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Jurămîntu l 
preșe dintelui Republicii

„Jur să slujesc cu credință patria ,să acționez cu fer
mitate pentru apărarea independenței, suveranității și inte
grității țării, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, 
pentru edificarea socialismului și comunismului in Republica 
Socialistă România.

Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să 
democra- 
normelor

prietenie

fac toiul pentru aplicarea consecventă a principiilor 
ției socialiste, pentru afirmarea în viața societății a 
eticii și echității socialiste I

Jur să promovez neabătut politica externă de 
și alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate na
țiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza de
plinei egalități în drepturi, de solidaritate cu forțele revoluțio
nare, progresiste, de pretutindeni, de pace și prietenie între 
popoare I

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și de
votament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socia
liste, o Republicii Socialiste România I".
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

Omagiul adus președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de către Marea Adunare Națională

— prezentat de tovarășul Nicolae Giosan, președintele M.A.N. —

Marea Adunare Națio
nală, intrunită în prima 
sesiune a celei de-a IX-a 
legislaturi, a reales, vineri, 
29 martie, într-o atmosfe
ră de puternică vibrație 
patriotică, într-o insufle- 
țitoare unanimitate, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti, 
dului Comunist Român, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, în înalta funcție de 
președinte al Republicii 
Socialiste România.

Forul legislativ al țării 
a împlinit, astfel, vrerea 

‘întregii națiuni și a consa. 
erat voința acesteia de a 
încredința pe mai departe 
destinele patriei celui mai 
iubit și stimat fiu al ei, 
care a pus și pune mai 
presus de orice binele și 
fericirea poporului din rîn- 
dul căruia s-a ridicat, in
dependența, suveranitatea 
și prosperitatea României 
socialiste, cauza socialismu
lui și păcii,

Reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca pre

ședinte al Republicii a în
tărit în mod strălucit actul 
fundamental al realegerii 
sale de către Congresul al 
XIH-lea în suprema func. 
ție de secretar general al 
Partidului Comunist Ro-- 
mân, această opțiune isto
rică exprimînd pregnant 
încrederea nestrămutată a 
întregului popor în condu
cătorul încercat al parti
dului și statului nostru, 
precum și hotărîrea fermă 
de a-1 urma cu credință 
și devotament, în strînsă 
unitate, în măreața operă 
de edificare a socialismu
lui și comunismului pe 
pămîntul patriei.

...Ora 10. Are loc solem. 
nitatea alegerii președin
telui Republicii Socialiste 
România, ce se desfășoară 
în rotonda Marii Adunări 
Naționale, care a găzduit 
atîtea evenimente de seamă 
din viața poporului nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat, 
la sosirea în sală, cu multă

(Continuare în pag. a 4-a)

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. 
președinte al Republicii 
Socialiste România,

Marea Adunare Națio
nală, consacrînd voința 
neclintită a întregii na
țiuni, atit de vibrant și în
sufleți toc manifestată pe

Propunerea C.C. al P.C.R. și a Consiliului Național al F.D.U.S. 
privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, în funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste România

— prezentată de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S. —

Onorată Mare Adunare 
Națională,

Pe acest loc istoric, in
trat în conștiința tuturor 
românilor, unde s-a în
făptuit unirea și s-a pro
clamat independența țării, 
reprezentanții poporului — 
exprimînd voința naționa. 

tot cuprinsul patriei. v_ă 
reînvestit astăzi — într-o 
desăvîrșită unanimitate și 
cu solemnitatea cuvenită 
înălțătoarelor momente din 
istoria țârii — pentru a 
patra oară, în suprema 
funcție de stat, de președin
te al Republicii Socialiste 

lă — aveau să aleagă pe 
întîiul președinte al Româ
niei — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze înde
lungate, urale; se scandea
ză „Ceausescu Și popo
rul !“)

In decursul existenței 
sale eroice, înțeleptul nos

România I (Aplauze pu
ternice, indelungi ; se 
scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu Și poporul !“)

ESue un eveniment cu 
profunde rezonanțe in 
conștiința întregii națiuni, 
care încununează in chip 
atit de fericit actul politic 

tru popor a intuit întot. 
deauna pe marii săi con
ducători de țară. Prin ale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în funcția su
premă de secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân și în cea mai înaltă 
demnitate de stat, ca pri

fudamental al realegerii 
dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân Și în cea de președin
te al Frontului Democra
ției- și Unității Socialiste.

(Continuare în pag. a 2-a)

mul președinte al Republi
cii Socialiste România, s.a 
inaugurat o epocă glorioa
sa de progres și civilizație 
în patria noastră. Astăzi, 
în lumina anilor care au 
trecut și a celor ce vor să

(Continuări în pag. a 2-ai
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Omagiul adus președintelui Republicii,
tovarășul Nicolae Ceausescu de către M.A.N.

\
(Urmare din pag. 1)

Keînvestirea dumnea
voastră ca președinte al 
Republicii, aiît de fierbin- 
' > dorită de poporul din 
mijlocul căruia v-ați ridi
cat, constituie întruchi
parea profundei recunoș
tințe față de glorioasa Și 
pilduitoarea activitate a 
celui care, de peste cinci 
decenii, cu gîndul și fapta, 
cu clarviziunea marilor 
făuritori ai, istoriei și cu 
neasemuit patriotism, și-a 
dedicat întreaga viață gre
lei, dar măreței lupte pen
tru eliberarea socială și 
națională, pentru triumful 
adevărului și dreptății, pro
gresului și prosperității în
tregii națiuni, pentru edi
ficarea socialismului și co
munismului pe milenarele 
noastre meleaguri. (Aplau
ze îndelungate)

i'rin votul nostru entu
ziast, care nu este decît 
vrerea națiunii, cinstim 
astăzi din nou, în această 
casă a țării, sub cupola ei 
încărcată de istorie, în spi
ritul celor mai scumpe tra
diții românești, contribuția 
de inestimabilă însemnăta
te pe care o aduceți la 
făurirea vieții noi, la te
melia căreia găsim încă de 
la început cutezanța ghi
dului și luptei dumnea
voastră revoluționare, care, 
ca nimeni altul, ați pus și 
puneți mai presus de orice, 
binele și fericirea încerca
tului și gloriosului nostru 
popor, independența și su
veranitatea României, înăl
țarea ei pe trepte tot mai 
înalte de civilizație și pro
gres.

Omagiind faptele eroice 
ale bravului bărbat al ță. 
rii de care sînt indisolubil 
legate marile înnoiri care 
au schimbat atît de 
profund viața fiecărui lo
cuitor al ei, ne îndreptăm 
gîndurile pline de venera
ție spre memorabilul mo
ment al aniversării a două 
decenii de cînd dumnea. 
voastră, mult iubite și sti

mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă aflați în 
fruntea destinelor națiunii 
române, epocă ce a înscris, 
pentru totdeauna, cu lite
re de aur, în istoria popo
rului român, cele mai lu
minoase pagini din înde
lungata sa existență. (Vii 
aplauze)

înțelegem astăzi mai 
bine ca oricînd profunzi
mea, justețea și realismul 
orientărilor date de dum
neavoastră, excepționala 
capacitate de a pr^viziona, 
care au făcut posibilă așe
zarea economiei naționale 
pe o puternică bază teh- 
nico-materială, au generat 
avîntul tumultuos al forțe
lor de producție, fără de 
caro mărețele împliniri — 
legitimă mîndrie pentru 
toții fiii țării — nu ar fi 
foșț realizabile, și mersul 
nostru înainte nu ar fi a- 
vut o perspectivă atît de 
minunată.

Strălucita dumneavoas
tră gîndire politică și acti
vitate practică, inepuizabila 
energie și putere de mun
că au determinat dezvolta
rea fără precedent a eco
nomiei și au făcut ca 
România să se prezinte as
tăzi ca o țară industrial- 
agrară cu o industrie pu
ternică, modernă și o agri
cultură socialistă în plin 
progres, sub imperativul 
noii revoluții agrare — 
premise sigure ale mersu
lui nostru continuu ascen
dent pe calea edificării ce
lei mai drepte orînduiri.

Dumneavoastră vă dato
răm, mult stimate tovarășe 
președinte al Republicii, 
dezvoltarea echilibrată și 
multilaterală a tuturor zo
nelor țării, viguroasa în. 
florire a științei, învăță- 
mîntului, culturii și artei, 
asigurarea bunăstării ma
teriale și spirituale a popo
rului, afirmarea plenară 
a omului nou, liber și stă- 
pîn pe destinele sale, ridi
carea necontenită a calită
ții vieții și muncii tuturor 
cetățenilor patriei noastre 
libere și prospere.

Vă exprimăm, totodată, 
deosebita noastră gratitudi
ne pentru elaborarea și 
transpunerea cu perseve
rență în viață a unui con
cept profund științific, a. 
decvat realităților româ
nești, privind perfecționa
rea relațiilor de producție 
și sociale, organizarea, con
ducerea Și dezvoltarea u- 
nitară, armonioasă a socie
tății, adîncirea demo
crației muncitorești-revo
luționare, întărirea conti
nuă a rolului și funcțiilor 
statului și, în acest ca. 
dru, amplificarea activi
tății Marii Adunări Națio
nale. O importanță excep
țională, cu ample semnifi
cații politice și, umane, o 
au gîndirea și acțiunea 
dumneavoastră hotărîtă 
pentru așezarea fermă a 
legii la baza întregii vieți 
economico.sociale a țării, 
pentru promovarea nea
bătută a principiilor eticii 
și echității socialiste, care 
se afirmă tot mai puternic 
în societatea noastră.

Alegîndu-vă din nou în 
înalta funcție de președin
te al Republicii, țara a 
voit, în același timp, să a- 
ducă cel mai respectuos o- 
magiu activității dumnea
voastră curajoase și neo
bosite, de mare prestigiu 
internațional, desfășurată 
cu inegalabilă dăruire și 
înțelepciune,. inițiativelor 
strălucite, cu puternic e. 
cou în conștiința umanită
ții, consacrate opririi abe
rantei curse a înarmărilor, 
care împinge omenirea în 
pragul dezastrului nuclear, 
trecerii la măsuri hotărîte 
de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nuclea. 
ră, instaurării unei păci 
trainice în Europa și în în
treaga lume, apărării drep
tului suprem al popoarelor, 
al oamenilor la viață, la 
pace, la existență liberă și 
demnă. (Aplauze prelun
gite)

Sînt unanim recunoscute 
și apreciate eforturile și 
activitatea dumneavoas

tră consacrate soluționării 
exclusiv pe cale pașnică a 
stărilor de tensiune și răz
boi, lichidării subdezvoltă
rii și edificării noii ordini 
economice și politice mon
diale, aplicării ferme în 
raporturile dintre toate 
statele a principiilor noi, 
bazate re deplina egalita
te, respectarea independen
ței și suveranității națio
nale, neamestecului în 
treburile interne și avanta
jului reciproc, pe nere- 
curgerea la forță și la a- 
menințarea cu forța, pe a- 
sigurarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta 
liber, așa cum dorește, fă
ră nici un amestec din afa
ră. (Aplauze; se scandează 
cu putere „Ceausescu pa
ce !“).

Ne facem datoria de 
conștiință de a exprima, și 
în acest înălțător moment, 
nemărginita cinstire pen
tru grija deosebită pe care 
o manifestați implicării 
crescînde a Marii Adunări 
Naționale în promovarea 
politicii externe de largă 
deschidere internațională 
a țării noastre, activitate 
care are la bază concepția 
dumneavoastră novatoare 
privind imperativul spori
rii rolului parlamentelor 
și parlamentarilor la mai 
buna cunoaștere și apro
piere dintre popoare, la 
dezvoltarea prieteniei și 
înțelegerii lor, la rezolva
rea justă și durabilă a pro
blemelor majore ale epocii 
contemporane. (Aplauze)

Sîntem mîndri că prin 
dialogul purtat cu nume
roase delegații și persona
lități parlamentare de di
ferite orientări politico- 
ideologice, care au vizitat 
România, ați putut consta
ta personal stima cu care 
sîntețî înconjurat și înalta 
considerație acordată con
cepției dumneavoastră pri
vind rolul și răspunderile 
popoarelor, parlamentelor, 
guvernelor, oamenilor po
litici în actualele împreju
rări din viața internațio
nală.

Constituie pentru noi 
toți un moment de aleasă 
bucurie să dăm glas, în a-- 
ceastă măreață zi, senti
mentelor de adîncă recu
noștință și prețuire pe ca
re vi le poartă întreaga 
națiune, care acordă cea 
mai înaltă apreciere rolu
lui hotărîtor pe care l-ați 
avut și îl aveți în elabora
rea și înfăptuirea marilor 
obiective ale construcției 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tării României spre comu
nism, contribuției de ex
cepțională valoare la fun
damentarea științifică, rea
listă și creatoare a politi
cii interne și externe a 
țării, la îmbogățirea te
zaurului gîndirii și practi
cii revoluționare, intensei 
activități consacrate bine
lui și fericirii poporului 
român, triumfului cauzei 
libertății și independenței 
popoarelor, făuririi unei 
lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice, entu
ziaste)

Aducem, totodată, în aj 
ceste clipe solemne, un căl
duros omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită pe 
care o desfășoară, cu înal
tă competență și pasiune 
revoluționară, în conduce
rea partidului și statului, 
pentru remarcabila contri
buție Ia înflorirea științei, 
învățămîntului și culturii, 
la întreaga operă de cons
trucție socialistă în patria 
noastră, la înfăptuirea po
liticii partidului, consacra
tă progresului și bunăstării 
poporului, cauzei păcii și 
colaborării în lume. (Vii 
aplauze)

Acum, la începutul noii 
legislaturi, noi, reprezentan
ții poporului în forumul 
legislativ suprem al țării, 
facem legămînt solemn că 
vom servi cu toată abne
gația și dăruirea, în spirit 
militant, revoluționar, in

teresele fundamentale s 
națiunii române, că ■ i 
vom precupeți nimic pe 
tru înfăptuirea grandios 
lui program de dezvolta 
multilaterală a patriei, 
laborat din inițiativa și i 
contribuția dumneavoa 
tră determinantă, ml 
stimate tovarășe Nicol, 
Ceaușescu, și adoptat i 
cel de.al XlII-lea Congr 
al partidului 1 Ne vo 
călăuzi, în toate acțiuni 
noastre, după exempla: 
viață și activitate, ce t 
pus_o cu atîta devotame 
în slujba fericirii oamen 
lor, pentru a contribui, < 
toate forțele împreună < 
toți cetățenii țării, la înfă; 
tuirea neabătută a politic 
interne și externe a Romi 
niei socialiste.

Animați de cele mai ; 
lese sentimente de stin 
și prețuire, vă urăm, d 
adîncul inimilor noastr 
mult stimate tovarășe pr; 
ședințe al Republicii Soci; 
liste România, deplină si 
nătate, viață îndelunga 
și multă putere de munc 
în fruntea partidului 
statului pentru a condu; 
pe mai departe, cu ferm 
tate și înțelepciune, deșt 
nele acestui popor, spi 
gloria și măreția țării, spi 
triumful socialismului 
comunismului pe pămînti 
României. (îndelungi 
însuflețite aplauze și t 
rale; se scandează cu îi 
flăcărare „Ceaușescu 
poporul !“).

Trăiască patria noasti 
socialistă, liberă și ind< 
pendentă, Republica Soci; 
listă România I (Putei 
nice aplauze și uraie; i 
scandează „Stima noasti 
și mîndria, Ceaușescu 
România !")

Trăiască întru mulți a 
fericiți tovarășul Nicol; 
Ceaușescu, președintele Ri 
publicii Socialiste Romi 
nia 1 (Puternice aplau: 
și uraie; se scandea: 
„Ceaușescu — Români 
stima noastră și mîndria!

Propunerea C.C. al P.C.R. și a Consiliului Naționa 
al F.D.U.S. privind realegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
de președinte al Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

vie, această opțiune politi
că fundamentală, a popo
rului își dovedește, prin 
mărețe înfăptuiri, impor
tanța decisivă pentru des
tinele patriei noastre.

In această zi memorabi
lă, îmi revine onoarea deo
sebită de a prezenta, în 
fața Marii Adunări Națio
nale, propunerea unanimă 
a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro. 
mân și a Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, care întrunește acordul 
deplin al întregii noastre 
națiuni, de a realege în 
funcția de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia pe secretarul general 
al partidului, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, tribu
nul revoluționar al popo
rului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Vii și înde
lungi aplauze, uraie; se 
scandează „Stima noastră 
și mîndria, Ceaușescu — 
România !“.

înalta reînvestire pe ca
re sîntem chemați s-o a- 
doptăm are ca puternic te
mei încrederea nețărmuri

tă, stima profundă și re
cunoștința întregii noas
tre națiuni față de con
ducătorul iubit al partidu
lui și al țării, a cărui ti
tanică activitate revoluțio
nară și patriotică acoperă 
peste o jumătate de veac 
din istoria contemporană a 
României.

Propunerea pe care o 
prezint în fața Marii Adu. 
nări Naționale se constitu
ie într.un înălțător omagiu 
ce îl aducem, în acest mo
ment solemn, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne, socia
liste, care de 20 de ani, de 
cînd se află în fruntea 
Partidului Comunist Ro
mân, este inspiratorul și 
organizatorul mărețelor 
victorii ale poporului nos
tru în construcția gran
diosului edificiu socialist 
a] patriei. (Aplauze puter
nice, îndelungi)

In conștiința . națiunii 
române, personalitatea 
proeminentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ilus
tru conducător politic și 
de stat, luminat patriot, 
erudit om de știință și 
cultură — se împletește în 
mod dialectic cu magistra
la sa activitate pentru îm

plinirea idealurilor supre
me ale întregului popor de 
independență și suverani
tate, de progres și civili
zație socialistă.

Toate mărețele înfăp
tuiri ale poporului român, 
din cea mai rodnică epocă 
a istoriei noastre naționale, 
deschisă acum două dece
nii de Congresul al IX-lea 
al partidului, sînt profund 
legate de contribuția hotă- 
rîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea realistă și 
creatoare a programelor cu 
privire la dezvoltarea eco
nomică a țării, înflorirea 
continuă a științei, învăță
mîntului și culturii, perfec
ționarea democrației mun- 
citorești-revoluționare, a- 
firmarea puternică a per
sonalității umane, a căror 
exemplară transpunere în 
viață asigură progresul și 
bunăstarea națiunii noas
tre socialiste. (Vii și în
delungi aplauze)

Toți fiii țării nutresc ce
le mai alese sentimente fa
ță de eminentul nostru 
conducător, care a gîndit 
cu strălucire și cutezanță 
drumul României prin ani 
și decenii, spre acel viitor 
de aur ce l-au visat stră

bunii. Pe acest drum de 
mărețe izbînzi este urmat 
cu credință și devotament 
de întregul partid, centrul 
vital al societății noastre 
socialiste, de întregul po
por român. (Aplauze, pu
ternice uraie ; se scandea
ză : „Ceaușescu și popo
rul !")

Propunerea Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și a Consi
liului Națibnal al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, cu privire la re
alegerea, în funcția su
premă de președinte al 
României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consti
tuie o puternică reafirma
re a aprobării de către în
tregul nostru popor a is
toricelor hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea al 
partidului, care prefigurea
ză viitorul luminos al 
României. întreaga noastră 
națiune dă expresie hotă- 
rîrii șale de nestrămutat 
de a transpune integral în 
viață cutezătoarele progra
me menite să asigure edi
ficarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintarea spre comunism 
— impresionantă operă re
voluționară condusă de 

Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplau
ze puternice și îndelungi 
uraie ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“)

Marea Adunare Naționa
lă este chemată să aleagă 
în înalta funcție de pre
ședinte al țării pe creato
rul politicii externe româ
nești — apărătorul neînfri
cat al dreptului sacru al 
popoarelor la independen
ță și suveranitate națio
nală, la dezvoltarea eco- 
nomico-socială liberă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
care și-a pus cu generozi
tate întreaga forță a gîndi
rii sale originale, de stră
lucit om politic și de stat, 
neobosita sa activitate cons
tructivă în slujba făuririi 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Pentru întreaga noastră 
națiune este un motiv de 
puternică satisfacție și de 
mîndrie patriotică faptul 
că președintele României, 
prin demersurile sale de 
larg ecou mondial, prin 
participarea activă la so
luționarea marilor proble
me ale vieții internaționa
le, a intrat în conștiința 

umanității ca promot 
consecvent al înțeleger 
colaborării și cooperării î 
tre popoare, al cauzei n 
bile a păcii. (Aplauze î: 
delungi, repetate)

Actul politic de înser 
nătate fundamentală 
reînvestirii tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fun 
ția de președinte al Rep 
blicii Socialiste Român 
se înscrie pentru totdea 
na în istoria contemporai 
a țării ca un importa 
moment de continuitate 
procesului complex al de 
voltării societății rom 
nești pe noi culmi de pr 
greș și civilizație.

Minunatul nostru pop< 
angajat în eroica epop 
națională a edificării s 
cialismului și comunism 
lui pe pămîntul sacru 
patriei, va dobîndi, pr 
muncă avîntată, noi vict 
rii în înflorirea multilat 
rală a României, sub co 
ducerea înțeleaptă a m 
relui și strălucitului no 
tru președinte, tovarăș 
Nicolae Ceaușescu. f 
plauze, uraie, vii aclam 
ții ; se scandează îndelu 
și puternic: „Stima noa 
și mîndria, Ceaușescu 
România !“)
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MEMBRII CONSILIULUI DE STAT:

Consiliul de Stat 
al Republicii 

Socialiste România
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului de Stat

VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI DE STAT:
Manea Mănescu
Gheorghe Rădulescu
Petru Enache
Maria Ghițulică
Pall Arpad

loan Anton 
Constantin Arseni 
Maria Ciocan 
Leonard Constantin 
Silviu Curticeanu 
Gheorghe Dinu 
Tamara Dobrin 
Eduard Ei senburger

Virginia Gemescu 
Diamanta Laudoniu
Vasile Milea
Gheorghe Pană
Ion Popescu-Puțuri
Doina Vasilescu
Vasile Vîlcu

GUVERNUL
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU — prim.ministru 
ELENA CEAUȘESCU — prim viceprim-ministru 
ION DINCA — prim viceprim-ministru 
GHEORGHE OPREA — prim viceprim-ministru

Nicolae Constantin — viceprim-ministru 
Ludovic Fazekaș — viceprim-ministru 
Alexandrina Găinușe — viceprim-ministru 
loan Totu — viceprim-ministru 
loan Avram — viceprim-ministru 
Ion. M. Nicolae — viceprim-ministru 
Gheorghe Petrescu — viceprim-ministru

Ștefan Bîrlea — președintele Comitetului de 
Stat al Planificării

Petre Gigea — ministrul finanțelor
Vasile Pungan — ministrul comerțului exterior 

și cooperării economice internaționale
Petre Preoteasa — ministrul aprovizionării teh- 

nico.materiale și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe

Ștefan Andrei — ministrul afacerilor externe 
Constantin Olteanu — ministrul apărării națio

nale
George Homoștean — ministrul de interne
Neculai Agachi — ministrul industriei metalur

gice
Alexandru Necula — ministrul industriei cons

trucțiilor de mașini
Gheorghe Dinu — ministrul industriei chimice 
Nicolae Bușui — ministrul energiei electrice 
Marin Ștefanache — ministrul minelor 
Ilie Cîșu — ministrul petrolului 
loan Folea — ministrul geologiei
Ioan Petre — ministrul construcțiilor industriale 
Vasile Bulucea — ministrul transporturilor și 

telecomunicațiilor
Gheorghe David — ministrul agriculturii și in

dustriei alimentare
Richard Winter — ministrul industrializării lem

nului și materialelor de construcții
Ion Cioară — ministrul silviculturii
Ion Pățan — ministrul industriei ușoare
Ana Mureșan — ministrul comerțului interior
Maxim Berghianu — ministrul muncii
Ion Teoreanu — ministrul educației și învăță. 

mîn tulul
Ion Stănescu — ministrul turismului
Victor Ciobanu — ministrul sănătății
Gheorghe Chivulescu — ministrul justiției
Ion Ursu — prim-vicepreședinte al Consiliului 

Național pentru Știință și Tehnologie
' Suzana Gâdea — președintele Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste

Teodor Coman — președintele Comitetului pen. 
tru Problemele Consiliilor Populare

Aneta Spornic — președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri

Ion Badea — președintele Consiliului Național 
al Apelor

Tudor Postelnicu — ministru secretar de stat 
la Ministerul de Interne și șef al Departamentului 
Securității Statului

Aurel Duma — ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe

Ion Ceaușescu — ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării

Ion Constantinescu — ministru secretar de stat 
la Comitetul de Stat al Planificării

Dumitru Bejan — miniștru secretar de stat la 
Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mâteriale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe

Alexandru Roșu — ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale

Mihai Moraru — ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

Ion Licu — ministru secretar de stat la Minis
terul Industriei* Construcțiilor de Mașini

Adrian Stoica — ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice

Marin Capisizu — ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șef 
al Departamentului Industriei Alimentare

Costel Eremia — ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șef 
al Departamentului Agriculturii de Stat

Ferdinand Nagy — ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Cornel Mihulecea — președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară

Ion Albulețu — ministru secretar de stat, șef 
al Departamentului pentru Contractarea, Achizițio
narea și Păstrarea Produselor Agricole

Mihail Florescu — ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie

Emilian Dobrescu — ministru secretar de stat 
la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie

☆
Potrivit legii, din guvern mai fac parte : pre

ședintele Consiliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, președintele Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, președinta Con
siliului Național al Femeilor, primul secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, ca ministru pentru problemele tineretului, 
prim-vicepreședintele Consiliului Organizării Eco- 
nomico.Sociale.

Felicitări adresate 
președintelui Republicii

După ceremonia învesti, 
turii în suprema funcție de 
președinte al Republicii So
cialiste, România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pri
mit, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu calde fe
licitări din partea tovară
șilor Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Lu
dovic Fazekaș, Alexandri
na Găinușe, Manea Mănos, 
cu, Paul Niculescu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Ște
fan Birlea, Nicu Ceaușescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâ
dea, Ana Mureșan, Tudor 
Postelnicu, Ion Radu, Ion

Stoian, Iosif Szasz, loan 
Totu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, precum și 
a tovarășilor loan 
Avram, Ion M. Nicolae, 
Gheorghe Petrescu, vice- 
prim.miniștri ai guvernului 
și a membrilor Biroului 
Marii Adunări Naționale.

Cei prezenți au urat to
varășului Nicolae 
Ceaușescu ani mulți și pu
tere de muncă, noi și tot 
mai mari succese in acti
vitatea de înaltă răspun
dere ce o desfășoară în 
fruntea partidului și sta
tului, spre binele și ferici
rea poporului român, pen
tru ridicarea pe culmile 
luminoase ale socialismu
lui și comunismului a 
scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

în fata președintelui 
Republicii, Guvernul 
a depus jurămîntul

Vineri după-amiază la 
Palatul Marii Adunări Na
ționale s-a desfășurat so
lemnitatea depunerii jură- 
mintului de credință și de
votament față de Republi
ca Socialistă România, în 
fața președintelui Republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către pri
mul ministru și ceilalți 
membri ai guvernului.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului, a dat citire 
jurămîntului.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
purtînd eșar fa în culorile 
drapelului național cu ste
ma țării și însemnul pre
zidențial și de comandant 
suprem al forțelor armate, 
a primit jurămîntul fiecă
rui membru al guvernului, 
care a semnat apoi textul 
legămîntului față de pa
trie, față de președintele 
țării :

Luînd cuvîntul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

Stimați tovarăși,
Aș dori ca, în numele 

Comitetului Central al 
partidului, al 

Consiliului de Stat, pre
cum și al meu personal, să

adresez cele mai calde fe- , 
licitări tovarășului Con_ j 
stantin Dăscălescu, prim- 
ministru al guvernului, 
prim vicepriin-miniștrilor, 
viceprim.miniștrilor și 
membrilor Guvernului, îm
preună cu urarea de suc- | 
cese cit mai mari în rea— ; 
lizarea in cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor mari 
ce revin guvernului în în- i 
treaga activitate de dez
voltare economico, socială 
a patriei.

Vă doresc succese tot 
mai mari și multă sănătate. 
(Aplauze)

— In aceeași zi, în fața 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au 
depus jurămîntul de cre
dință și devotament față 
de Republica Socialistă 
România membrii Tribu
nalului Suprem și procu
rorul general al Republicii 
Socialiste România.

După primirea jurămîn
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Stimați tovarăși,
In numele conducerii de 

partid și de stat, precum 
și al meu personal, vă a_ 
dresez cele mai calde feli
citări și urări de succese 
cit mai mari în realizarea 
funcțiilor și sarcinilor de 
mare răspundere.

Vă doresc încă o dată 
succes și multă sănătato. 
(Aplauze)
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căldură, cu puternice urale 
și ovații.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale iau loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Ion Coman, Nico
lae Constantin, Ion Dincă, 
Miu Dobrescu, Ludovic Fa- 
zekaș. Alexandrina Găinu
șe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Ol. 
teanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru PopeScu, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț.

In sală se află, alături 
de deputății aleși la 17 
martie, numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale 
și organizații obștești, re. 
prezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale 
vieții noastre științifice, 
culturale și artistice.

La această memorabilă 
solemnitate participă, în 
fapt, prin intermediul trans, 
misiilor directe ale postu
rilor noastre de radio și 
televiziune, întreaga țară.

Sînt prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București, precum 
și corespondenți ai presei 
străine.

Propunerea Comitetului 
Central al Partidului Co. 
munist Român și a Consi
liului Național al Frontu. 
lui Democrației șl Unității 
Socialiste, care întrunește 
acordul deplin al întregii 
noastre națiuni, de a re
alege în funcția de pre
ședinte al Republicii Socia
liste România pe secreta, 
rul general al partidului, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost prezen
tată Marii Adunări Națio
nale de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Co- 

' miletului Politic ' Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste.

Propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de 
președinte al Republicii 
este primită cu imensă 
bucurie și. satisfacție, cu 
profundă mîndrie patrio
tică.

Votînd unanim și entu. 
ziast pentru realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, deputății și-au 
îndeplinit mandatul de o- 
noare ce le.a fost încredin
țat de întregul nostru po
por. Ei au reafirmat, în 
aceste clipe, unitatea de 
gînd și de voință a tutu, 
ror fiilor patriei, sentimen
tele lor de nețărmurită 
dragoste, prețuire și recu. 
noștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea ce o consacră cu 
uriașă putere de muncă, 
înțelepciune și neasemuită 

1 dăruire, înfăptuirii celor 
mai nobile idealuri de 
libertate, independență și 

! progres ale poporului nos
tru. cauzei socialismului 
Și păcii.

Marea Adunare Națio
nală proclamă, pentru a 
patra oară, pe tovarășul 

i Nicolae Ceaușescu ca pre- 
• ședințe al Republicii So. 
C'ialiste România, consfin
țind astfel dorința fierbin- 

i te a întregii noastre na
țiuni.

In sală domnește o at. 
tnosferă însuflețitoare, de 
vibrantă sărbătoare, carac
teristică momentelor înăl. 

-țătoare din istoria patriei. 
Deputății, și prin ei toți 

cetățenii țării, omagiază 
cu căldură pe ilustrul pre
ședinte al Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
manifestîndu.și convinge
rea nestrămutată că pre
zența sa în fruntea parti
dului și a statului consti
tuie chezășia cea mai si
gură a înfăptuirii cu suc
ces a importantelor obiec. 
tive stabilite de Congresul 
al XIII-lea, a înaintării 
neabătute a României pe 
calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

Dînd glas simțămintelor 
pe care le împărtășesc in 
această zi istorică, depută
ții și invitații, în picioare, 
aclamă și ovaționează în
delung, scandează cu în
flăcărare; „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria, Ceaușescu — 
România !“.

In aplauzele entuziaste 
ale asistenței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este 
invitat la tribuna forului 
legislativ al țării pentru 
desfășurarea solemnității 
învestiturii în înalta func
ție de președinte al Repu
blicii Socialiste România 
și de comandant suprem 
al Forțelor Armate.

Adresîndu-se președin. 
telui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale a spus :

„In aceste momente so
lemne ale învestiturii dum
neavoastră în înalta func
ție de președinte al Repu. 
blicii Socialiste România 
și de comandant suprem 
al Forțelor Armate, vă 
rog să primiți simbolurile 
demnității și prestigiului, 
ale puterii de stat, ale au
torității suverane a popo
rului, ale voinței sale de 
a se dezvolta liber și inde. 
pendent pe calea socialis
mului și comunismului“.

Cu deosebit respect și 
considerație, este petrecută 
pe umerii președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia eșarfa tricoloră, în 
centrul căreia este în. 
crustată, în fir auriu, ste. 
ma scumpei noastre patrii. 
Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se înmînează 
însemnul -prezidențial al 
puterii de stat și de co
mandant suprem al Forțe
lor Armate.

In sală răsună aplauze, 
urale puternice, prelungite.

Participanții la sesiune, 
milioanele de cetățeni ai 
țării ascultă, apoi, cu a- 
dîncă emoție, solemnele 
cuvinte ale jurămîntului 
rostit, cu mina pe Consti
tuție, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe care 
îl consfințește prin semnă
tură. Sînt cuvinte izvorîte 
din cea mai adîncă iubire 
de neam și de țară, întîiul 
bărbat al României reîn. 
noindu_și legămîntul fier
binte față de patrie și po- 
por și reafirmîndu-și cre
zul său de o viață . pusă, 
cu totală dăruire, în slujba 
cauzei nobile a indepen
denței și suveranității ță. 
rii, bunăstării și fericirii 
poporului, edificării celei 
mai drepte și umane orîn- 
duiri pe pămîntul nostru 
străbun — societatea socia
listă și comunistă, a so
cialismului, colaborării și 
păcii în lume.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Trăind cu intensitate a- 
cest moment istoric, cei 
prezenți aclamă îndelung 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, ros. 
tesc cu dragoste numele 
atît de scumpe nouă, tutu

ror: „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și - poporul!'1, 
„Ceaușescu — România !".

Omagiul Marii Adunări 
Naționale adus președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost rostit 
de tovarășul Nicolae Gio_ 
san.

In atmosfera de mare 
însuflețire, profund reve
latoare pentru această zi 
istorică, sărbătorească, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să 
ia cuvîntul.

Discursul solemn al pre. 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărit cu mîndrie, 
cu profundă satisfacție și 
deosebit interes, fiind sub
liniat în repetate rînduri 
cu îndelungi aplauze, u- 
rale și ovații.

Deputății și invitații a- 
clamă din nou, cu înflăcă
rare, pentru eroicul nos
tru partid comunist, pen
tru marele conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care călăuzește cu înțelep
ciune și cutezanță revolu
ționară țara, poporul, spre 
orizonturi tot mai luminoa
se de bunăstare și progres.

Ziua realegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin 
voința întregii națiuni, în 
înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste 
România, va rămine ne
pieritoare în conștiința ge
nerațiilor de azi și de inli
ne, ea mareînd o nouă . ș,i 
luminoasă dată în marea 
carte de istorie a neamului 
nostru.

Puternica manifestare 
de dragoste, de deosebită 
satisfacție pe < care au 
trăit-o, în această zi me
morabilă, deputății, parti, 
cipanții la lucrările foru
lui suprem legislativ, în
tregul nostru po'por pentru 
realegerea .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste 
România și-a găsit, în mod 
firesc, un înflăcărat ecou 
și în inimile a mii și mii 
de bucureșteni care au ți
nut să fie prezenți în a. 
ceasta zi de neuitat pe pla. 
toul din fața Palatului Ma. 
rii Adunări Naționale.

La ieșirea din Palatul 
Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost întîmpi- 
nați cu nespusă căldură, 
cu puternice urale și ova
ții. Participanții la aceas
tă manifestare — munci
tori, țărani, intelectuali, 
militari, studenți, elevi, ce
tățeni de toate vîrstele și 
profesiile — animați de 
aceleași nobile sentimente, 
au aclamat îndelung pen
tru partid și secretarul său 
general, pentru scumpa 
noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

Numeroși oameni ai 
muncii purtau drapele ale 
partidului și statului, por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte 
pe care erau înscrise urări 
fierbinți la adresa glorio
sului nostru partid comu
nist, a scumpei noastre pa
trii, a conducătorului iubit. 
Sînt urări izvorîte dintr-0 
adîncă simțire, urări de 
sănătate, de viață lungă și 
nesecată putere dc muncă 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru a con
duce mereu, cu aceeași în
țelepciune și cutezanță re
voluționară, poporul nos
tru în măreața operă de 
edificare a socialismului și 
comunismului ne pămîntul 
românesc.

Tineri și tinere, în fru
moase costume naționale, 
formații artistice, ansam

bluri muzicale, grupuri de 
sportivi și pionieri au în
tregit, prin cîntec și joc, 
acest moment sărbătoresc, 
de intensă mîndrie patrio
tică. S_a scandat cu însu
flețire și entuziasm 
„Ceaușescu —- P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“. 
Din mii de piepturi au ră. 
sunat cuvintele cunoscutu.

Ședința de după-
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a fost întîmpinat, 
la sosirea în sala Marii 
Adunări Naționale, la re
luarea lucrărilor în cursul 
după.amiezii, cu aceleași 
sentimente de înaltă stimă 
și considerație, de nețărmu
rită dragoste. Prin înde
lungi aplauze și ovații, de. 
putații și invitații au ex
primat din nou, în numele 
milioanelor de cetățeni pe 
care-i reprezintă în supre
mul for al puterii de stat, 
profunda satisfacție și 
mîndria patriotică pentru 
realegerea sa în înalta 
funcție de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia, garanție sigură a mer
sului neabătut al țării 
noastre pe drumul luminos 
al socialismului și comu
nismului.

In deschiderea ședinței, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a informat că pu
ternic impresionați de ma
gistralul discurs solemn ros
tit de președintele țării, to. 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în lumina generoaselor sale 
idei și inițiative puse în 
slujba păcii, înțelegerii și 
fericirii popoarelor, un ma
re număr de deputați din 
Capitală și din toate jude
țele, îngrijorați de încor. 
darea deosebit de gravă, 
fără precedent, a situației 
internaționale, au hotărît 
să propună adoptarea unui 
„Apel al Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România . adresat 
Sovietului Suprem al U- 
niunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, Congresu
lui Statelor Unite ale A- 
mericii, parlamentelor, 
din toate țările europene 
și Canadei".

In unanimitate, Marea 
Adunare Națională a ho
tărît completarea ordinii 
de zi a sesiunii.

In continuarea lucrărilor, 
s.a trecut la alegerea Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Potrivit prevederilor 
Constituției, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia este președinte al 
Consiliului de Stat.

In conformitate cu pro
punerile Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, președintele Marii A- 
dunări Naționale a propus 
pe vicepreședinții și mem
brii Consiliului de Stat, 
care au fost aleși cu una
nimitate de voturi.

lui cîntec „Partidul, 
Ceaușescu, România !“ —
alăturare firească a trei 
nume dragi tuturor, nume, 
simbol ce exprimă unita
tea de monolit dintre po
por, partid și secretarul 
său general.

Un grup de tineri și ti
nere au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori, a-

Vicepreședinții și mem
brii Consiliului de. Stat au 
depus, apoi, jurămîntul de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă 
România.

Din împuternicirea Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
a Consiliului Național al 
Frontului Democrației și U_ 
nității Socialiste, președin
tele Marii Adunări Națio
nale a propus organului 
suprem legislativ ca tova
rășul Constantin Dăscălescu 
să fie ales în funcția de 
prim-ministru al guvernu
lui.

Marea Adunare Naționa
lă a ales, cu unanimitate . 
de voturi, pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu în 
funcția de prim-ministru 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Primul ministru al gu. 
vernului a prezentat, apoi, 
în conformitate cu hotărî- 
rea plenarei Comnetului 
Central al Partidului Co
munist Român și a Consi. 
liului Național al Frontu
lui Democrației și. Unității 
Socialiste, propunerile cu 
privire la componența Gu. 

' vernului Republicii Socia
liste România.

In unanimitate Marea 
Adunare Națională a ales 
prim viceprim.miniștrii, 
viceprim-miniștrii și mem. 
brii guvernului.

In continuare, a luat cu- 
vintul primul ministru al 
guvernului.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a prezentat 
propunerile Biroului Marii 
Adunări Naționale privind 
componența Tribunalului 
Suprem. Ca președinte a 
fost ales tovarășul loan 
Sălăjan.

Forul suprem al- puterii 
de stat a ales pe tovarășul 
Nicolae Popovici în func
ția de. procuror general al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

In continuare, au fost a- 
lese comisiile permanente 
ale Marii Adunări Națio, 
na le :

— Comisia constituționa. 
lă și juridică, Comisia pen
tru industrie și activitatea 
economico.financiară, Co. 
misia pentru agricultură, 
silvicultură și gospodări
rea apelor. Comisia pentru 
învățămînt, știință și cui. 
tură, Comisia pentru să
nătate, muncă, asigurări 
sociale și protecția mediu
lui, Comisia pentru consi
liile populare Și adminis. 

dresîndu.le din inimă U- 
rări de sănătate și fericire, 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură, cu multă prietenie 
acestor entuziaste mani
festări, care s-au constituit 
într-un nou și fierbinte o- 
magiu adus de întreaga na
țiune marelui său conducă
tor,

amiază
trația de stat, Comisia pen. 
tru problemele de apărare, 
Comisia pentru politica ex
ternă și cooperare econo, 
mică internațională.

In continuarea lucrări
lor primei sesiuni a celei 
de-a IX_a legislaturi, Ma. 
rea Adunare Națională a 
luat în dezbatere Progra
mul de măsuri privind sar
cinile guvernului, ministe
relor, celorlalte organe cen
trale și locale de stat, ale 
centralelor și unităților so
cialiste pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor 
planului național unic de 
dezvoltare economico-so_ 
cială a țării pe anul 1985 
și pregătirea înfăptuirii în 
bune condiții a planului pe 
anul 1986.

La' discuții asupra pro. 
gramului au luat cuvîntul 
deputății : Ion Dincă, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Mar. 
chiș, Anica Lazăr, Nicolae 
Constantin, Vasile Milea.

.Marea Adunare Naționa
lă a aprobat, în unanimi
tate, Programul de măsuri.

Treeîndu-se la ultimul 
punct înscris pe ordinea 
de zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a dat 
citire Apelului Marii Adu_ 

'riăfi Naționale a Republi
cii Socialiste România a. 
dresat Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Congre
sului Statelor Unite ale A- 
mericii, parlamentelor din 
toate țările europene și Ca. 
nadei.

Supus spre aprobare, fo. 
rul legislativ al țării a a- 
doptat în unanimitate A. 
pelul — nouă și vibrantă 
chemare la acțiune pen. 
tru înlăturarea primejdiei 
nucleare, pentru , triumful 
păcii, ce evidențiază preg
nant preocuparea neabătu
tă a României socialiste 
pentru făurirea unei lumi 
fără arme și războaie, a 
înțelegerii și colaborării, 
pentru salvgardarea drep. 
tului primordial al oame
nilor, al popoarelor — 
dreptul la pace, la) viață.

In încheierea lucrărilor, 
președintele Marii Adu
nări Naționale a anunțat 
că, întrucît Biroul foi ului 
suprem legislativ al țării 
urmează să primească U- 
nelc proiecte de legi, care 
vor fi supuse spre exami. 
nare și avizare comisiilor 
permanente de specialita
te, sesiunea Marii Adunări 
Naționale rămîne deschisă, 
data reluării lucrărilor In 
plen urmînd să fie comu. 
nicată din timp.
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