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i Dind glas voinței 
[partidului, poporului,} 
}întregii noastre națiunii 

socialiste
ORGAH AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROSAHI AL P.C.HSI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPĂL

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ, 
întrunită în ședință solemnă, a ales și proclamat 

în înalta funcție de
PREȘEDINTE AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

pe tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

Jurămîntul depus 
de Președintele Republicii 

Socialiste România 
în fața Marii Adunări 
Naționale și a întregii 

națiuni române
„Jur să slujesc cu credință patria, să 

acționez cu fermitate pentru apărarea in
dependenței, suveranității și integrității ță
rii. pentru bunăstarea și fericirea întregului 
popor, pentru edificarea socialismului și 
comunismului în Republica Socialistă 
România !

Jur să respect și să apăr Constituția și 
legile țării, să fac totul pentru aplicarea 
consecventă a principiilor democrației so
cialiste. pentru afirmarea în viața societă
ții a normelor eticii și echității socialiste !

Jur să promovez neabătut politica exter
nă de prietenie și alianță cu toate țările so
cialiste. de colaborare cu toate națiunile 
lumii, fără deosebire de orînduire socială, 
pe baza deplinei egalități în drepturi, de 
solidaritate cu forțele revoluționare, pro
gresiste de pretutindeni, de pace și priete
nie între popoare

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria 
cu cinste și devotament pentru strălucirea 
și măreția națiunii noastre socialiste, a Re
publicii Socialiste România !“

Ziua de 28 martie 1974 va 
rămîne adine întipărită în is
toria patriei, in conștiința po
porului nostru.

In această zi memorabilă, în
făptuind voința întregii nați
uni, Marea Adunare Naționa
lă — forul suprem al țării in 
care sînt reprezentați munci
torii, țăranii, intelectualii, ro
mâni, maghiari, germani, toți 
oamenii muncii din țara noas
tră —, convocată în a XH-a 
sesiune a celei de-a Vl-a legis
laturi. a proclamat Președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general a) 
Partidului Comunist Român.

Această înaltă învestitură — 
întru totul sprijinită prin dra
gostea și încrederea nemărgi
nită a tuturor cetățenilor pa
triei constituie o nouă și stră
lucită recunoaștere a meritelor 
nepieritoare pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a cîștigat 
in fața partidului, a întregului 
popor, ca eminent militant re
voluționar, care conduce cu ab
negație destinele țării spre în
făptuirea țelurilor socialismu
lui și comunismului în Româ
nia. slujește fără preget cauza 
păcii șj progresului în lume.

Așteptat cu îndreptățită e- 
moție și bucurie de toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe pămîn- 
tul nostru străbun, momentul 
acesta, cu rezonanță unică în 
istoria patriei, și-a pus am
prenta solemnă, de mare săr
bătoare națională, asupra în
tregii desfășurări a lucrărilor 
sesiunii.

La intrarea în clădirea Pala
tului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de 
președintele Marii Adunări 
Naționale, de membrii Birou
lui M.A.N.

O entuziastă manifestație de 
dragoste și simpatie îi este re
zervată secretarului general al 
partidului în sala de ședințe.

în lojile oficiale iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 

naraș, Maxim Berghianu, 
Elena Ceaușescu, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu. Janos Faze- 
kas. Petre Lupu. Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Virgil Trofin, Ilie Verdeț. 
Vasile Vîlcu.

Sînt de față membrii suple- 
anți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și. secretari ai 
C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii partici
pă numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni ai muncii, academicieni, 
alți oameni de știință si cultu
ră, ziariști români si corespon
denți ai presei străine.

De asemenea, sînt prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

Deputății Marii Adunări Na
ționale, în picioare, prin înde
lungi și puternice aplauze, sa
lută cu entuziasm, cu deosebi
tă căldură pe conducătorul 
partidului și statului nostru.

în aceasță atmosferă înălță
toare, tovârășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, declară deschise lu
crările sesiunii.

în ședința istorică a Marii 
Adunări Naționale din dimi
neața zilei de 28 martie 1974, 
în conformitate cu noile pre
vederi ale Constituției Repu
blicii Socialiste România, a- 
doptate, în cadrul acelorași lu
crări, cu puțin timp înainte, 
de deputății M.A.N., a avut loc 
ceremonia alegerii președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

în fața Marii Adunări Na
ționale a luat cuvîntul tovară
șul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a spus :

Tovarășe deputate,
Tovarăși deputați,

Pentru alegerea Președinte
lui Republicii, a primului Pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, propun Marii Adu
nări Naționale, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, candidatura 
omului care a dat atît de mult 
patriei și poporului său, cau
zei mari a socialismului, cola
borării pașnice între popoare, 
progresului civilizației uma
ne și păcii — secretarul 
general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Deputății Marii Adunări Na
ționale, întreaga asistență sa
lută cu entuziasm propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, să fie ales 
Președintele Republicii Socia
liste România. Răsună nesfîr- 
șite ovații, puternice urale.

Ora 11,35. Sînt clipe de pro
fundă semnificație pentru via
ța partidului și statului nostru.

In unanimitate, deputății 
Marii Adunări Naționale aleg 
pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta funcție 
de Președinte al Republicii 
Socialiste România.

Cel mai strălucit fiu al nați
unii române, omul între oa
menii zilelor noastre, conducă
torul care încununează șirul 
marilor bărbați de stat ai nea
mului nostru este primul pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Ora 11,37. Prin votul unanim 
al Marii Adunări Naționale, 
care exprimă voința între
gului popor român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU este 
proclamat Președinte al Repu
blicii Socialiste România.

în sală domnește o atmos
feră de mare însuflețire. Parti- 
cipanții la sesiune ovaționea-
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Cuvîntarea președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe și sti
mați tovarăși deputați.

Doresc să încep prin a vă 
mulțumi dumneavoastră, ale
șilor națiunii, pentru încrede
rea ce mi-ați acordat-o alegîn- 
du-mâ în cea mai înaltă și de 
răspundere funcție in stat — 
aceea de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Este foarte greu să găsesc 
cele mai potrivite cuvinte pen
tru a da glas sentimentelor de 
care sînt cuprins în acest mo
ment. Știu că încrederea pe 
care mi-ați acordat-o dumnea
voastră. ca și încrederea și dra
gostea pe care mi le arată în
tregul popor, se datoresc fap
tului că din momentul în ca
re am intrat in mișcarea re
voluționară și am devenit 
membru al Partidului Comu
nist Român, am slujit fără pre
get cauza eliberării sociale și 
naționale a poporului, cauza 
socialismului și comunismului. 
De mai mulți ani partidul și 
poporul mi-au încredințat ce
le mai înalte răspunderi în 
partid și In stat Am făcut to
tul pentru a le duce la înde
plinire în cele mai bune con- 
dițiuni, pentru înfăptuirea 

neabătută a politicii partidu
lui nostru.

De la Congresul al IX-lea. 
patria noastră socialistă a 
parcurs o importantă etapă is
torică pe calea dezvoltării sa
le econom:co-sociale, a ridică
rii bunăstării și fericirii popo
rului. în toți acești ani. am 
acționat cu hotărîre neabătută 
pentru a uni energiile partidu- 
lui. ale întregului popor în ve
derea înfăptuirii programului 
de dezvoltare multilaterală a 
țării. Acum. în aceste împre
jurări solemne, doresc să rea
firm că toate mărețele înfăp
tuiri din acești ani — ca de 
altfel tot ceea ce am realizat 
în epoca construcției socialiste 
— reprezintă opera eroicei 
noastre clase muncitoare, ca
re își îndeplinește cu cinste 
misiunea de clasă conducătoa
re a societății, a harnicei și 
minunatei țărănimi muncitoa
re, care în strînsă alianță cu 
clasa muncitoare constituie te
melia de granit a orînduirii 
noastre socialiste, a talenta
tei intelectualități, care în co
laborare cu muncitorimea și 
țărănimea aduce o contribu
ție de preț la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a țării 
noastre, opera tuturor oame

nilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Iată de ce do
resc să adresez, de la această 
înaltă tribună, cele mai calde 
mulțumiri poporului pentru în
crederea ce mi-a acordat-o, 
pentru încrederea manifesta
tă în partid, pentru abnegația 
și devotamentul cu care a în
făptuit și înfăptuiește politica 
Partidului Comunist Român — 
expresie fidelă a intereselor 
sale supreme. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să sub-» 
liniez și cu acest prilej că toa
te marile realizări dobîndite 
de poporul nostru demonstrea
ză convingător justețea liniei 
politice generale marxist-leni- 
niste a Partidului Comunist 
Român. Ele atestă cu tărie că 
partidul nostru a știut și știe, 
să aplice, în mod creator, le
gitățile generale ale socialis
mului la condițiile concrete 
din țara noastră, identificînd 
cele mai potrivite căi de dez
voltare a forțelor de produc
ție, de organizare a societății, 
de edificare a noii orînduiri 
sociale. Succesele poporului 
român pe calea zidirii socie
tății socialiste se datoresc fap
tului că partidul nostru s-a că

lăuzit și se călăuzește neabă
tut, în întreaga sa activitate, 
de concepția revoluționară des
pre lume a proletariatului — 
materialismul dialectic și isto
ric.

Am acționat întotdeauna 
pentru întărirea partidului, a 
unității sale politice, organi
zatorice și ideologico, pentru 
creșterea rolului politic con
ducător al partidului in toate 
domeniile de activitate, consi
dered că aceasta este garan
ția realizării cu succes a liniei 
sale generale, a programului 
său.

Pornind de la faptul că in ța
ra noastră locuiesc, de veacuri, 
și cetățeni de altă naționalita
te, am militat neabătut pen
tru realizarea în cadrul socie
tății a deplinei egalități în 
drepturi și a frăției in muncă 
și luptă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Am avut perma
nent în minte învățămintele is
toriei. care atestă cu putere de 
lege că numai în strînsă uni
tate, în condiții de deplină e- 
galitate în drepturi, oamenii 
muncii pot infringe exploata
rea și pot cuceri libertatea și 
independența patriei, pot In

fringe orice greutăți, pot asi
gura progresul societății, pot 
da viață idealului de liberta
te și dreptate socială, pot înăl
ța edificiul socialismului în pa
tria noastră. (Aplauze puterni
ce).

Am acționat neabătut pen
tru întărirea conducerii și 
muncii colective în toate sec
toarele de activitate. înfăptu
irea consecventă a principiilor 
conducerii și muncii colective, 
a permis participarea activă a 
tuturor cadrelor do partid și 
de stat, a maselor largi popu
lare. la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului.

Tocmai faptul că organele 
de partid și de stat au acțio
nat in strînsă unitate, au dez
bătut larg problemele dezvol
tării țării, a permis găsirea ce
lor mai potrivite căi pentru 
progresul societății noastre. 
Iată de ce sînt pc deplin con
știent că marile sarcini care 
stau in fața partidului și popo
rului nostru nu pot fi înfăptui
te decît aplicînd neabătut 
principiile conducerii și mun
cii colective, unind eforturile 
maselor populare, valorificînd 
înțelepciunea poporului nostru. 

Aceasta asigură victoria in 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a co
munismului in România! (A- 
plauze puternice).

Nu trebuie uitată nici un 
moment necesitatea întăririi 
statului, a creșterii rolului său 
de organizator în toate dome
niile de activitate, necesitatea 
de a veghea necontenit la în
tărirea forțelor noastre arma
te, la ridicarea capacității de 
apărare a patriei, de a acorda 
atenție întăririi organelor de 
stat, ale Ministerului de In
terne și Justiției, pentru a-și 
putea îndeplini îndatoririle 
față de patrie și popor in con
formitate cu Constituția și le
gile țării.

Am considerat că are o im
portanță de prim ordin apăra
rea hotărîtă a intereselor po
porului muncitor, respectarea 
cu sfințenie a legalității so
cialiste. a Constituției și legi
lor țării. Vă asigur că și în 
viitor atîta timp cit voi avea 
încrederea partidului și popo
rului, voi face totul pentru 
respectarea Constituției și le
gilor țării, pentru ca societa
tea noastră să fie o societa
te demnă, liberă, a unor oa
meni stăpîni pe destinele lor, 
care își făuresc, așa cum do

resc ei, viitorul. (Aplauze pu
ternice). Pornind de la princi
piile comuniste, am promovat 
criticarea deschisă și intran
sigentă a abuzurilor și greșeli
lor săvîrșite în trecut; împre
ună cu organele de partid și 
de stat au fost luate măsuri 
ferme pentru a le pune capăt 
și a face imposibilă repetarea 
lor, apreciind că asemenea 
manifestări și practici sînt 
străine atît orînduirii socia
liste. cît și firii poporului nos
tru, moralității și simțului 
său de omenie și dreptate. (A- 
plauze puternice).

întotdeauna am pornit de 
la principiul că trebuie să 
creăm cel mai larg cadru or
ganizatoric pentru participa
rea activă și efectivă a mase
lor populare la conducerea 
diferitelor sectoare de activi
tate, la luarea hotărîrilor pri
vind dezvoltarea societății 
noastre socialiste. Perfecțio
narea continuă a democrației 
socialiste, făurirea de către 
poporul însuși, în mod con
știent, a propriului său destin 
constituie o cerință legică a 
mersului înainte al societății 
noastre pe calea socialismului 
și comunismului și de aceea 
vom face totul și în viitor 
pentru a asigura cel mai larg 

cadru de manifestare a per
sonalității umane și de parti
cipare a maselor la conduce
rea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, a întregii noastre so
cietăți. (Aplauze puternice).

Pornind de la faptul că e- 
sența politicii partidului nos
tru, rațiunea supremă a socia
lismului însuși este ridicarea 
bunăstării și fericirii omului, 
am făcut totul pentru ca. pe 
măsura dezvoltării forțelor de 
producție, a creșterii avuției 
naționale, să sporească conti
nuu nivelul de trai material 
și spiritual al poporului. S-a 
acționat permanent pentru a- 
sigurarea manifestării plena
re în cîmpul vieții sociale a 
personalității umane, pentru 
ca omul să șe simtă liber și 
stăpîn a tot ceea ce se în
făptuiește in societatea noas
tră. pentru a da fiecăruia po
sibilitatea să-și valorifice din 
plin calitățile și talentele în 
slujba progresului multilate
ral al patriei. Vom face și în 
viitor totul pentru realizarea 
directivelor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului privind ri
dicarea necontenită a nivelu
lui do trai, dezvoltarea relați-
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Najionale
(Urmare din pag. 1)

?ă îndelung, exprimindu-și 
profiuida hneurie și mlndrir. 
patriotică față de acest 
u-t istoric, can dă expre
sie in fapt voinței unei națiuni 
întregi, hotâririi tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
național-iute, a poporului ro
mân, d< a urma și înfăptui 
neabătut politica Partidului 
Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovară- 

XICOI.U' CI \t SI SCl
in ac.

ședinței
. latini a- 'ivnți i prr- 
e Marii Adunări Națio-

nale in>.’:tâ pe Președintele Re-
publici i Socialiste România la
înalta tribtină a forului legis-
lativ suiprem al țârii noastre.

Adresîndu-sc Președintelui 
Republici: Socialisto România.

: Ștefan Voitec spus 
în aceste momente solemne 

ale învestiturii dumneavoastră 
in malta funcție de Pre
ședinte ai Republicii So
cialiste România și coman
dant suprem al forțelor ar
mate, in numele Marii Adunări 
Naționale, vă rog să primiți 
simbolurile demnității si pres
tigiului. ale putorii de stat, a- 
le autorității suverane a po
porului român. alc voinței sa
le de a se dezvolta liber si in
dependent. pe calea socialis
mului și comunismului.

Uralt nesfîrșitc. aclamații 
puternice marchează acest 
moment deosebit do solemn 
si d. mare semnificație al în- 
minării acestor simboluri na
tionals pt umerii Președinți - 
lui Republicii Socialiste Româ
nia ești petrecută o eșarfă in 
culorile drapelului național 
pc care strălucește stema țâ
rii. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii este imninat. în 
același timp. însemnul prezi
dențial al puterii de stat și de 
comandăm suprem a) forțelor 
armate

Ora 11.40. Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român. Președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu mina pL Constituție, depu
ne .iurâmîntul in fața repre
zentanților națiunii române. 
Deputății Marii Adunări Na
ționale. intr-o atmosfe
ră înălțătoare, sint marto
rii acestui jurâmint rostit de 
șeful statului român, jurâmint 
care devine crez și nobil țel 
al poporului nostru. Fiecare 
cuvint rostit solemn de tova- 

\K Ol \l CEAI ȘI S( I 
reprezintă în sine tăria pie
tre: de granit pe care partidul, 
statul nostru le așează la te
melia României socialiste de 
astăzi și a celei de mi ine.

Jurâmintul rostit este cons
fințit de președintele Republi
cii Socialiste România prin 
înalta sa semnătură depusă 
pe acest ac» istoric, in fața 
Marii Adunării Naționale.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Ea această solemnitate, sint 
arborate drapelele de partid 
și de stat, care încadrează ste
ma Republicii Socialiste Româ
nia.

In numele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a rostit apoi cuvintul 
omagial.

Primit cu cele mai vii sen
timente de dragoste, cu ovații 
nesfîrșitc. în acest moment 
culminant al ceremoniei de 
învestitură ia cuvintul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In repetate rînduri. cuvân
tarea Președintelui Republicii 
Socialiste România este salu
tată cu puternice aplauze, la 
sfirșit deputății ovaționînd 
minute in șir.

Cu vin tarea Președintelui
Republicii Socialiste România 
— prima cuvîntare in această 
calitate de supremă investitu
ri — va rămine în memoria 
națiunii române ca un docu
ment de maximă importanță 
ce sintetizează semnificația 
excepțională a momentului is
toric pe care l-a trăit astăzi 
întreaga țară, gindurile și as
pirațiile conducătorului parti
dului și statului nostru fiind 
înseși gindurile și aspirațiile 
întregului popor.

Ședința solemnă a Marii A- 
dunării Naționale, consacrată 
alegerii și investirii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție dc Președinte al 
Republicii Socialiste România, 
a fost transmisă în direct dc 
Radioteleviziunea română, în
treaga țară fiind astfel marto
ră la acest act istoric.

★
Alegerea Președintelui Re

publicii Socialiste România a 
fost precedată d< adoptarea 
Proiectului dc lege privind 
modificarea Constituției Re
publicii Socialiste România și 
a Proiectului lege privind 
modificarea unor prevt dări a- 
le Regulamentului de funcțio
nare a Marii Adunării Națio
nale.

In legătură cu Proiectul de 
lege privind modificarea Con
stituției. a luat cuvintul to
varășul Emil Bodnaraș.

Felicitări primite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

După $ -dința solemnă de 
învestitură. în salonul de o- 
noare al Palatului Marii A- 
dunări Național* președin
tele Republicii Socialiste
România, tovarășul N:cola* 
Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a pri
mit călduroase felicitări din 
partea tovarășilor Ion Gheor
ghe Maurer. Emil Bodnaraș. 
Maxim Berghianu. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanii. Florian 
Dânâlache. Constantin Drâgan. 
Emil Drăgânescu. Jano* Fa- 
zekas Petre Eupu. Manea Mă- 
B€*cu, paul Niculescu-Mizil, 
®heorghe Pană. Dumitra Po-

Raportul Comisiei constitu
ționale. al Comisiei juridice 

le Mar i Adunări National
s’! Consiliului legislativ, referi
tor In Proiectul de lege pri
vind modificarea Constituției, 
a fost prezentat de deputatul 
Ion Cetcrchi.

S-a trecut, apoi, la discuția 
și votarea pc articole a Pro
iectului de lege privind modi
ficarea Constituției Republi
cii Socialiste România.

Deputatul Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
di Stat, a dat citire Proiectu
lui dc lege, articol cu articol.

Marea Adunare Națională 
a adoptat In unanimitate, prin 
vot secret, cu bile, l.cgea pri
vind modificarea Constituției 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Marea Adunare Naționa
lă a adoptat, de asemenea, 
prin vot secret, legea privind 
modificarea unor prevederi 
ale regulamentului de funcți
onare a Marii Adunării Nați
onale Acest act a fost elabo
rat de Biroul Marii Adunării 
Naționale. împreună cu un 
grup de 42 de deputați, ca ur
mare a modificărilor aduse 
ConstituțiVi Republicii Socia - 
liste România. Raportul co
mun al Comisiei constituțio
nale și al Comisiei juridice a 
fost prezentat de deputatul 
Tudor Drăganu

Tot in cadrul ședinței de 
dimineață. Marca Adunare 
Națională a validat alegerea 
deputaților: Octavian Fodor 
— in circumscripția electora
lii nr. 5, Institutul Agronomic, 
județul Cluj; Sebastian Ul- 
meanu — circumscripția e- 
lectoralâ nr. 5. Mangalia, ju
dețul Constanța: Gheorghe 
Stoica — circumscripția elec
torală nr. 5, județul Vîlcea.

La amiază, la redeschiderea 
ședinței. Marea Adunare Na
țională a aprobat includerea 
pe ordinea dc zi a celei de-a 
Nil-a sesiuni, adoptată ante
rior, a următoarelor puncte :

1- — Eliberarea tovarășului 
Ion Gheorge Maurer din func
ția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri;

2. — Alegerea președintelui 
Consiliului de Miniștri:

3. — Eliberarea unui vice
președinte al Consiliului de 
Stat;

4. — Eliberarea președinte
lui Marii Adunării Naționa
le:

5. — Alegerea unui vice
președinte al Consiliului de 
Stat;

6. — Alegerea președintelui 
Marii Adunări Naționale;

7. — Proiectul de Lege a 
presei din Republica Socialis
tă România:

8. — Proiectul de Lege pri
vind atribuțiile și răspunderi
le consiliilor de conducere, 
președinților, inginerilor șefi, 
contabililor șefi, ale celor
lalte cadre tehnice și econo
mice din cooperativele agrico
le de producție, precum și ale 
direcțiilor generale județene 
pentru agricultură, industria 
alimentară și ape:

9. — Proiectul dc Lege pri
vind atribuțiile și răspunde
rile comitetelor oamenilor 
muncii, directorilor, ingineri
lor șefi, contabililor șefi, șe
filor de ferme și ale celorlal
te cadre tehnice și economice 
din unitățile agricole de stat, 
precum și ale organelor dc 
conducere colectivă și directo
rilor din trusturile județene 
de Întreprinderi agricole de 
stat;

10. — proiectul de Lege pri
vind principalele atribuții ale 
consiliilor populare in dome
niul agriculturii:

11. — Proiectul de Lege cu 
privire ia realizarea, exploa
tarea. întreținerea și finanța
rea amenajărilor dc irigații 
și a celorlalte lucrări de îm
bunătățiri funciare:

12. — Proiectul de Lege a 
apelor:

13. — Proiectul de Lege pri
vind controlul finaciar pre
ventiv;

14. Proiectul de Lege 
privind rechizițiile;

15. — Proiectul Legii re
munerării după cantitatea și 
calitatea muncii;

16. — Proiectul Legii pri
vind sistematizarea teritoriu
lui și a localităților urbane și 
rurale:

17. — Proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 
cu putere d-_ lege emise de 
Consiliul de Stat.

Supusă votului, completa
rea ordinii de zi a fost adop
tată in unanimitate de Marea 
Adunare Națională.

Cunoașteți — a arătat 
președintele Marii Adu
nări Naționale — câ re
centa plenară a C.G. 
al p.C.R. și plenara Consiliu
lui Național al Frontului U- 
nității Socialiste au aprobat 
cererea de eliberare din func
ția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri a tovarășului 
Ion Gheorge Maurer, expri
mată in scrisoarea adresată 
secretarului general al Parti- 
duluî Comunist Român. Biro
ul Marii Adunări Naționale

Leonte Răutu. Gheorghe Stoi
ca. Virgil Trofin. Jlie Verdeț, 
Vasile ViJcu. Ștefan Voitec. 
Iosif Banc. Constantin Băbâ- 
lău. Petre Blajovici, Cornel 
Burtică. Miron Constantines- 
cu. Minai Dalea, Aurelia Dă- 
nilâ. Min Dobreseu. Mihai Ge
re. Magdalena Filipaș. Ion I- 
liescu. țon loniță. Vasile Pa- 
tilinet, ion Pățan. Ion Stă- 
nescu, Mihai Telescu. Iosif 
Uglar, Richard Winter, ȘtMan 
Andrei.

Au adus, de asemenea, o- 
magiul lor vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat. Consiliu
lui de MHiiștri yi ai Marii A- 
dkmăot-tiaiioiwh, membri aă G.G 

propune eliberarea tovarășu
lui ion Gheorghe Maurer, la 
cererea sa. din funcția de pre
ședinte al Consiliului di Mi
niștri.

Supusă votului, cererea to
varășului Ion Gheorghe 
Maurer de eliberare din func
ția do președinte al Consiliu
lui d< Miniștri a fost aproba
tă de Marea Adunare Națio
nală.

In legătură cu aceasta. 
M.ire.i Idunarc Națională a a- 
iloptat o hotărire prin care se 
exprimă înalta apreciere a fo
rului legislativ suprem față <le 
activitatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer.

\dresîndu-se Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer a mulțumit pentru 
cuvintele atit de elogioase cu
prinse in hotărîrea adoptată. 
In încheierea alocuțiunii sale, 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a spus : Vă mulțumesc în
că o dată pentru gindurile bu
ne exprimate în această hotărî- 
re. Este inutil să vă asigur că 
iot ce îmi va sta in putință voi 
face pentru a servi cauza pc 
care am slujit-o piuă acum.

S-a trecut apoi la următorul 
punct do pc ordinea dc zi. pri
vind alegerea președintelui 
Consiliului de Miniștri.

Tovarăș ;l Nicolae OausoscU 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. Președintele 
Republicii Socialisto România, 
a propus, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, in funcția dc președin
te al Consiliului de Miniștri pe 
tovarășul Manea Măncscu.

Marea Adunare Națională a 
ales in unanimitate p • tova
rășul Manca Măncscu în func
ția de președinte al Consiliului 
de Miniștri.

în fața deputaților a luat a- 
poi cuvintul președintele Con
siliului de Miniștri.

în continuarea lucrărilor. 
Marea .Adunare Națională a a- 
probat prin vot recomandările 
Plenarei C.C. al P.C.R. în le
gătură cu eliberarea tovarășu
lui Miron Constantinescu din 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, in vederea 
îndeplinirii altor sarcini, și a 
tovarășului Ștefan Voitec din 
funcția de președinte al Marii 
Adunări Naționale, in vederea 
îndeplinirii altor sarcini.

Mana Adunare Națio
nală. însușindu-și propunerile 
Plenarei C.C. al P.C.R.. a ales 
in unanimitate pe tovarășul 
Ștefan Voitec în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat și- pe tovarășul Miron Con
stantinescu în funcția de 
președinte al Marii Adunări 
Naționale.

După pauză, lucrările sesiu
nii sint prezidate dc tovarășul 
Miron Constantinescu, care a 
luat ciivîritiil mulțumind pen
tru încrederea acordată.

Marea Adunare Națională a 
trecut apoi la dezbaterea pro
iectului de Lege a presei din 
Republica Socialistă România.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a prezentat proiec
tul de lege din însărcinarea 
C.C. al P.C.R.

în continuare, deputatul Mi
hail Ghelmegeanu, vicepreșe
dinte al Comisiei juridice, a 
prezentat raportul acestei co
misii asupra proiectului de le
ge. La discuția generală au 
luat cuvintul deputății : Ale
xandru Ionescu. Titus Popo- 
vici. Anton Breiterihofer. Ște
fan Voicu și Suto Andras.

După discuția pc articole, 
Marea Adunare Națională a 
votat in unanimitate Legea 
presei din Republica Socialis
tă România.

La următorul punct dc pe 
ordinea de zi a luat cuvintul 
tovarășul Aldca Militaru, pre
ședintele Uniunii naționale a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. ministrul secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
care a prezentat proiectul de 
Lege privind atribuțiile și răs
punderile consiliilor de con
ducere. președinților, ingineri
lor șefi, contabililor șefi, ale 
celorlalte cadre tehnice și eco
nomice din cooperativele agri
cole de producție, precum și 
ale direcțiilor generale județe
ne pentru agricultură, indus
tria alimentară și apei.

Raportul comisiilor perma
nente care au avizat proiectul 
de lege amintit a fost prezen
tat de deputatul Dumitru Co- 
liu, președintele comisiei pen
tru agricultură și silvicultură 
a Marii Adunări Naționale.

La discuția generală au luat 
uvintul deputății : Iosif Uglar. 

Anghel Mircea Dan. Petru 
Glâvan.

Marea Adunare Națională, 
după discuția pe articole, a a- 
doptat in unanimitate Legea.

Lucrările Marii Adunări Na
ționale se reiau vineri. 29 mar
tie.

(Agerpres)

al P.C.R.. prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
membri ai Consiliului de Stat 
?i ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
«rganizații obștești, militanți 
lin ilegalitate ai partidului și 
i mișcării muncitorești din 

.ara noastră, reprezentanți ai 
• uite lor.

Ciocnind •> cupă de șan.pa
nic cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. toii cei de fața au 
urat preș dintelui Republicii 
Socialiste România multă să
nătate si putere de muncă, 
viață îndelungată, spre bine- 
h- patriei și fericirii poporu
lui.

privind modificarea Constituției 
Republicii Socialiste România

Marca Adunare Națională 
a Republicii Socialisto Româ
nia adoptă prezenta lege.

ART I Articolul 43 al Con
stituției Republicii Socialiste 
România, cuprinzînd principa
lele atribuții ale Marii Adu
nări Naționale, se modifică 
după cum urmează :

1. Pct. 4 va avea următorul 
cuprins ;

„4 Organizează Consiliul 
dc Miniștri; stabilește norme
le generale de organizare și 
funcționare a ministerelor și 
celorlalți’ organe centrale de 
stat";

2. După pct. 9 se adaugă 
pct. 9\ care va avea următo
rul cuprins ;

..9’. Alege și revocă pe Pre
ședintele Republicii Socialis
te România*1.

3. Pct. 14 va avea următorul 
cuprins :

..14. Controlează activitatea 
Președintelui Republicii So
cialisto România și a Consili
ului de Stat";

4. Pct. 23 se abrogă.
ART. II. Articolul 54 se mo

difică și va avea următorul 
cuprins :

..ART. 54. Marea Adunare 
Națională lucrează in sesiuni.

Sesiunile ordinare ale Ma
rii Adunări Naționale se con
voacă de două ori pe an. la 
propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale.

Marca Adunare Națională 
se convoacă, ori de cite ori 
este nevoie. în sesiuni extraor
dinare, din inițiativa Con
siliului de Stat, a Biroului 
Marii Adunări Naționale sau 
cel puțin a unei treimi din 
numărul total al deputaților.

Convocarea in sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale se face 
prin decret al Consiliului de 
Stat".

ART. III. Articolul 57 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins ;

..ART. 57. După adoptarea 
lor de către Marea Adunare 
Națională, legile se publică 
în Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România, in 
termen de cel mult 10 zile, 
sub semnătura Președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia".

ART. IV. Articolele 63 și 64 
se modifică și vor avea urmă
torul cuprins :

..ART. 63. Consiliul de Stat 
exercită in mod permanent 
următoarele atribuții princi
pale :

1. Stabilește data alegerilor 
pentru Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare:

2. Organizează ministerele 
și celelalte organe centrale de 
stat:

3. Ratifică și denunță trata

Expunerea la Proiectul de lege 
modificarea Constituției

privind

Republicii Socialiste România
— prezentată de tovarășul Emil Bodnaraș —

Stimate tovarășe deputate, 
Stimați tovarăși deputați,

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. In șe
dința sa plenară din ziua de 
26 martie 1974, a adoptat câte
va măsuri privind îmbunătă
țirea organizării și funcționării 
unor organe conducătoare ale 
partidului care îi sînt subor
donate, în vederea unei mai 
bune realizări a rolului lor în 
dezvoltarea construcției socia
liste din țara noastră.

In aceeași ședință plenară. 
Comitetul Central a inițiat 
propunerea, adoptată în una
nimitate de voturi, de institu
ire în statul nostru socialist 
a înaltei funcții de președinte 
al Republicii.

Propunerea aceasta a Comi
tetului Central, așezată în con
textul hotărîrii privind locul și 
rolul organelor sale executive, 
vine să întregească acțiunea 
partidului ca forță politică 
conducătoare a întregii socie
tăți printr-o mai bună articu
lare a funcțiilor organelor su
preme de putere în stat și o 
mai eficientă exercitare a a- 
cestor funcții, atît în relațiile 
interne, cit și in relațiile noas
tre internaționale.

In ședința sa plenară din 
ziua de 27 martie. Consiliul 
Național al Frontului Unități' 
Socialiste și-a însușit pe de
plin propunerea adoptată dc 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român.

în aceeași zi. Consiliul dc 
Stat , al Republicii Socialiste 
România a luat In dezbatere 
hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a elaborat Proiectul de le
ge privind modificarea preve
derilor Constituției în legătu
ră cu instituirea funcției de 
președinte al Republicii Socia
liste România. Proiectul de le
ge adoptat de Consiliul de Stat 
in unanimitate a fost depus 
Biroului Marii Adunări Națio
nale spre a fi supus dezbate
rilor și votului acesteia. 

tele internaționale, cu excep
ția acelora a căror ratificare 
este do competența Marii A- 
dunâri Naționale;

4. Stabilește gradele milita
re:

5. Instituie decorațiile șj ti
tlurile do onoare.

ART. 64. Consiliul de Stat 
exercită. în intervalul dintre 
sesiunile Marii Adunări Nați
onale următoarele atribuții 
principale •

1. Stabilește, fără a putc.i 
să modifice Constituția, nor
me cu putere de lege. Norme
le cu putere de lege se supun, 
la prima .sesiune. dezbaterii 
Marii Adunări Naționale, po
trivit procedurii de adoptare 
a legilor. Planul național li
nie do dezvoltare economico- 
socială, bugetul do stat, pre
cum și contul general de în
cheiere a exercițiului bugetar 
pot fi adoptate do Consiliul 
de Stat numai atunci cînd Ma
rea Adunare Națională nu se 
poate întruni din cauza unor 
împrejurări excepționale:

2. Numește și revoca pe 
Președintele Consiliului de 
Miniștri:

3. Numește și revocă Consi
liul de Miniștri și Tribunalul 
Suprem, atunci cind Marea A- 
dunare Națională nu se poate 
întruni din cauza unor împre
jurări excepționale;

4 Dă legilor în vigoare in
terpretarea general-obligato- 
rie ; »

5. Acordă amnistia.
6. Controlează aplicarea le

gilor și hotârîrilor Marii A- 
dunări Naționale, activitatea 
Consiliului de Miniștri, a mi
nisterelor și a celorlalte or
gane centrale ale administra
ției de stat, precum și activi
tatea procuraturii: ascultă 
dări de seamă ale Tribunalu
lui Suprem și controlează de
ciziile sale de îndrumare: 
controlează hotărîrile consili
ilor populare:

7. Declară, in caz de urgen
ță. mobilizarea parțială sau 
generală:

8. Declară, in caz de urgen
ță. stare de război. Starea de 
război poate fi declarată nu
mai în cazul unei agresiuni 
armate împotriva Republicii 
Socialiste România, sam îm
potriva unui alt stat față de 
care Republica Socialistă 
România are obligații de apă
rare mutuală asumate prin 
tratate internaționale, dacâ 
s-a produs situația pentru ca
re obligația de declarare a 
stării dc război este statorni
cită.

Atribuțiile prevăzute în 
prezentul articol pot fi exer

în concepția acestui Proiect 
de lege, destinat a aduce mo
dificări Constituției, Consiliul 
de Stat își păstrează funcția 
de organ suprem al puterii dc 
stat cu activitate permanentă, 
subordonat Marii Adunări Na
ționale. președintele Republicii 
fiind, in același timp, președin
tele Consiliului de Stat.

Consiliul de Stat exercită, în 
mod permanent, o serie de a- 
tribuții proprii : în același 
timp, el este învestit. în inter
valul dintre sesiunile Marii 
Adunări Naționale, cu înfăptu
irea unora dintre atribuțiile a- 
cesteia.

In aceeași concepție a Pro
iectului de lege, ca rezultat al 
necesităților practicei curente 
în desfășurarea vieții dc stat, 
atît in relațiile interne, cit și 
internaționale, președintele Re
publicii urmează a exercita în 
propriu acele atribuțiuni ale 
Consiliului de Stat pentru ca
re nu este necesară Întrunirea 
în olen a acestuia.

In determinarea poziției pre
ședintelui Republicii Socialis
te România în sistemul orga
nelor supreme ale puterii de 
stat, Proiectul do lege preve
de :

1. Președintele Republicii 
Socialiste România este șeful 
statului și reprezintă puterea 
de stat în relațiile interne și 
internaționale alo Republicii 
Socialiste România.

2. Președintele Republicii So
cialiste România este coman
dantul suprem al forțelor ar- 
nate și președintele Consiliu

ii .Apărării Republicii Socia
liste România.

3. Președintele Republicii So
cialiste România îndeplinești 
și funcția de președinte al 
Consiliului de Stat.

In ce privește atribuțiile 
președintelui Republicii Socia
liste România, proiectul de le
ge precizează câ. in conformi
tate cu Constituția .și cu legile, 
îi revin următoarele :

1. Prezidează Consiliul de 
Stat.

LEGE

citate de Consiliul dc Stat și 
în timpul sesiunilor Marii A- 
dunârj Naționale, in cazul in 
care necesitățile economice și 
sociale impun adoptarea neîn- 
tirziată a unor măsuri, iar 
Marea Adunare Națională nu 
se află întrunită in plenul 
său; normele cu putere de le
ge adoptate se supun dezba
terii Marii Adunări Naționa
le potrivit procedurii dc a- 
doptaro a legilor la reluarea 
lucrărilor in plcn“.

ART. V. După articolul 65 
se adaugă articolul 651 cu ur
mătorul cuprins •

..ART. 65'. Președintele Re
publicii Socialiste România 
este președinte al Consiliului 
de Stat*1.

ART. VI. Articolul 68 se 
modifică si va avea următorul 
cuprins :

..ART. 68. Consiliul de Stat 
emite decrete și adoptă hotă
rî ri.

Decretele și hotărîrile se 
semnează de Președintele Re
publicii Socialiste România. 
Decretele normative se pu
blică în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste Româ
nia".

ART. VII. In cadrul „Titlu
lui III. Organele Supreme ale 
Puterii de Stat", după secțiu
nea ..Consiliul de Stat*1, se 
introduce o nouă secțiune a- 
vînd următorul cuprins :

..Președintele Republicii So
cialiste România**.

ART. 69'. Președintele Re
publicii Socialiste România 
este șeful statului și reprezin
tă puterea dc stat în relațiile 
interne și internaționale ale 
Republicii Socialiste România.

ART. 692. Președintele Re
publicii Socialiste România 
este ales de Marea Adunare 
Națională pe durata legisla
turii, in prima sesiune a aces
teia. și rămine în funcție pinâ 
la alegerea președintelui in 
legislatura următoare.

ART. 693. La alegerea sa. 
Președintele Republicii Socia
liste România depune în fața 
Marii Adunări Naționale ur
mătorul jurâmint:

...Jur să slujesc cu credință 
patria, să acționez cu fermita
te pentru apărarea indepen- 
ței, suveranității și integrită
ții țării, pentru bunăstarea și 
fericirea întregului popor, 
pentru edificarea socialismu
lui și comunismului în Repu
blica Socialistă România !

Jur să respect și să apăr 
Constituția și legile tării, să 
fac totul pentru aplicarea con
secventă a principiilor demo
crației socialiste, pentru afir
marea in viața societății a 
normelor eticii și echității* so
cialiste !

2. Prezidează ședințele Con
siliului de Miniștri atunci 
cind apare necesar.

3. Numește și revocă, la 
propunerea președintelui Con
siliului dc Miniștri, vicepre
ședinții Consiliului de Miniș
tri, miniștrii și președinții al
tor organe centrale ale admi
nistrației de stat care fac par
te din Consiliul de Miniștri ; 
numește și revocă pe conducă
torii organelor centrale de 
stat, care nu fac parte din 
Consiliul de Miniștri ; numeș
te și revocă pe membrii Tri
bunalului Suprem.

4. în timpul în care Marea 
Adunare Națională nu este în
trunită în plenul său. numește 
și revocă pe președintele Tri
bunalului Suprem și pe pro
curorul general.

5. Acordă gradele de general. 
i ”iral și mareșal.

6. Conferă decorațiile și 
Lillurile dc onoare; autoriză 
purtarea decorațiilor conferi
te de alte state.

7. Acordă grațierea.
8. Acordă cetățenia, aprobă 

renunțarea la cetățenie și re- 
rage cetățenia română; apro

bă stabilirea domiciliului în 
România pentru cetățenii al
tor state.

9. Acordă dreptul de azil.
10. Stabilește rangurile mi

nunilor diplomatice, acredi
tează și recheamă reprezen
tanții diplomatici ai Republi
cii Socialiste România.

11. Primește scrisorile de a- 
creditare și rechemare ale re
prezentanților diplomatici ai 
altor state.

12. încheie tratate interna
ționale in numele Republicii 
Socialiste România: Doale da 
împuterniciri, in acest scop, 
președintelui ori unor mem
bri ai Consiliului de Miniștri 
sau unor reprezentanți diplo
matici.

13. in interesul apărării Re
publicii Socialiste România, 
al asigurării ordinii publice 
sau securității statului, pro
clamă. in caz de urgență. în 
unele localități sau pe întreg

Jur să promovez neabătut 
politica i xternă do prietenie 
și alianță cu toate țările so
cialisto, de colaborare cu toa
te națiunile lumii fără deose
bire de orinduiro socială, p» 
baza deplinei ’galități în 
drepturi, de solidaritate cu 
forțele revoluționare, progre
siste dc pretutindeni. d<‘ pace 
și prietenie intre popoare '

Jur că îmi voi face întot
deauna datoria cu cinste și 
devotament pentru străluci
rea și măreția națiunii noas
tre socialiste. ;i Republicii So
cialiste România !“.

ART. 694. Președintele Re
publicii Socialiste România 
este comandantul suprem al 
forțelor armate și președinte
le Consiliului Apărării Rcpu- 
blii'i Socialiste România.

ART. 69-. Președintele Re
publicii Socialiste România 
îndeplinește, in conformitate 
cu Constituția și cu legile, ur
mătoarele atribuții orincipa
le :

1. Prezidează Consiliul de 
Stat:

2. Prezidează ședințele Con
siliului de Miniștri atunci 
cînd apare necesar:

3. Numește și revocă, la 
propunerea Președintelui Con
siliului de Miniștri, vicepre
ședinții Consiliului de Miniș
tri, miniștrii și președinții al
tor organe centrale ale admi
nistrației de stat, care fac par
te din1 Consiliul de Miniștri: 
numește și revocă pc condu
cătorii organelor centrale de 
stat, care nu fac parte din 
Consiliul de Miniștri: numeș
te și revocă pe membrii Tri
bunalului Suprem:

4. In timpul în care Marea 
Adunare Națională nu este în
trunită în plenul său. numeș
te și revocă pe președintele 
Tribunalului Suprem și pe 
procurorul general:

5. Acordă gradele de gene
ral, amiral și mareșal:

6. Conferă decorațiile și tit
lurile de onoare: autoriză pur
tarea decorațiilor conferite de 
alte state;

7. Acordă grațierea;
8. Acordă cetățenia, aproba 

renunțarea la cetățenie și re
trage cetățenia română; apro
bă stabilirea domiciliului in 
România pentru cetățenii al
tor state;

9. Acordă dreptul de azil;
10. Stabilește rangurile mi

siunilor diplomatice, acredi
tează și recheamă reprezen
tanții diplomatici ai Republi
cii Socialiste România:

1. Primește scrisorile de 
acreditare și de rechemare a- 
le reprezentanților diploma
tici ai altor state;

teritoriul țării, starea de ne
cesitate.

In îndeplinirea atribuțiilor 
sale. Președintele Republicii 
Socialiste România -.'mite de
crete prezidențiale și decizii.

Președintele Republicii So
cialiste România este răspun
zător față de Marea Adunare 
Naționala pentru întreaga sa 
activitate.

Președintele Republicii So
cialiste România prezintă pe
riodic Marii Adunări Națio
nale dări de seamă asupra e- 
xercitării atribuțiilor sale și 
asupra dezvoltării statului.

Președintele Republicii So
cialiste România, avînd și ca
litatea do președinte al Con
siliului de Stat urmează ca, 
în conformitate cu actualele 
prevederi ale Constituției, să 
semneze legile adoptate de 
Marea Adunare Națională. în 
vederea publicării lor in Bu
letinul Oficial, precum și de
cretele și hotărîrile Consiliu
lui de Stat.

In ce privește alegerea Pre
ședintelui Republicii Socialis
te România. Proiectul d" le
ge prevede câ Președintele 
Republicii Socialiste România 
se alege dc Marea Adunare 
Națională, pc durata unei le
gislaturi, urmînd a funcționa 
pină la alegerea președintelui 
in legislatura următoare.

In ce privește Consiliul di 
Stat al Republicii Socialiste 
România, el urmează să exer
cite acele atribuții prevăzute 
de Constituție pentru care es
te necesară adoptarea unor 
hotărîri în plenul său.

In completarea atribuțiilor 
Consiliului de Stat, proiectul 
de lege prevede că in cazul 
in care în timpul sesiunii des
chise a Marii Adunări Națio
nale necesități economico și 
sociale impun adoptarea neîn- 
tirziată a unor măsuri, iar Ma
rea Adunare Națională nu es
te întrunită in plenul său, Con
siliul de Stat să poată lua a- 
ceste măsuri, urmînd ca nor
mele cu putere de lege, astfel

12. Încheie tratate interna
ționale in numele Republicii 
Socialiste România; poate da 
împuterniciri, in acest scop, 
președintelui ori unor mem
bri ai Consiliului de Miniștri 
sau unor reprezentanți diplo
matici:

13 In interesul apărării Re
publicii Socialist? România, 
al asigurării ordinii publice 
sau securității statului, pro
clamă, in caz dc urgență, in 
unele localități sau pe întreg 
teritoriul țârii, starea de nece
sitate.

In îndeplinirea atribuțiilor 
sale. Președintele Republicii 
Socialiste România emite de
crete prczindențiale și decizii

ART 696. Președintele Re
publicii Socialiste România 
este răspunzător față de Ma
rca Adunare Națională oen- 
tru întreaga sa activitate.

Președintele Republicii So
cialiste România prezintă pe
riodic Marii Adunări Naționa
le dări dc scamă asupra exer
citării atribuțiilor sale și a- 
supra dezvoltării statului.

ART VIII. Articolul 73 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

.,ART. 73. Consiliul de Mi
niștri se compune din pre
ședintele Consiliului dc Mi
niștri. vicepreședinții Consili
ului de Miniștri. miniștrii, 
precum și președinții altor or
gane centrale ale administra
ției de stat, provâzuți prin le
ge. Consiliul de Miniștri pdnr 
te desemna pe unul dintre \ - 
cepreședinți să îndeplinească 
funcția de prim-vicepreședin- 
te.

Din Consiliul de Miniștri 
fac parte, de asemenea, ca 
membri, președintele Consili
ului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, președin
tele Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. președinta Consiliului 
Național al Femeilor și primul 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Consiliul de Miniștri poate 
să-și constituie un Birou E- 
xecutiv pentru rezolvarea o- 
perativă a problemelor curen
te și urmărirea executării ho
tărîrilor Consiliului de Miniș
tri".

ART. IX. Constituția Repu
blicii Socialiste România se 
va republica în Buletinul O- 
ficial al Republicii Socialiste 
România, dîndu-se articole
lor o nouă numerotare. Tot
odată. denumirea ..plan de 
stat“ din cuprinsul Constitu
ției se înlocuiește cu aceea de 
..plan național unic de dezvol
tare economico-socială1*.

adoptate, să fie supus? foru
lui suprem legiuitor la relua
rea lucrărilor în plen.

Proiectul de lege mai preve
de unele măsuri care se referă 
la o mai bună constituire ș; 
funcționare a Consiliului de 
Miniștri.

In concordanță cu modifi
carea Constituției în sensul 
propunerilor de mai sus, ur
mează implicit,- să se facă mo
dificarea corespunzătoare a 
Regulamentului de funcțio
nare a Marii Adunări Națio
nale. modificare ce se referă 
în special la procedura de a- 
legere a Președintelui Repu
blicii Socialiste România, du
pă cum urmează :

— propunerea privind ale
gerea Președintelui Republicii 
Socialiste România se face de 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liul Național al Frontului U- 
nității Socialiste;

— alegerea Președintelui Re
publicii Socialiste România se 
face cu cvorumul de două tre
imi din numărul total al depu
taților Marii -Adunări Națio
nale.

Stimați tovarăși deputați,
In încheierea acestei suc

cinte prezentări a Proiectului 
de lege privind unele modifi
cări in Constituția statului 
nostru socialist, vreau să dau 
expresie convingerii ferme a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și a Consi
liului dc Stat al Republicii 
Socialiste România că propu
nerile prezentate corespund 
in întregime cerințelor desă
vârșirii organizării noastre de 
stat în care rolul politic con
ducător aparține Partidului 
Comunist Român șl câ Marea 
Adunare Națională, organul 

suprem al puterii de stat și 
legiuitor al țării, va consfinți 
prin votul ei această nouă a- 
firmare a mersului nostru îna-’ 
in te.

o
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu

(Urmore din pag. 1)

ior noi.
principi 

re necesare* ajungerii din ur
ma a țărilor avansate din punct 
de vedere economic, edifică
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, creării con- 
dîtf^/r pentru trecerea trep
tat. spre comunism.

Doresc do la această înaltă 
tribună să vă asigur pe dum
neavoastră. să asigur partidul, 
întregul popor, că în îndopli- 

precupețî nimic pentru uni
rea eforturilor partidului si 
poporului in vederea realiză
rii cu succes a Programului 
partidului, pentru împlinirea 
năzuințelor poporului nostru 
de bunăstare și fvricir* (A- 
plauzc puternice).

Pornind de la faptul că in
tre politica internă si exter
nă există o strînsă unitate di
alectică. am acționat perma
nent pentru înfăptuirea con
secventă a directivelor Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale privind dezvol
tarea relațiilor internaționale 
ale României, creșterea contri
buției sale la cauza progresu-

Cuvintarea tovarășului Ștefan Voitec
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Președinte ai Republicii So

cialiste România.
Cu solemnitatea cuvenită 

merilor momente djn viața țâ
ri», cu satisfacția de a fi con
sacrat prin votul unanim al 
Marii Adunări Naționale voin
ța unui întreg popor, vă adre- 

re v-au acordat această supre
mă învestitură, pe care-i repre- 
zentați strălucit și pe care îi 
conduceți ferm și inspirat, ficr- 
bințile și respectuoasele noas
tre felicitări.

Cu adincă emoție, stăpiniți 
de sentimentul că am fost 
martorii unui moment de sea
mă al istoriei noastre naționa
le. am ascultat vibrantul dum
neavoastră lcgăirrînt izvorit 
din înâlțătoarea dragoste față 
de popor, din credința — me
reu și mereu pilduitor afirma
tă prin faptele luptei și vieții 
dumneavoastră — că suprema 
satisfacție, supremul ideal al 
dumneavoastră — mare fiu al 
țării - este să slujiți neabă
tut. cu exemplară devoțiune, i- 
delle de progres și prosperitate 
ale patriei, demnitatea și liber-

De mai bine de patru dece
nii. încă din anii cei mai tineri, 
v-ați integrat in mișcarea re
voluționară. în lupta clasei 
muncitoare împotriva exploa
tării. v-ați identificat cu aspi
rațiile celor mulți. ați luptat 
pentru libertate și dreptate so
cială. pentru eliberarea națio
nală a poporului român, ați 
militat pentru promovarea in
tereselor fundamentale de pro
gres și prosperitate a națiunii 
pentru ca adevărul șj drepta
tea să ajungă la lumină, pen
tru ca oamenii muncii din țara 
noastră, fără deosebire de na

rapo

uincm in mod constant la 
pelin politicii noastre exlcr- 
dczvoltarea prieteniei și 

aborării multilaterale cu 
te țările socialiste, v.xtin- 
va si consolidarea relațiilor 
țările care au pășit pe ca
di z voltă ni econom ico-so- 

le independente. întărirea 
idanlății cu toate forțele 
igresisie; acționăm totodată 
spiritul coexistenței paș- 

amplificarca 
ciproc avan ta- 
. statele lumii, 
de orinduire

Consider că in realizarea 
marilor răspunderi încredin
țate de partid și popor, am 
datoria dc ti promova neabă
tut această politică și vă asi
gur, dragi tovarăși, că nu voi 
precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui oolitica externă 
trasată de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională a 

i \ ii apl.»n) I

fermitatea in sprijinul mișcă
rilor de eliberare națională, a 
forțelor progresiste de pretu
tindeni, militînd pentru a se 
pune capăt politicii imperia
liste de forță și dictat, colo
nialismului și ncocolonialis-

Cc

mului. Vum lupta pentru res
pectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi deplin stăpin pe 
bogățiile lui. pc destinele sa
le. dc a-și făuri viața ușa cum 
o dorește, fără nici un ames
tec din afară. Vom așeza și în 
viitor relațiile României cu 
celelalte state pc baza princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității națio
nale. neamestecului in trebu
rile interne și avantajului 
reciproc. Afirmarea tot mai 
puternică in lume a acestor 
principii constituie garanția 
instaurării mei politici noi. 
de colaborare și pace între 
toate națiunile. Militînd pen
tru promovarea acestor prin
cipii in relațiile dintre toate 
statele, poporul român a ob
ținut prieteni pc toate meridi
anele globului. Tratatele de 
prietenie, declarațiile și co
municatele comune semnate 
cu zeci și zeci de state și in 
care ac principii sini pro
clamate cu putere arată con
secvența și hotărârea cu care 
România socialistă acționea
ză pentru statornicirea unor 
noi relații, democratice, în 
viața internațională. Se pune 
mai mult ca oricind. la ordi
nea zii- :. problema generali
zării acestor relații în toate 
domeniile. Se impun relații 
echitabile in colaborarea și' 
schimburile economice. Am 
in vedere, in primul rînd, ra
portul intre prețul materiilor 

ționalitate să devină stăpîni pe 
munca și destinul lor, pentru 
triumful cauzei socialismului 
și comunismului.

Sub steagul glorios al P?rti- 
dului Comunist Român, dăru- 
indu-vă exemplar cauzei parti
dului. v-ați afirmat încă din a- 
nii ilegalității ca patriot înflă
cărat. ca un eminent militant 
revoluționar. Flacăra vie a în
crederii in justețea politicii 
partidului, in clasa muncitoare, 
in izbinda ideilor socialiste a 
făcut ca întreaga dumneavoas
tră viață sâ devină un impre
sionant și puternic exemplu de 
spirit revoluționar, de curaj și 
omenie comunistă. De pește 
patru decenii in rindurile 
partidul ir. ind plinind misiuni 
de înaltă răspundere, dumnea
voastră. mult stimate președin
ta Nicoiae Ceaușescu. v-ați do- 
bindit un inegalabil prestigiu, 
de militant clarvăzător. cu
rajos. dirz. de conducător al 
partidului, ați devenit — așa 
cum gindzște. așa cum simte 
întreaga țară — cel mai de 
s ama. cel mai iubit fiu al țâ
rii. Ne-ați învățat pe toți câ 
nimic nu puate fi mai înălță
tor pentru im activist al parti
dului. pentru un conducător 
decît conștiința că devotindu- 
se poporului din care face par
te. slujirii pilduitoare a intere
selor supreme ale acestuia, va 
merita prețuirea și stima lui. 
si. va putea înfățișa cu frun
tea sus la marele examen al 
i : . Du'm-: a voastră, iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
urmați cu fidelitate acest crez, 
nu precupețiți nimic pentru ca 
patria noastră socialistă, minu
natul nostru popor să-și înde
plinească luminosul său destin.

Poporul român a știut din- 
tordeaun-’ să-și prețniască pe 
marii săi fii. pe marii săi oa

primo și cel al produselor in
dustriale. accesul tuturor na
țiunilor. in condiții de depli
nă egalitate, atit la materii 
prime, cli șf la tehnologii a- 
vansate. Aceasta constituie o 
necesitate pentru dezvoltarea 
viitoare a omenirii, pentru li
chidarea rapidă a subdezvol
tării. pentru crearea pe pla
neta noastră a unei lumi mai 
drepte și mai bunt (Aplauze 
puternice).

Trăim o epocă de mari 
transformări revoluționare, 
sociale și naționale, de afir
mare in lume a voinței po
poarelor, de promovare a u- 
nor relații noi intre state, ba
zate pc deplină egalitate și 
respect reciproc.

Este necesar $ă facem to
tul pentru încheierea cu suc
ces. încă in acest an, a Confe
rinței goneral-europcnc. caro 
trebuie să ducă la așezarea 
raporturilor dintre statele 
continentului pe principii noi. 
să asigure o largă colaborare 
între toate țările europene, să 
dea mai multă garanție fit - 
cărui popor că se va putea 
consacra dezvoltării sale o- 
conomico-sociale. fără perico
lul vreunei agresiuni sau i- 
mixtiuni din afară. înfăptui
rea securității in Europa va 
constitui, fără îndoială, un e- 
venimont de importanță isto
rică nu numai pentru țările 
europene dar și pentru întrea
ga omenire.

Do asemenea, considerăm 
că trebuie depuse eforturi 
susținute pentru realizarea li
nei păci drepte și juste in O- 
ricntul Mijlociu. Aceasta pre
supune retragerea israelului 
din teritoriile arabe ocupate 1 
în urma războiului din 1967, 
asigurarea independenței și 
integrității tuturor statelor 
din zonă. In același timp, este 
necesară asigurarea drepturi
lor poporului palestinian la 
autodeterminare, a dreptului 
de a-și organiza viața în mod 
liber, corespunzător voinței 
sale.

Mai mult ca oricind trebu
ie să acționăm pentru lichida
rea tuturor surselor de con
flict și încordare, pentru so
luționarea problemelor liti
gioase dintre state pe cale 
pașnică, excluzindu-se forța 
și amenințarea cu forța din 
viața internațională.

Acum în aceste momente, 
doresc să asigur încă o dată, 
pe prietenii noștri de peste 
hotare, toate națiunile lumii 
că poporul român își va res
pecta cu sfințenie angajamen
tele. acționînd neobosit pen
tru afirmarea principiilor noi 
de relații între state, pentru 
promovarea politicii de prie
tenie și colaborare între toa
te statele și națiunile lumii. 
(Vii aplauze). Vom milita ne

meni. Astăzi, prin votul său, 
prin învestirea dumneavoastră 
ca președinte al Republicii, 
Marea Adunare Națională nu 
face altceva decît să consacre 
votul unanim al tuturor conști
ințelor națiunii noastre.

De spiritul dumneavoastră 
revoluționar, stimate tovarășe 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte 
al Republicii, se leagă întregul 
nostru drum, Congresul al IX- 
lea și al X-lea ale partidului, 
conferințele sale naționale, mo
mente dc covirșitoare impor
tanță. de înnoire a întregii 
noastre vieți social-politice și 
dc stat, de perfecționare a con
ducerii și organizării societă
ții. începutul și continuarea 
amplificată al unui nou avint 
material și spiritual.

In toate zidirile României de 
azi trăiesc marea dumneavoas
tră capacitate de a uni și mo
biliza energiile creatoare ale 
întregului popor și înalta dum
neavoastră rîvnâ : in toate con
științele e viu exemplul dum
neavoastră de dragoste pentru 
oameni, pentru patrie, pentru 
socialism, pentru pace. Numele 
dumneavoastră se identifică as
tăzi cu ascensiunea politică, 
social-economică și spirituală 
a României socialiste. De acest 
nume, de această politică se va 
lega în istoric și un alt lucru 
măreț : proiectul, atit de ome
nesc în esența lui. și atit de 
curajos, de a crea trăsăturile 
unui om nou. luptător pentru 
fericirea poporului sâu. pentru 
progresul patriei, pentru drep
tate în lume, un om harnic și 
curajos, un om demn, omenos 
si ferm, un comunist de ome
nie.

Dumneavoastră ați adus o 
inestimabilă contribuție la 
creșterea prestigiului interna

abătut pentru creșterea rolu
lui Națiunilor Unite, al ce
lorlalte organisme internațio
nale. pentru dreptul fiecărui 
popor, fără deosebire de mă
rime sau orinduire socială, 
deci și a țărilor mici și mij
locii. de a participa activ la 
soluționarea tuturor proble
melor internaționale, fiind 
convinși că numai pe această 
cale s(- pot găsi soluțiile 
cele mai adecvate marilor pro
bleme care preocupă omeni
rea. se poate asigura dezvolta
rea pașnică a omenirii, progre
sul eeonomico-social al fiecărei 
națiuni. (.Aplauze puternice). 
In ce mă privește, doresc sâ 
reafirm încă o dată că in înde
plinirea înaltelor răspunderi 
ce mi s-au încredințat, voi face 
totul ca partidul, poporul nos
tru sâ înfăptuiască neabătut a- 
ceastă politică externa ce co
respunde pe deplin intereselor 
României socialisto, cît și inte
reselor celorlalte țări, ale tutu
ror națiunilor, cauzei prieteni
ei, colaborării, progresului și 
păcii în lume.

In încheiere, doresc să asi
gur încă o dală Marea Aduna
re Națională, partidul, întregul 
popor, că voi face totul pentru 
a fi demn de cinstea și încre
derea ce mi s-a acordat. Voi 
servi întotdeauna, in orice îm
prejurare. interesele poporului, 
voi acționa pentru dezvoltarea 
economico-socială a țârii, pen
tru întărirea independenței și 
suveranității salo, pentru tri
umful socialismului și comu
nismului in România. (Aplauze 
puternice).

Exprimind mulțumiri pentru 
încrederea acordată, pentru u- 
rările ce mi s-au adresat, do
resc, la rîndul meu, să vă a- 
dresez dumneavoastră. întregii. . 
lui partid și popor cele mai bu
ne urări de succes în activita
tea de înflorire a României 
socialiste.

Vă doresc tuturor. întregu
lui nostru popor, multă sănă
tate.- fericire, viață îmbelșuga
tă și pace !

Trăiască și sâ înflorească 
continuu, liberă și independen
tă. patria noastră socialistă — 
Republica Socialistă România !

Trăiască și să se dezvolte 
prietenia și colaborarea Româ
niei cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii in lupta pentru 
o lume mai bună și mai dreap
tă. pentru pace și colaborare 
internațională !

(Aplauze puternice, îndelun
gate : minute în șir asistența, 
in picioare, aclamă îndelung, 
intr-o atmosferă dc puternic 
entuziasm, p(. inliiul Președin
te al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

țional al României socialiste, a 
politicii sale externe de priete
nie și solidaritate cu toate țări
le socialiste, de colaborare și 
pace cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orinduire socială

Dumneavoastră ați luat piep
tiș cîtcva probleme de mare 
însemnătate ale planetei.

Ați adus, tovarășe Președin
te al Republicii Socialiste 
România, o contribuție remar
cabilă la dezvoltarea cursului 
spre destindere în viața inter
națională, la promovarea unor 
relații noi între state, bazate 
pe dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele, pe egalitate în drep
turi și neamestec în treburile 
interne, pe independență și su
veranitate națională, pe avan
taj reciproc, pe abolirea 'for
ței și amenințării cu forța din 
relațiile dintre state.

V-ați consacrat eforturile în
tăririi solidarității partidului 
nostru cu toate detașamente
le clasei muncitoare din întrea
ga lume, cu forțele progresis
te de pretutindeni. pentru 
coeziunea mișcării comuniste 
și muncitorești, a întregului 
front antiimperialist mondial.

Dumneavoastră tovarășe pre
ședinte ric-ați dat și ne dați 
tuturor exemplul conducătoru
lui care nici un moment nu ui
tă pe cei mulți și harnici, pe 
cei care sînt poporul însuși. 
De aceea, poporul v-a ales.

Să trăiți și să-l conduceți 
spre fericirea pe care o merită: 
să trăiți pentru aceasta țară 
- bărbat al cutezanței și al 

omeniei, comunist dirz. con
ducător clarvăzător și neîn
fricat !

Trăiască Republica Socialis
tă România. trăiască întîiul 
Președinte al României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu !

Președintele
Republicii Socialiste România 

DECRET 
Prezidențial 

privind unele modificări în componența 
Consiliului de Miniștri

r CȘ e d t n tele Repu
blicii Socialisto România 
dec relea z ă :

ART 1. — Tovarășul Ma
nea Măneseu se eliberează 
din funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
și președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, pri
mind alte însărcinări.

ART. 2. — Tovarășul jlie 
Vcrdeț se eliberează din 
funcția de prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și se numește in func
ția de președinte al Consili
ului Central de Control 
Muncitoresc al Activității E- 
conomice și Sociale.

ART. 3. — Tovarășul Mi
ron Constantinescu se elibe
rează din funcția de pre
ședinte al Consiliului Central 
do Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Socia
le, primind alte însărcinări.

ART. 4. — Tovarășul Vir
gil Trofin se eliberează din 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistru al comerțului interior 
și președinte al Comitetului 
pentru Problemele Consili
ilor Populare, primind alte 
însărcinări.

ART. 5. — Tovarășul Emil 
Drăgănoscu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, se 1 
eliberează din funcția de mi

Cuvintu! tovarășului Manea Măneseu
Mult stimate tovarășe Pre

ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Stimați tovarăși deputați,
Ingăduiți-jni sâ vă mulțu

mesc pentru sarcina de mare 
răspundere pe care mi-ați con
ferit-o prin votul dumneavoas
tră, la propunerea Președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, făcuta în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

In legătură cu. modificările . 
introduse in Constituție, doresc 
sâ subliniez importanța istori
că pe care o are alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ca 
Președinte al Republicii Socia
liste România.

Conducător încercat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — prin 
viziunea sa politică și științifi
că — a deschis largi perspec
tive dezvoltării econom ieo-soci- 
ale a patriei, noastre militînd 
cu fermitate pentru promova
rea colaborării dintre state, 
și-a atras atît dragostea pro
fundă a poporului român, cît 
și sentimentele de adîncâ sti
mă și respect ale opiniei pu
blice internaționale.

Alegerea în mod solemn de 
către Marea Adunare Naționa
lă a președintelui țării — pen
tru prima dată în istoria secu
lară a poporului român — ex
primă voința unanimă a națiu
nii noastre socialiste.

Conducerea întregii societăți 
de către partid, prerogativele 
lărgite care revin secretarului 
general ca președinte al Româ
niei. au un rol decisiv pentru 
perfecționarea în continuare a 
vieții noastre publice.

Intr-un cadru constituțional 
îmbunătățit și sub îndrumarea

Cuvintu! tovarășului Miron Constantinescu
Mult s.imate tovarășe Pre

ședinte al Republicii Socialis
te România,

Tovarășe și tovarăși depu
tați,

Preluînd din însărcinarea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
prin votul Marii Adunări Na
ționale. sarcina de președinte 
al Marii Adunări Naționale, 
țin să vă exprim sincerele și 
profundele mele mulțumiri și. 
în același timp, să vă asigur 
că mă voj strădui. împreună 
cu ceilalți tovarăși din Biro
ul Marii Adunări Naționale,

nistru al transporturilor și 
telecomunicațiilor gi se nu
mește în funcția do pre
ședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

ART. 6. — Tovarășul Ja
nos Fazekas, vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, 
se numește în funcția dc mi
nistru al comerțului interior.

ART. 7. — Tovarășul
Ghcorghe Oprea se numeș
te in funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

ART. 8. — Tovarășul Tra
ian Dudaș, se eliberează din 
funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul indus
triei Construcțiilor de Ma
șini Grele șl se numește în 
funcția de ministru al trans
porturilor si telecomunicați
ilor.

ART. 9. — Tovarășul ion 
Crăciun se eliberează din 
funcția de ministru al in
dustriei ușoare, din motive 
de sănătate.

ART. 10. — Tovarășul
Ghcorghe Cazan se eliberea
ză din funcția de ministru- 
secrctar de stat la Ministerul 
Industriei Ușoare și se nu
mește în funcția dc ministru 
al industriei ușoare.

Președintele 
Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU

personală a șefului statului. 
Consiliul de Miniștri va urmări 
cu fermitate continuarea nea
bătută a cursului dinamic im
primat întregii dezvoltări e- 
coriomico-sociale a țării de că
tre Congresele al IX-lea și al 
X-lea. ca și de Conferințele 
Naționale ale Partidului Comu
nist Român pentru edificarea 
societăți: socialiste multilateral 
dezvoltate.

In spiritul consecvenței prin
cipiale. care caracterizează în
treaga politică a partidului 
nostru, guvernul va milita pen
tru adîncirea. în continuare, a 
colaborării multilaterale cu 
toate țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, pe baza princi
piilor deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc - prin
cipii care corespund atît inte
reselor fundamentale ale 
României, cît și intereselor ge
nerale ale înțelegerii între po
poare și ale păcii.

Vă rog să fiți siguri că gu
vernul va urmări, zi de zi. sâ 
răspundă încrederii cu care es
te învestit, punînd întreaga sa 
capacitate de muncă în slujba 
îndeplinirii exemplare a atri
buțiilor ce-i revin, pentru tra
ducerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului 
și statului.

In centrul activității noastre 
stă obiectivul politic — apro
bat de clasa muncitoare și de 
întregul popor — realizarea 
înainte de termen a planului 
cincinal și accelerarea dezvol
tării economico-sociale, în 
scopu] ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

să ne îndeplinim c» cinste 
sarcina ce ne-a fost încredin
țată.

Am trăit astăzi. împreună 
cu întregul popor, aici m au
la Marii Adunări Naționale, 
vibrantul și emoționantul mo
ment al alegerii și investituri1 
primului președinte al Repu
blicii Socialiste România și 
am ascultat cuvîntul de răs
puns al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la omagiul pe ca
re i l-a adus, prin tovarășul 
președinte Ștefan Voitec. Ma
rea Adunare Națională. Acest 
discurs al președintelui Re

Hotărirea Marii Adunări
Naționale cu privire 

la eliberarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

din funcția de președinte

Marea Adunare Națională, 
luind act dc cererea tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, l-a 
eliberat din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, fiind pensionat.

Marea Adunare Națională 
exprimă cu acest prilej vii 
mulțumiri și recunoștință to
varășului ion Gheorghe 
Maurer pentru întreaga sa 
activitate desfășurată în frun
tea guvernului, precum și în 
alte importante munci dc 
partid și dc stat. In tot acest 
timp, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și-a adus o contribu
ție de seamă, alături dc cei
lalți membri ai conducerii 
partidului și statului, la rea
lizarea politicii partidului, la 
înfăptuirea sarcinilor stabili
te de Congresele al IX-lea și 
al X-lea. de Conferințele Na
ționale ale partidului.

Apreciind activitatea și me
ritele pc care tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer ie are față

înfăptuirea liniei generale a 
partidului impune promovarea 
spiritului de inițiativă și de răs
pundere în muncă, în toate do
meniile de activitate. întărirea 
ordinii și a disciplinei econo
mice. în fiecare unitate socia
listă.

In acest sens, trebuie asigu
rată îndeplinirea integrală a 
indicatorilor cantitativi și ca
litativi ai planului — realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
producție, ridicarea producti
vității muncii și a calității 
mărfurilor, reducerea consumu
rilor materiale și a costurilor, 
creșterea rentabilității în ac
tivitatea economică, asigurarea 
bunei aprovizionări a popu
lației. respectarea riguroasă a 
obligațiilor asumate pentru ex
port. a cooperării economice și 
tehnico-economice stabilite pe 
plan extern.

Trebuie sâ acționăm energic 
pentru înfăptuirea întregului 
program de investiții, prin in
trarea la termen, in funcțiune 
a tuturor capacităților plani
ficate — latură esențială a po
liticii noastre de sporire a po
tențialului economic al țârii.

Realizarea sarcinilor din do
meniu] producției materialo re
prezintă o condiție hotărîtoare 
pentru promovarea în continu
are a cercetării științifice și a 
invățămîntului. a culturii și o- 
crotirii sănătății, ca și pentru 
ridicarea sistematică a nivelu
lui de viață al tuturor cetățe
nilor, potrivit cerințelor re
partiției după muncă si ale e- 
ch’tății socialiste.

îndeplinirea acestor obiecti
ve. sub conducerea partidului, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va sta ferm în cen
trul activității Consiliului do 
Miniștri.

publicii Socialiste România a- 
re un caracter programatic și 
reprezintă un document poli
tic de însemnătate istorică, cu 
o deosebită semnificație na
țională și internațională.

Sînt convins că exprim opi
nia unanimă a tuturor depu
tatelor și deputaților Marii 
Adunării Naționale, a întregu
lui nostru popor, a românilor, 
precum și a maghiarilor, ger
manilor și tuturor naționali
tăților din Republica- Socia
listă România, mărturisind, 
de la această înaltă tribună, 
puternica emoție care ne-a în

de poporul nostru, față de 
partid și cauza socialismului, 
in semn de deosebită prețui
re. la împlinirea vîrstci de 70 
de ani. i s-a conferit înaltul 
titlu de „Erou al Republicii 
Socialiste România".

Marea Adunare Națională 
exprimă speranța că. în limi
ta posibilităților sale, ținînd 
seama de starea sănătății, 
punind în valoare bogata sa 
experiență. tovarășul fon 
Ghcorghe Maurer va partici
pa și în viitor la viața social- 
politică a țării, contribuind în 
continuare la înfăptuirea po
liticii partidului și statului 
nostru de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Marea Adunare Națională 
adresează tovarășului Ton 
Gheorghe Maurer urarea fier
binte de viață lungă, sănătate 
și fericire !

Sîntem pătrunși de convin
gerea că înfăptuirea Progra
mului partidului implică g 
înaltă exigență în munca noas
tră. a tuturor.

Consiliul de Miniștri se va 
strădui să-și fundamenteze 
cît mai temeinic deciziile pe 
care este chemat sâ le ia. sâ 
găsească cu operativitate solu
ții viabile problemelor com
plexe cu care unitățile sînt 
confruntate în procesul reali
zării planului, să perfecțione
ze în continuare activitatea or
ganelor administrației de stat 
potrivit cerințelor actualei e- 
tape de dezvoltare a societă
ții noastre.

Soluționarea marilor proble
me pe care le pune progresul 
economic și social al țârii ne 
impune mobilizarea tuturor e- 
nergiilor creatoare ale poporu
lui, valorificarea deplină a re
zervelor existente, o muncă 
devotată, plină de abnegație și 
elan revoluționar.

Ea recenta Plenară a Co
mitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reliefat 
îndatorirea care ne revine de a 
munci — fiecare în sectorul 
său de activitate și toți în co
mun — ca un organism unic, 
ce trebuie să funcționeze în 
strînsă unitate.

Vreau să asigur pe Președin
tele țării, pe membrii Ma
rii Adunări Naționale, parti
dul nostru, clasa muncitoare 
și întregul popor, că guvernul 
va lucra neșovăitor în acest 
spirit, profund convins că este 
singura calc pe care va putea 
să-și îndeplinească în bune 
condițiuni atribuțiile ce-i revin 
in marea operă istorică de fă
urire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

suflețit și profunda noastră 
admirație pentru acest stră
lucit document programatic, 
care ne va călăuzi în toată ac
tivitatea noastră.

După mărețul eveniment la 
care am participat împreună 
cu întreaga (ară — alegerea 
și investirea primului pre
ședinte al Republicii Socialis
te România —, ceremonie ca
re a fost întîmpinatâ cu en
tuziasm de către întreaga na
țiune — vom trece acum, în 
continuare, la lucrările cu
rente ale sesiuni? Marii Adu
nări Naționale.

Colective de muncă raportează îndeplinirea planului trimestrial
Mina Aninoasa

In cursul zilei de ieri, pre
paratorii Coroeștiului au re
cepționat. la ora 7 dimineața, 
primele 150 de lone dc căr
bune produse de minerii de 
la Aninoasa in contul tri
mestrului TI. Realizarea inte
grală a planului primului tri
mestru al anului cu două zi
le mai devreme va permite 
colectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni aj minei 
Aninoasa să producă peste 
prevederile de plan pe prime
le trei luni ale anului o can
titate de 7 700 tone de cărbu
ne.

Acest remarcabil succes se

datorește activității constant 
bune desfășurate de către 
toate sectoarele minei și în
deosebi dc sectoarele IV. I 
și II de producție care ra
portează depășiri de 5026. 
4661 șj respectiv. 617 tone de 
cărbune, precum și dc sectoa
rele VI transport și X III e- 
lectromecanic ale căror colec
tive au asigu in perma
nentă cele mai bune condi 
țiuni de desfășurare ritmic 
a activității de producție.

Constantin DANILA 
tehnician, I .M. Aninoas.

Fabrica de industrie locală
Datorită hărniciei colecti

vului în întrecere socialistă 
bunei organizări a procese 
lui de producție in toate corn 
partiniontcle. Fabrica de in 
dustrie locală din I’ctroșan 
și-a îndeplinit prevederii 
planului pe primul trimestr. 
al anului 1974 la data de 2’ 
martie.

La acest suci es au contri 
buil țoale unitățile fabrici** 
in mod deosebit t v idențiin 
du-se ser liilc textilă, timpii, 
ria Petroșani și atelierul me 
canic.

S-au creat astfel condiții sâ 
Se producă suplimentar, pi

uă la finele lunii martie, un
• luni (le producție globală 

și marfă in valoare dc cile 
100 000 lei. și de a se livra 
omerțului socialist, pentru
• ridul pieții. marfă in *aloa-
• de peste 300 000 lei.
Demn de remarcat este 

iptu.1 că hariincu?. colectiv 
il F.I.L. Petroșani, acordind 
• ai. nție deosebită realizării 
ii (inilor privind produsele 
•s’.bi •< sportului, a reușit 

a in pri> ele 3 luni ale anu
lui in curs să depășească cu 
15 kt sută prevederile planu
lui.

I). IOSIF

Sectorul producție 
Livezeni

Colectivul de salariați al 
sectorului de producție 

Livezeni — una din cele mai 
noi capacități de producție a- 
!e Văii Jiului — raportează 
îndeplinirea integrală a pla
nului trimestrial, urmind ca 
pînă la sfirșitul acestei luni 
să extragă peste prevederi 
3 000 tone de cărbune. Meri
tă menționate productiv ită-

Ic înalte realizate. care 
au situat, in cazul abata

jelor frontale mecanizate, la 
in nivel de peste 10,7 to- 
te/post.

Iulian IORDACHF 
E.M. Dilja
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a primit delegația
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japoneză Cu încheierea convorbirilor dintre delegațiile de partid

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceavșcscu. a primit, 
joi după-amiazâ, delegația eco
nomică din Japonia, condusă 
de Hisashi Murata, vicepre
ședintele firmei „M1TSUI".

La întrevedere au participat 
Manea Mănescu. președintele 
Consiliului de Miniștri. Emil 
Drăgănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 31 
Planificării, Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Gheor- 
ghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. loan 
Avram, ministrul construcți
ilor de mașini grele. Mihail 
Florescu. ministrul industriei 
chimice, Angelo Miculescu. 
ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, 
Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare. Roman Moldo
van, președintele Camerei de 
Comerț. Vasile Pungan. consi
lier al președintelui Republi
cii Socialiste România.

Oaspeții au fost însoțiți de 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești. Masao Kanazawa.

Conducătorul delegației ja
poneze a exprimat tovarășu
lui Nicolae Ccaușescu cordia
le și sincere felicitări cu oca
zia alegerii sale ca Președin
te al Republicii Socialiste Ro
mânia. deosebita onoare de a 
fi cea dintîi delegație străină 
primită după învestirea sa în 
această înaltă funcție. Hisashi 
Murata a relevat. totodată, 
prestigiul de care se bucură 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în Japonia. în rîndul oameni
lor politici din țara sa pen
tru rolul important pe care 
îl are șeful statului român în 
viața internațională. pentru 
contribuția deosebită la con
solidarea păcii în Asia și în 
întreaga lume.

In numele membrilor dele-

gațieî. Hisashi Murata a ex
primat bucuria și satisfacția 
pentru progresele înregistra
te de România în dezvoltarea 
sa economică și socială, pen
tru dezvoltarea pr^enioi 
dintre România și Jw»>nia. 
urînd poporului român noi 
succese, de pace și pros
peritate.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a mulțumit 
călduros pentru cuvintele de 
apreciere la adresa României 
și a poporului român, pentru 
felicitările ce4 i-au fost adre
sate personal, apreciind întîl- 
nirea cu oamenii de afaceri 
japonezi ca un prilej fericit 
pentru extinderea colaborării 
economice româno-japoneze și 
a prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

In timpul întrevederii a a- 
vut loc un larg schimb de 
păreri în problemele de inte
res comun privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării eco
nomice dintre România și Ja
ponia. Cu acest prilej, a fost 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția pozitivă din ultimii 
ani a relațiilor comerciale 
româno-japoneze. a cooperă
rii dintre cele două țări în di
ferite domenii. In acest con
text a fost subliniată dorin
ța de a se identifica noi căi 
și posibilități de conlucrare 
eficientă, reciproc avantajoa
să. în vederea lărgirii colabo
rării economice dintre Româ
nia și Japonia. A fost eviden
țiată însemnătatea creării u- 
nor societăți mixte româno- 
japoneze pentru lărgirea și 
diversificarea colaborării din
tre cele două țări.

înainte de a se despărți de 
oaspeți, președintele Nicolae 
Ceaușescu i-a rugat ca la îna
poierea în patrie să transmi
tă poporului japonez urări de 
prosperitate și pace.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială, prie
tenească.

al Forțelor Armate Unite ale

In zilele de 26-28 martie 
1974, în Republica populară 
Ungară, orașul Budapesta, 
sub președinția Comandantu
lui suprem al Forțelor Ar
mate Unite, mareșalul Uniunii 
Sovietice 1. I. lakubovski, s-a 
desfășurat ședința ordinară a 
Consiliului militar al Forțe
lor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

a sosit
Anwar Sadat
în R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 28 (Agerpres).
— Președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar Sadat. a 
sosit, joi. în R.S.F. Iugoslavia.

unde va avea convorbiri cu 
președintele R.S.F.I.. fosip 
Broz Tito. Vizita se va încheia 
la 30 martie.

statelor

Consiliul militar a analizat 
probleme curente ale activi
tății Forțelor Armate Unite 
și a adoptat recomandări pu
se de acord.

Lucrările Consiliului militar 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră do lucru tovărășească, în 
spiritul unei strinse 
rări și de înțelegere 
că deplină a tuturor 
panților.

colabo- 
recipro- 
partici-

a Asociației Internaționale
a transporturilor aeriene

BERNA 28 (Agerpres). — 
La încheierea conferinței ta
rifare a Asociației Internațio
nale a transporturilor aerie
ne (I.A.T.A.), desfășurată, timp 
de o săptâmînă. in localitatea 
elvețiană Montreux, repre
zentanții companiilor membre 
au eșuat în încercarea de a 
ajunge la un acord asupra 
majorării taxelor de transport. 
O propunere în acest sens pre
vedea o nouă sporire a aces
tora cu 3—4 la sută, începînd 
de la 1 iunie a.c. In consecin
ță, taxele aeriene practicate 
de companiile membre ale a- 
sociației vor rămîne la nive
lul existent la începutul aces
tei luni — a anunțat un pur- 
tăor de cuvînt al I.A.T.A. Cei 
care s-au opus majorării vor 
avea la dispoziție un interval 
de timp pentru a reflecta, în 
continuare, asupra propunerii 
amintite — a adăugat el.

Agenția Reuter precizează 
că cele 113 state membre ale 
I.A.T.A. — dintre care 90 au 
fost reprezentate la reuniu
nea de la Montreux — au 
majorat deja cu 13 la sută, 
numai de la începutul acestui 
an, prețul transportului, ca 
urmare a sporirii costului 
combustibilului. Vinerea tre
cută, I.A.T.A. a anunțat, de a- 
semenea, o sporire de 4—5 
la sută a tarifelor percepute 
pentru transportul de mărfuri 
pe rutele transatlantice.

Purtătorul de cuvint a men
ționat, că o majorare generală 
a tarifelor aeriene, pe toate ru
tele, va fi aplicată numai în 
momentul în care se va ajun
ge la un acord unanim accep
tat de către membrii I.A.T.A. 
Nu vor mai fi necesare, însă, 
noi reuniuni plenare ale mem
brilor, aceștia urmînd să co
munice direct conducerii Aso
ciației punctul lor de vedere 
în problema națională.

și guvernamentale ale Cubei și
HAVANA 28 (Agerpres). — 

La Havana s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre dele
gația de partid și guvernamen
tală cubaneză, condusă de Fi
del Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Rovo-

luționar, și delegația de partid 
și guvernamentală a R.D. Vi
etnam. condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al Guvernului 
R.D. Vietnam.

R. D. Vietnam
In timpul convorbirilor, 

del Castro și Fam Van Dong 
au relevat stadiul avansat al 
relațiilor de colaborare cuba- 
nezo-vietnameze și dorința 
părților de a dezvolta în con
tinuare aceste legături.

Fi-

IN ORAȘUL SUEDEZ 
SUNDSVALL s-a deschis o 
expoziție românească organi
zată de ambasada țării noas
tre la Stockholm, Biroul de 
turism și Agenția economică 
română.

In cadrul acesteia sînt pre
zentate expoziția de fotografii 
„România azi", expoziții de
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Călărețul fără cap:
Republica: Trecătoarele iu
biri; PETRILA: Urmărire la 

LOM \ — Mi
nerul: Parașutiștii; 
NOASA: Paradisul;
CAN: Bună seara doamnă 
Campbell: LUPENI — Cul
tural: Misiunea 
maiorului Cook: 
resc; Monolog;
Bărbații.

ANI- 
VUL-

secretă a
Muncito- 

URICANT:

Wâdîo
5,00 Buletin de știri; 5,05 

Cintec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di-

mineții; 8.08 La microton, 
melodia preferată: 9,00 Bu
letin de știri; 9.20 Muzică 
populară: 10,00 Buletin de 
știri; 10.10 De la debut la 
consacrare — Sile Dinicu: 
10.30 Sănătatea: 11.00 Bule
tin de știri; 11,05 Copiii lu
mii cintă; 11,20 Muzică u- 
șoară: 12.00 Buletin de știri: 
12,05 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 12,35 Corul studențesc 
..Gaudeamus1* din București; 
13,00 Radiojurnal: 13.15 Re
vista șlagărelor: 14.00 Bu
letin de știri: 14.05 Varietăți 
muzicale; 14,40 Melodii 
rerpretate de 
Marin Chisăr 
Gabor; 
știri ;
16.00 Radiojurnal : 16,15
Prelucrări corale; 16,25 Mio
rița; 16,45 Discul zilei; 17.00 
Buletin de știri: 17.15 Pen
tru patrie: 17.40 Moment 
folcloric; 18,00 Orele serii;

20.40 Muzică pe adresa dum
neavoastră: 22,00 Radiojur
nal: 22.30 Bijuterii muzicale; 
23,02—3,00 Estrada noctur-

in- 
Aneta Stan, 
și Madaraș 
Buletin de 

Divertis-club; 
Radiojurnal :

15,00
15.05

Lucrările reuniunii 
ministeriale 

a Ligii Arabe
TUNIS 28 (Agerpres). — 

Lucrările reuniunii ministeri
ale a Ligii Arabe au conti
nuat în cadrul comisiilor de 
lucru create în prima zi a 
conferinței. O atenție deose
bită a fost acordată dezbate
rilor Comisiei politice care, 
după încheierea examinării 
evoluției situației actuale din 
Orientul Apropiat, au fost 
concentrate asupra problemei 
privind organizarea viitoarei 
conferințe la nivel înalt a 
statelor membre ale Ligii A- 
rabe. In acest sens, agenția 
M.E.N.. care reia postul 
radio Tunis, informează
partifipanții au acceptat pro
punerea egipteană de amîna- 
re a reuniunii arabe la nivel 
înalt, din luna aprilie.

de 
că

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Olanda
HAGA 28 (Agerpres). — A- 

proximativ 10 milioane de ce
tățeni din Olanda au fost 
chemați, miercuri, la urne pen
tru a desemna un număr de 
693 noi membri în cele 11 
parlamente locale. In condiți
ile unei participări la vot de 
75 la sută, scrutinul a repre
zentat, în ansamblu, un test 
pozitiv pentru guvernul de 
coaliție condus de premierul 
Joop Den Uyl. Partidul socia
list — al premierului olandez 
— a cucerit cu 2 la sută mai 
multe sufragii decit la alege
rile generale din 1972 întru
nind 27,97 la sută din totalul 
voturilor exprimate. In ce pri-

20,00 România. Anul XXX. 
Revista social-politicâ 
TV.

20.40 Film antistic. Poveste 
de dragoste. Producție 
a studiourilor cinema
tografice franceze. Pre
mieră pe țară.

22,15 24 de ore.

LE 24 DE ORE: Vreme rela
tiv frumoasă, cer variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

16,00 — 17,00 Teleșcoală. Valorile temperaturii în
16.00 Matematică (consulta

ții pentru elevii clasei 
a VIII-a). Corpuri ro

registrate în cursul zilei 
ieri:

de

tunde (II). Maximele: Petroșani 15
16.15 Biologie (anul III') 

Fiziologia respirației.
grade; Paring 7 grade.

16.35 Pagini din istoria pa
triei. Răscoala lui Flo
ria. Cloșca și Crișan.

Minimele: 
grade; Paring

Petroșani 
— 1 grad.

6

17.30 Emisiune în limba PENTRU URMĂTOARE-
germană.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Calimero
19,30 Telejurnal.

Declarația Guvernului
Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud
HANOI 28 (Agerpres). — 

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud a dat publicită
ții o declarație în care con
damnă masacrul comis de ad
ministrația saigoneză la Cai 
Lay. in provincia My Tho. 
Declarația, difuzată de agen
ția de presă Eliberarea, rele
vă că, la 9 martie, la școala 
elementară din Cai Lay s-a 
produs o explozie, în urma că-

reia și-au pierdut viața 20 de 
elevi, iar alți 40 au fost ră
niți. Explozia a fost provocata 
de autoritățile de la Saigon, 
care au recurs în repetate 
rinduri la asemenea acte te
roriste împotriva populației 
sud-vietnameze. subliniază de
clarația. Totodată, se mențio
nează că administrația saigo- 
neză ridică obstacole în calea 
cercetărilor privind elucida
rea cauzelor exploziei.

Comunicat referitor la vizita
lui Henry Kissinger în U.R.S.S.

carte, artizanat, ceramică, i- 
coane pe sticlă etc.

SUB PREȘEDINȚIA GENE
RALULUI JUAN DOMINGO 
PERON, la Buenos Aires a a- 
vut loc o reuniune a guvernu
lui argentinian, care a apro
bat proiectul de sporire, cu 
13 la sută, a salariilor tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii.

Măsura va fi pusă in apli
care in perioada 1 aprilie — 
30 iunie 1975.

vește celelalte partide ale coa
liției, se constată o pierdere 
importantă pentru Partidul 
„Democrația '66”, care a întru
nit numai 0.98 la sută din 
voturi față de 3.89 la sută în 
consultarea precedentă. in 
timp ce Partidul Radical a 
cîștigat cu 0.46 la sută mai 
multe voturi însumînd 4.88 la 
sută din total. împreună, a- 
ceste trei partide au alcătuit 
„Alianța progresistă", care a 
totalizat 35.89 la sută din 
voturi.

Partidele confesionale au în
trunit un număr de 30.90 la 
sută din voturi, ceea ce repre
zintă o pierdere totală de 
0.38 la sută. Principala for
mațiune politică a opoziției — 
partidul liberal — a realizat 
18,99 la sută din totalul votu
rilor, față de 14.45 la alege
rile din 1972.

Rezultatele — fără a avea 
un efect direct asupra orientă
rii politice a Olandei — au re
levat astfel că. în linii mari, 
opțiunile alegătorilor au ră
mas aceleași.

Premierul olandez a apreciat 
scrutinul de miercuri drept o 
încurajare pentru continuarea 
politicii actuale a guvernului.

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— In comunicatul referitor la 
vizita in U.R.S.S. a secretaru
lui de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, se relevă că in ca
drul convorbirilor pe care el 
le-a purtat cu conducătorii 
sovietici, au fost abordate pro
bleme de interes reciproc le
gate de pregătirea vizitei pre-

ședintelui Nixon in U.R.S.S. 
Au fost discutate, de aseme
nea, probleme privind limita
rea armamentelor strategice, 
reglementarea pașnică a situa
ției din Orientul Apropiat, lu
crările Conferinței de securi
tate și cooperare in Europa și 
alte chestiuni de interes 
mun.

LEO TlNDEMANS. însărci
nat de regele Baudouin cu 
formarea unui nou guvern în 
Belgia după alegerile din 10 
martie a.c., a declarat, mier
curi seara, că tentativa sa de 
a reface coaliția guvernamen
tală tripartită — social ci’r-ti- 
nă, socialistă și liberală ■' > a 
eșuat, după ce liderii Parti
dului Socialist i-au adus 
cunoștință că refuza să 
parte dintr-un astfel de 
binet.

la 
facă 
ca-

PRIMUL MINISTRU
INDIEI, Indira Gandhi.

co-

AL 
a 

conferit cu Saddam Hussein. 
vic°președinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
din Irak, care se află într-o 
vizită oficială in capitala in
diană.

Acțiunile ofensive
ale forțelor patriotice

din Guineea-Bissau
DAR ES SALAAM 28 (A- 

gerpres). — Detașamentele 
mișcării de eliberare naționa
lă din Guineea-Bissau conti
nuă acțiunile ofensive pe toa
te fronturile — se arată în- 
tr-un comunicat al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). Ele 
au provocat trupelor colonia
liste portugheze pierderi în oa
meni și tehnică militară.

In perioada 25 februarie — 
5 martie — menționează co
municatul — combatanții 
P.A.I.G.C, au ucis, in cursul 
luptelor. 45 de soldați portu
ghezi și au distrus, cu sprijinul 
bateriilor de artilerie, garni-

zoana Dyumbembem și un de
tașament inamic in localitatea 
Sambad-Samnin. In portul 
maritim Sufăr, din Guineea- 
Bissau, din cele trei nave ca
re au intrat în port, transpor
ted alimente și muniții pen
tru trupele colonialiste portu
gheze, una a fost scufundată, 
iar alta — incendiată de uni
tăți speciale ale forțelor de e- 
liberare națională.

Dezvoltarea economiei R. P. Ungare
BUDAPESTA 28 (Agerpres) 

— In primele două luni ale 
anului 1974, economia R.P. Un
gare a consemnat noi creșteri 
ale ritmului de dezvoltare în- 
tr-o serie de ramuri principa
le, sarcinile de plan fiind nu 
numai îndeplinite, ci și depă
șite.

Potrivit datelor statistice o- 
ficialc. producția industrială 
a crescut cu 7,2 la sută în 
comparație cu aceeași perioa
dă a anului trecut. Sporul de

producție a fost obținut, în 
cea mai mare măsură, pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. In industria construc
țiilor de mașini, producția a 
depășit nivelul primelor două 
luni ale anului 1973 cu 10,3 
la sută, in metalurgie — cu 
9,7 la sută. în industria ușoa
ră — cu 9,6 la sută, importan
te creșteri s-au obținut și în 
producția bunurilor de larg 
consum.

SANTIAGO DE CHILE 28 
(Agerpres). — La încheierea 
primei zile a dezbaterilor în 
procesul intentat de autorită
țile militare chiliene unui 
grup de 51 de militanți ai 
Mișcării Revoluționare de 
Stingă — partid dizolvat du
pă lovitura de stat de la 11 
septembrie 1973 — Consiliul 
militar de război întrunit la 
Temuco (provincia Cautin) a 
pronunțat 14 condamnări la 
închisoare pe termene variind

ȘEFUL DIPLOMAȚIEI
FRANCEZE, aflat în vizită in 
Venezuela, a fost primit de 
noul președinte al țării-gazdă, 
Carlos .Andres'Perez.

IN ACTUALUL PLAN CIN
CINAL, R.S. Cehdslbvacă va 
produce 800 000 de autoturis
me. 170 000 autocamioane, 
550 000 motociclete și 2 mi
lioane biciclete. La sfîrșitul a- 
nului 1975. în Cehoslovacia 
vor circula două milioane au
toturisme.

CATASTROFA FEROVIA
RA care s-a produs, miercuri, 
in apropierea localității mo- 
zambicane Manhica. situată la 
140 km de Laurenco-Marques, 
s-a soldat cu peste 60 
morți și 27 de răniți. î

luni și 10 ani. Ju-intre două ,. ...... „
decătorii militari au hotărît 
de asemenea, eliberarea altor 
13 persoane, care și-au înde
plinit pedepsele.

După cum se știe, cei 51 de 
militanți ai Mișcării Revoluți
onare de Stînga sînt acuzați 
de a fi încălcat legea securită
ții statului și. respectiv, le
gea controlului armelor, insti
tuite de autoritățile militar* 
la scurt timp după evenimen
tele de la 11 septembrie.

DUMINICA, 31 MARTIE

8.30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.

8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru co

pii. Comoara din 33 
case. Episodul IX.

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. „Pa

triei mele, jur !“ Emi
siune consacrată so
lemnității depunerii 
jurămîntului militar 
de către cei mai ti
neri ostași chemați 
sub arme.

13,00 Album duminical. Cu 
Păcală și păcăleli.

15,20 Drumuri in istorie. 
Buzău — secole și ani.

15.40 Film serial : Eneida.
16.25 Cintare patriei. Con

cursul coral inter jude
țean. Participă ; Corul 
Liceului „Mihai Vitea
zul** din București, Co
rul Căminului cultu
ral Bălcești, județul 
Vîlcea. Corul Univer
sității din Brașov, Co
rul Căminului cultural 
din Putna, județul Su
ceava, Corul ostășesc 
„Șiretul".

17.45 Publicitate.
17.50 Fotbal. Sportul stu

dențesc — Dinamo 
București. Transmisi
une directă de la Sta
dionul 23 August. In 
pauză: 1001 de seri. 
Bugs Bunny și priete
nii săi.

19,30 Telejurnal. Săptâmînă 
politică internă și :n- 
ternațională în ima
gini.

20,00 Reportajul săptămînii. 
De ce nu are dreptate 
Ovidiu ?

20.20 Publicitate.
20,25 Film artistic. Trei pă

lării pentru Lisa. Co
medie muzicală en
gleză.

22,00 Telejurnal.
22,10 Duminică sportivă. 

Fotbal: Rapid — Stea
ua (rezumat filmat).

LUNI, 1 APRILIE

16.30 Emisiune in limba 
maghiară.

19,00 Muzică populară ol
tenească, interpretată 
de Ioana Cristea.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri. Bugs 

Bunny și prietenii săi
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV. Meridia

ne ale inteligentei.
20.20 Publicitate.
20,25 Istoria operetei în per

sonaje.

20,45 Film serial de desene 
animate. Pebbles și 
Bamm-Bamm au cres
cut...

21.30 Revista literar-artisti- 
că TV. Cine rîde la ur
mă... cade singur în 
ea !

22.15 24 de ore .

MARȚI. 2 APRILIE

Teleșcoală.
9,00 Matematică. (Consulta

ții pentru elevii clasei 
a VIII-a).
Ecuații de gradul II (I).

9,15 Botanică. (Clasa a V-a) 
Floarea-soarelui.

9,25 Fizică (anul III). Fasci
cole de ioni. Plasma.

9,45 Geografie (Clasa a V-a). 
Fenomene carstice.

10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 86 (reluare).

10.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 86 (reluare).

11,00 Biblioteca pentru toți. 
Alexandru Macedonski.

11.45 Pagini din „Albumul 
duminical".

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă rusă. 

Lecția 85.
18,05 Curs dc limbă engleză 

Lecția 84.
18.35 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură.
19,20 1 001 de seri. Bugs Bun

ny și prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 Publicitate.
20,35 Seară de teatru. Ciclul 

Oameni de seamă ai 
zilelor noastre. Perso
nalitate pentru con
curs. De Corneliu Mar-

lor : Bistrița-Năsăud.
9,15 Biologie, (anul III). Fi

ziologia sîngelui.
9,35 Matematică modernă. 

Grupuri finite. Genera
lități.

10.00 Curs de limbă en
gleză. Lecția 84 (relua
re*).

PROGRAMUL
pentru 

săptâmînă 
viitoare

cu. Lucrare distinsă cu 
premiul I la Concursul 
de scenarii Radio-TV 
ediția 1973.

21,40 Surprize pe micul e- 
cran.

22,15 24 de ore.

MIERCURI. 3 APRILIE

9,00 Teleșcoală.
Album. Tradiția orașe

10.35 Curs de limbă rusă. 
Lecția 85 (reluare).

11,00 Film pentru copii. Eu 
te-am iubit — o pro
ducție a studiourilor ci
nematografice sovieti
ce.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă france

ză (lecția 87).
18,05 Steaua polară.
18.30 Aplauze pentru români.

Cu ansamblul Maramu
reșul în Sudan și Egipt.

18.45 Dialog — Societatea 
post-industrială.

19,10 Tragerea pronoexpres.
19.20 1001 de seri — Bugs 

Bunny și prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Primăvară studențească

- la Oradea. Timișoa
ra. Cluj.

20.40 Telecinemateca. Vedete 
de neuitat: Robert Tay
lor. Dilema șerifului — 
premieră pe țară.

22,15 24 de ore.

JOI, 4 APRILIE

16.00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale. (Con

sultații). Elemente de 
materialism și dialec
tică în filozofia anti
că.

16.20 Fizica (anul IV). Fas
cicole de ioni. Plasma.

16.40 Botanica (clasa a V-a). 
Floarea soarelui.

16,50 Geografie (clasa a V-a) 
Fenomene carstice.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limba germa

nă — Lecția 87.
18,05 Teleglob. La sud da 

Balaton.
18,25 Universitatea TV.

19,00 Film serial pentru co
pii. George — Episo
dul „Ursulețul lui
George".

19,25 1001 de seri. Bugs
Bunny și prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21.40 Mai aveți o întrebare? 

Omul in cosmos: Cit 
poate trăi omul în spa
țiul Cosmic?

22.15 24 de ore.

VINERI. 5 APRILIE

16.00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Matematica (Consulta

ții pentru elevii clasei 
a VIII-a) Ecuația de 
gradul II (II).

16.15 Biologie (anul III). Fi
ziologia sîngelui.

16,35 Literatura română — 
„Junimea".

17.30 Emisiune în limba gei- 
manâ.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri. Bugs 

Bunny și prietenii săi
19.30 Telejurnal.
20.00 România anul XXX

— Revista social-poli- 
tică TV.

20.40 Film artistic: Destinul 
.Katarinei. O producție 
a studiourilor cinema
tografice din R.S. Ce
hoslovacă.

22,00 O tinărâ vedetă a mu
zicii ușoare bulgare: 
Bisser Kirov.

22.15 24 de ore.

SIMBAtA. 6 APRILIE

9.00 O viață pentru o idee: 
Ludovic Mrazec (relu

are).
9.30 Film serial. Eneida.

10.30 Tineri soliști din ju
dețul Olt.

10.45 Telecinemateca (relu
are).

16.30 Fotbal: Sport Club Ba
cău — A.S.A. Tg. Mu
reș (divizia A). Trans
misiune directă de la 
Bacău.

18.15 Familia — Anul mon
dial al populației.

18.45 Studioul de poezie.
Din suflet poți cînta 
de țară. Spectacol li
terar muzical-coregra- 
fic.

19,20 1001 de seri. Bugs 
Bunny și prietenii săi

19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii 

Prieteni.
20.05 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial. Columbo: 

„Gloanțe și flori".
22,00 Trurli — Seară cu glu

mele și melodiile lui 
Vasile Vasilache.

22.50 Telejurnal. Sport.
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