive, cît și a sarcinilor comi
tetelor executive ale consili
ilor populare și Ministerului 
Muncii cu privire la sprijini
rea și îndrumarea activității 
acestor case, precum și alte 
aspecte legate de organizarea 
și funcționarea acestora.

Cu prilejul examinării pro
iectului de lege, Comisia pen
tru sănătate, muncă și asigu
rări sociale și Comisia juridi
că au făcut propuneri de îm
bunătățire a unor prevederi. 
Acestea au fost însușite -de i- 
nitiatori și sînt cuprinse în 
textul prezentat dumneavoas
tră spre dezbatere.

Apreciind că reglementarea 
propusă constituie un cadru 
juridic corespunzător pentru 
buna organizare, funcționare 
și desfășurare a activității ca
selor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, comisiile se de
clară de acord cu proiectul de 
lege în forma în care este su
pus dezbaterii și propun Ma
rii Adunări Naționale ca să-l 
adopte.

BUENOS AIRES. — La 
Casa Rosada, palatul prezi
dențial din capitala argenti- 
niană, a avut loc o conferin
ță de presă în cadrul căreia 
președintele Alejandro La- 
nusse a analizat o serie de 
probleme interne ale țării, în 
perspectiva confruntării e- 
lectorale din martie 1973 — 
relatează agențiile Reuter și 
Prensa Latina.

LONDRA. — Camera Co
munelor a respins, miercuri 
seara, cu 275 de voturi îm
potrivă și 240 pentru, amen
damentele propuse de cabi
netul conservator la legea 
asupra imigrării, care urmau 
să intre în vigoare la înce
putul anului viitor, o dată 
cu aderarea Marii Britanii la 
Piața comună.

VINERI 24 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 7,23 

și apune la ora 16,41. Zile 
trecute din an — 329. Zile 
rămase — 37.

EVENIMENTE
® 1314 — S-a născut Ma

tei Millo, unul din fondatorii 
Teatrului National, actor ani
mator al scenei noastre (m. 
1896) O 1816 — S-a născut 
Barbu Iscovescu. primul pic
tor decorator din tara noastră 
(m. 1854) A 1856 — S-a năs
cut dr. Ștefan Stîncă, militant 
al mișcării socialiste din tara 
noastră (m. 1897) & 1918 — 
A fost creat Partidul Comu
nist Ungar (de la 1 XI 1956 
— Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Bărbați cumsecade ;

I. G. L. 
PETROȘANI 

A N G A J E A Z A 
pentru sectorul Petroșani, muncitori calificați 

în următoarele meserii :

• AUTOCRANIST AUTORIZAT
• MECANICI AUTO

• MAISTRU MECANIC SAU MECANIC AUTO
© TRACTORIST.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic în
tre orele 7-15 la serviciul personal al întreprinderii 
din Petroșani, str. Cuza Vodă, nr, 23, telefon 1667.

Republica : Țintim și Templul 
Soarelui ; PETRILA : Canarul 
și viscolul ; LONEA — Mine
rul : Adio domnule Chips ; 
ANINOASA: Reîntoarcerea
pe pămînt; VULCAN: Fan- 
fan Ia Tulipe; LUPENI — 
Cultural : Dacă e marți, e 
Belqia ; Muncitoresc : Ultimul 
tren din Gun Hill: URICANI: 
Tranzit.

PROGRAMUL l: 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Me
moria pămîntului românesc: 9.50 
Duete din operete; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Muzică popu
lară din Banat; 10,30 Harta ță
rii la scara viitorului; 10,45 Mici 
piese pentru pian; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Muzică populară 
albaneză; 11,15 Pe teme juridi
ce: 11,30 Dansuri din operete:
11,35 Popor român, popor vi
teaz — cîntece revoluționare si 
patriotice; 12,00 Discul zilei: 
Aurelian Andreescu: 12,15 Reci
tal Maria Callas; 12,30 Intîlnire 
eu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13,15 Avanpremieră coti
diană: 13,30 Concert de prînz; 
14.00 Compozitorul săptămînii: 

Ludwig van Beethoven; 14,40 
Ansamblul de suflători „Svitar- 
ka“; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Radioancheta economică; 15,20 
Piese de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Instrumente popu
lare; 16,30 știința la zi; 16,35 
Cîntece de Gheorghe Carp și 
Ion Alexandrescu; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Pentru patrie;
17.30 La microfon, ștefania Ra- 
reș: 17,40 Radiocabinet de in
formare și documentare. Mora
la muncii; 18,00 Orele serii: 
20.00 Republica ia un sfert de 
veac; 20,10 Zece melodii prefe
rate; 20,45 Consemnări de Ște
fan Oprea; 20,50 Piese de vir
tuozitate: 21.00 Revista șlagăre
lor; 21,25 Moment poetic. Ion 
Barbu; 21,30 Bijuterii muzicale. 
Valsuri de Chopin; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9,05 Tele-enciclopedia;
9,50 Tablouri coregrafice cu 

formația de dansuri a An
samblului „Nicolae Bălces
cu" din Craiova;

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

10,30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Ialomița;

10,50 Emisiune de educație sa

întreprinderea 
de gospodărie 

comunală
PETROȘANI

Readuce Ia cunoștința tuturor abonaților 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.

Mica publicitate
Familia Neurohr Guido a- 

nunță cu profundă durere, 
încetarea din via(ă a scum
pului lor soț, tată și bunic 
Neurobr Iosif — farmacist,

nitară ;
11.00 Satul contemporan;
11.20 Pagini de umor:

Walt Disney;
12,10 Dans șl muzică de pretu 

tindeni. Cîntece și dansuri 
din Columbia;

12.30 Telejurnal;
16,00—17.00 Teleșcoală.

Chimie (anul IV liceu) : 
Legătura chimică;
Istoria României. Apogeu! 
civilizației geto-dace în 
vremea lui Burebista și 
Decebal;

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limba engleză. 
Lecția a 29-a;

18,00 Cunoașteți legile ?;
18.15 Tragerea Loto;
18,25 Școala campionilor. Emi

siune de inițiere sportivă 
pentru copii „Balonul o- 
val“ — competiție de mini- 
rugbi. Etapa a IlI-a;

18,50 Teleconferința de presă;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. In cinstea ani

versării Republicii — cro
nica marii întreceri;

20,00 Reflector: Oboseala la vo
lan ;

20.15 Film artistic: „Călăul nu 
așteaptă". Cu Jirina Boh- 
dalova, Martin Ruzek, Ra
dek Brzobohaty. Premieră 
pe țară;

22,00 Mai aveți o întrebare ? 
Transporturile, azi și mîi- 
ne ;

22,40 „24 de ore".

I

spitalul Lupeni
Inmormîntarea va avea Ioc 

azi, 24. XI. 1972, orele 
15.00 din incinta Spitalului 
unificat Lupeni.


