
CONGRESELE ŞI tCONFERINŢELE NAŢIONALE 

ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN -

MOMENTE ISTORICE IN CREŞTEREA ROLULUI 

PARTIDULUI CA FORŢA POLITitA, 

CONDUCATOARE A SOCIETAŢII NOASTRE 

dr. PETRE SECELEANU 

De J.a c:earea PartiJalui Social Democrat al Muncitori
lor din România în 1893 şi de la transformarea sa în partid 
comuuist în 1911. Partidul Comunist Român s-a impus in via
ţa social-politica a ţării ca o forţă distinctă, devenind conti
nua~orul celor m~1i bune trncliţii de luptă, pentru dreptate 
socială şi naţicnalil, pentru aprtrarea fiinţei naţionale a popo
rului nostru pentru libert:l.te, nnitate, independenţă şi progres 
5ocial. 

Sub conducerea partidului comunist, eroica noastră cla
să muncitoar·~ a făcut proba inepuizabilelor sale energii re
·voluţionare, iur legăturile puternice dintre partid şi clasa 
muncitoare s-m1 dovedit a fi baza trainică a unităţii tuturor 
forţelor înaintâle:.', democratice. patriotice şi progresite ale 
ţării în lupta pentru dreptate şi libertate, pentru independen· 
ta deplină a ţ5rii. 

El s-a dovedit în momentele cruciale pentru destinele 
ţiJ.rii o forţă politică naţional.::'. de prim rang, asumîndu-şi ro
lul isLoric de organizator -;;1 conducător al luptei pentru îm
plinirea dezideratElor vital.e ale celor ce muncesc. Stau măr
turie in acest sens marile hutălil de clasă din perioada inter
belică, încunumite cu victoria revoluţiei de eliberare socială 
şi natională antifascistă şi l1 nti:mperialistă, profundele trans
formări revoluţionare şi reforinelE' sociale din perioada 1944 
--194&, care a.u dus la instăurnrea republicii şi trecerea la 
revoluţia soci;'l.Jisl;-L Iar dw februarie 1948 prin făurirea parti-
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dului muncitoresc nnic al clasPi muncitoare, Partidul Comu
nist Român a devenit partirl unic de guvernămînt, şi-a asu
mat suprema răspundere de a organiza şi conduce uriaşa o
peră de edificare n socialismnlui şi comunismului pe pămîn
tul României. 

Consacraref! partidului comunist ca forţă politică con
rluditoare a societci.tii romSne~ti nu este efectul unor dorinţe 
subiectin•, ci rezu]tatul unui produs legic, obiectiv de clez
voltare istorică. 

„Partidul Comunist Romât: - preciza tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu - a dobîndit recunoştinţa unanimă a rolului de 
conducător al societăţii socialiste, datorită fidelităţii, devo
tamentului şi spiritului de forţiJ. cu care a slujit neîncetat 
interesele supreme ale cli'isei muncitoare, ale celor ce mun
cesc, ale întregului popor". 

Rolul partidului comuni-:;t de forţă politică a societăţii 
comuniste s-a afrmat cu tot mai multă putere pe măsura 
dezvoltării şi amplificării procesului de edificare a societăţii 
socialiste. Partidul Comunist Român - s-a dovedit forţă 
capabilă să ofere şi să aplice în strinsă unitate cu poporul 
::lin rîndul căruia s-a născut şi Sf' regenerează continuu solu
tii ştiinţifice, realiste, clare pt:·r.lru dezvoltarea economico-so
cială C'. României. 

Pa1tidul Comunist Român o elaborat strategia şi tactica 
construirii societ:.i\ii socialiste. linia politică corespunzătoare 
fiecărei etape, c:firmîndu-se tot mai mult rolul său conducă
tor, devenind centrul vital al întregii noastre naţiuni. 

In acest proces istoric în continuă creştere un rol de
terminant l-a 11 avut congresele- şi conferinţele naţionale ale 
partici ului. 

A. CONGRESELE PARTID Ul Ul SOCIAL DEMOCRAT 
AL MUNCITORILOR DIN ROMANIA 

1. Bucureşti, 31 martie - 3 aprilie 1893: Congresul de 
creare a Partidului Social Democrat al Muncitorilor 
din România (P.S.D.:M.R.) 

Ordinea de zi : 1) Programul partidului 1 2) Organizarea 
partidului 1 3) Or9anul de presit al partidului 1 4) Atitudinea 
social-democratică faţă de celPlalte partide politice; 5) A
legerea Consiliului Genernl al P.S.D.M.R. 
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bezbate!"ile du fost cupdnzătoare, în jurul tuturor pro
blemelor înscrise pe ordiuea de zi. A fost amplu dezbătut 
l'rogrc.1.:rnul p3.rtidului, document care preciza ţelul final al 
luptei dusei muncitoare : „dcsliinţarea relaţiilor de produc
ţie capitaliste", „întemeie(ed societăţii socialiste" - şi stabi
lea o serie d~ revendicări imediate, printre care : garantarea 
dreptului de întrunire şi de organizare, votul universal, in
v ătămîntul gruluit etc. Subliniind rolul istoric al clasei mun
citoare, PrograJT,ul definea drept sarcină centrală a partidu
lui, de a organiza proletariatul. de a organiza poporul mun
citor" în lupta reYoluţionarii. 

Congresul şi-a spus cuvîntul faţă de toate marile proble
me care frămintau societatea românească din acea vreme, 
lufnd poziţie şi preconizînd soluţii în conformitate cu inte
resele de clasu. cu aspiraţiile revoluţionare ale proletariatu
lui. Orientările tactice adopto.te şi activitatea practică des
f.1:;urată de partid încă de la începuturile activităţii sale 
au demonstrat că acesta se. cdlă pe poziţii marxiste clare. 

Luptînd pentru interesele proletariatului român, ale ma
selor muncitoare dJn ţara noa~.tră, partidul clasei muncitoare 
din Ro::nânia s-n manifestat. încă de la crearea sa, ca deta
şament activ al mişelirii muncitoreşti internaţionale. 

Congresul din 1893 a adoptat Programul şi Statutul par
tidului şi a ales ca organ de conducere un Consiliu Gene· 
ral, alcătuit diu cinci membri. 

2. Bucureşti, 20-22 aprilie 1894 : Congresul II al 
P.S.D.M.R. 

Ordinea el·~ zi : 1) Raportul Consiliului General al 
P.S.D.M.R.; 2) Votul univers{tl referendum, mandat impera
ti\· şi irevocabil, agitare:i pentru votul universal ; 3) Refe
rendum la comună, legea 1Niximului; 4) Propaganda la ţa
ră. sindicate de ţurani ; 5) Organizarea cluburilor din ţară ; 
6) ~ocietăţile ce consumaţie şi producţie ; 7) Menifestaţia zi
lei de 1 Mai, 81 Gazeta cotidiană a partidului; 9) Modifi
carea alcătuirii Consiliului Ceneral (ca număr) ; 10) Alegerea 
Consiliului GenNal (P.S.D.M.R.}. 

La acest congres s-au continuat dezbaterile începute la 
primul congres şi au fost adoptate o serie de hotăriri în 
problemele importante ca : votul universal, propaganda so
cialist5 la sal!~. organizarea cluburilor muncitoreşti din ţară, 
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~~rbălorirea zile>: de 1 Mai. r1 intre moţiunile adoptate s-au 
mim.aret 5i cele consacra.te protecţiei muncii femeilor, lup
tei împotriva lJătăE în armali'1, pregătirea apariţiei unui ziar 
cotidian al partidului. 

In final, congresul a ale5 noul Consiliu General, alcătuit 
din şapte persoane. 

3. Bucureşti, ~-5 aprilie 1895; Congresul III al P.S.D.M.R. 

Ordinea de zi : 1) Dare.1 dl' seamă a Consiliului General 
al P.S.D.M.R. ~i rapoartele organizaţiilor locale ; 2) Tactica 
electorc:ld. a par~idului ; 3) Zi;:uul Lumea nouă ; 4) Organiza
ţia interioară a partidului; S) Alegerea Consiliului General 
al P.S.D.M.R. 

In cadrul Congresului au fost amplu dezbătute proble
mele agitaţiei pentru votul universal şi ale tacticii electora
le ale partidului. în încheiere a fost ales noul Consiliu Ge
neral. a.lcătuit din nouă mer:ibri şi patru membri supleanţi. 

4. Bucureşti. 14-16 aprilie 18~7; Congresul IV al 
P.S.D.M.R. 

Ordinea rle zi : 1) Raportul Consiliului General al 
P.S.D.M.R.; 2) Votul univers~.] ; tactica electorală; 3) Lumea 
nouă: tipografii't ziarului; 4) rinanţele partidului; un nou 
s'.stem de percepere a cotizatLJor ; serate şi serbări socia
li~te ; fondul pentru propag•mdă. ; fondul pentru broşuri ; 5) 
Prop<'lganda lu oraşe ; reorwmizarea cluburilor întemeiate : 
cluburi noi ; socie~ăţi pe bresle ; sindicatul breslelor ; 6) 
Chestia ţărăm~ască ; propaganda la sate ; sindicate şi cluburi 
de ţărani ; 7) Broşuri de propagandă ; 8) Agitaţia politică şi 
economică ; reforme la sat şi comună ; legislaţia muncii ; 
sărbăto1 irea mlernaţionah a muncii şi altele. 

Printre hotărÎl iîe cele mai importante adoptate de con
gres s-au numărnt cele leqete de reorganizarea cluburilor şi 
propagandei la oraşe, organizarea ţărănimii în cluburi socia
liste, Pditarea ~ .. i difuzarea literaturii socialiste. Congresul a 
Rles Consiliul General al pclltidului. 

5. Bucureşti, 7-9 ap1Hie 1898 ; Congresul V al 
P.S.D.M.R. 

Ordinea de zi : 1) Raportu} Consiliului General al 
P.S.D.M.R. ; 2) Organizarea şi tactică electorală a. partidu-
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iui ; 3) Reorganizarea breslelor ; 4) Propaganda socialistă la 
sate ; 5) Internaţionalismul mişcării ; 6) Ziarul partidului ; 
tipografia şi broşurile ; 7) Fme.nţele partidului ; 8) Sărbăto
rin:-a zilei de 1 I\foi şi altele. 

S-au adoptat o serie de hotărîri în probleme de mare 
int(-'res ; intensificarea propo~.randei socialiste la sate şi or
~1anizarea t~r<lnimii în cJubni. sprijinirea materială a presei 
pa1tidului. 

A fost ales noul Consiliu General al partidului, alcătuit 
din .:inci membri. 

6. Bucureşli, 20-22 aprilif~ 1899; Congresul VI al 
P.S.D.M.R. 

Ordinea de, zi : 1) Activitatea parlamentară ; 2) Situaţia 
partidului ; 3) Tuctlca partidului.. 

Fe lingă discuţiile constructive purtate de mai mulţi de
legaţi la acest congres, s-au manifestat mai evident decît pî
nă :itunci şi o serie de lirmte şi confuzii determinate de sta
diul dezvoltăm sociale la lipsa de experienţă şi de insufici
enta maturitate ideologicei a proletariatului şi a conducăto
rilor ::ăi din ::i.cea perioa::t:i. Prezenţa în conducerea partidu
lui a UDOr elemente nf·~ative de clasa muncitoare. 
inconse<..\·enta 2ccstora din punct de vedere politic şi ideolo
gic au determinat frămîntări ~i convulsii din ce în ce mai 
grave. Aceste frlimintări .3U ie~it la iveală şi în timpul dez
bciterilor congresulu;, car2, de altfel, şi-a întrerupt lucrările. 

Exprimînd hotărîrea majorităţii membrilor partidului de 
a continua lupta Al. Ionescu a publicat articolul - mani
fest. ,,Sîntem şi rămînem", în care se combătea atitudinea e· 
lementelor ce duseseră la zdruncinarea echilibrului mişcă
rii. "Noi nu putem să i enur:ţăm la partidul şi la idealul nos
tru, se arăta in articol. Stntem muncitori socialişti şi vrem 
sit rZ,mînem c.:1 atare, căci inlen:sele noastre şi politice şi 
econo::nice nu ne îngăduie s~i fim altfel („.). Noi sîntem şi 
rămînem soldaţi credincioşi ai steagului roşu al proletaria
tului internaţional şi în o ceastă direcţie vom lupta". 
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B. CONGRESELE P;\RTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT 
DIN ROMÂNIA 

7. Bucureşti, 31 ianuarie -- 2 februarie 1910. Congresul 
de comtituire a Partidului Social-Democrat din Româ
ni":! -· (?.S.D.Iq 



01dinea df' zi : 1) Darea de seamă materială şi morală a 
L"niunii Socialistf' ; 2) Transformarea Uniunii Socialiste în 
partid. Votarea programelor şi statutelor partidului; a) Par
tea principală, b) Programul politic, c) Programul de reforme 
r.conomice, d) P:-ogramul agrar. e) Statutele. 3)Alegerea co
mitetelor. Alte chestiuni. Presd şi editura mişcării. Coopera
tivele şi Casa poporului. Cougresul a dezbătut şi votat Pro
gramul ş1 S~atutul P.S.D.P. In p1ogram se arăta că scopul fi
nal al partiiului ca „partid revoluţionar" era „completa pre
facere a societăţii I, adicii „(iestiinţarea exploatării muncii 
sul1 orice formii şi înlocui rea ei prin socializarea mijloace
lor de producţie". A fos~ ales un comitet executiv al 
P.S.D.R. alcătui: din şapte membri. 

8. Bucureşti, 29 iunie -· 1 iulie 1912; Congresul II al 
P.S.D.R. 

Ordinea de zi : 1) Darea de seamă materială a P.S.D.R. 
Darea de seamă â partidului; presa; cercul de editură; 2) 
ReorgC1nizarei::l ; 3) Legea meseriilor ; 4) Legea asigurărilor ; 
5) Votul universul. 

ln cadrul conun~sului s-m1 dezbătut amplu problemele 
pericolului iz:.rncnirii războiului în Balcani. Au fost adopta
te cîleva rezoluţii (în prob!c>m,. organizării, a tacticii mişcă
rii muncitoreşti. a votului universal) şi o serie de moţiuni 
(în legf'ttură cu &i:irbiltorirea de 1 Mai, cu scumpirea trniului 
şi prol)l~111a aqrară). Trei moţiuni au exprimat salutul faţii de 
lupta reY'oluţion.ard. din Rusia, ~aţă. de unitatea mişcării 
muncitoreşti din Bulgaria şi r.. solidarităţii cu lupta clasei 
mm°Jcitoare din Ungaria. 

Congresul a ales Comitetul [xecutiv al P.S.D.R., alcătuit 
'clin sapte memlHi. 

9. Bucure~.ti, 6-8 apriHe 1914 ; Congresul al Iii-lea al 
P.S.D.R. 

Ordinea de zi.: 1) Rapoartele asupra partidului; 2) Modi
ficarea statutelor: 3) Votul uni versa!; 4) Chestiunea agrară; 
5) Politica extNni:i a socif.l.1-democraţiei ; 6) Ieftinirea traiu
lui ; 7) Presa mişcării şi altele. 

Congresul a dezbătut pe larg atitudinea P.S.D.R. faţă de 
reformele pr?.Coniza~e de ~rm·ernul liberal. Congresul a vo-
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tat noul Statu~ al P.S.D.R. şi Regulamentul pentru funcţioria.; 
rea secţiunilor partidului. 

ln fh•al. a fost aies u11 nor Comitet Executiv al P.S.D.R. 
alcătuit din şap1e membri. 

10. Blreureşti, 10 aug-ost 1914 ; Coll!fl'esul Extl'aordinar al 
P.S.D.R. 

Orrlinea rle zi : 1) Răzhoiui (·Uropean_, socialismul român 
şi neutralitaţ~a , 2) Războiul şi lipsa de lucru. 

Congresul a t1doptat Declaraţia cu privire la poziţi;;i. 
Ro;n-ânte-i faţă de ri,zboi. 

11. Bucure!;ll. 25·-27 octombrie HHS; Congresul IV aJ 
P.S.D.R. 

Ordinea de zi: l)Raportul Comitetului Executiv. Orga
nizarea şi propaqanda ; 2) Ziarnl 1 3) Reformele ; 4) Social
Democraţia şi războiul; FcGel etia muncitorilor interbalcai;iici; 
Conferinţa de la Zimmerwakl şi altele. 

Jntr-o serb el(' rezoluţii şi moţiuni, Congresul a expri
mat poziţia partidului faţ.'i df:' problemele actuale ale mişcă. 
rii mun,citore)ti <lin a<:el timp (organizarea şi propagandai 
războiul şi poziti<• r,ocial-dernocraţiei faţă de acesta, regimul 
r:e închisori, specula şi scumpetea, propaganda de partid prin
trei femei). O moţiune specietW a fost adoptată în memoria 
lui .Jean Jaur~s. alta pentru O!l'agierea lui C. Dobrogeanu
Cherea. 

Congresul a ::des ComilPtL,l Executiv al partidului, for
mat din şapte membri. 

12. Bucureşti, 13-14 oC'iombrie 1919; Congresul Ex-
traordinar al Partidului Socialist din R(llllania. 

Ordinea dP. zi . Stabilirea poziţiei partidului faţă de ale
gerile din noiembrie 1919. 

La congres S-d hotărît abţinerea partidului de la primele 
aleqerl parlamentare organizatP, pe baza votului universal de 
la 19 noiembrie 1919 şi orqanizarea la 3 noiembrie 1919 a 
unei greve generale demoristr<1 Live de protest împotriva te
roarei electorale. Dar aceiist& tactică s-a dovedit însă gre
şită., nemulţumind clasa muncitoare şi pe alţi oameni ai 
muncii care ·voiau. să-şi dea Yotul pentru Partidul Socialist, 
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In final, con9rcsul a cornpletât Comitetul Executiv cu încă 
zece :::nembri. 

C. CONGRESI·LE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

13. Bucureşti, 8-12 mai Hl21 ; Congresul de transformare 
a Partidului Sociali5.I în Partidul Comunist Român 

Membrii reprezentaţi la congres - 45 098. 
Ordinea de zi: l)Dare,1 de seamă morală şi materială; 

2) Raportul deJenaţiie care a fost în Rusia ; 3) Afilierea şi 
programul ; 4) Problema aururii ; 5) Cooperativele ; 6) Presa 
şi propaganda; 7) Modificarea statutelor; 8) Chestiunea na
ţionalităţilor; 9) I'v1işcarea feminină; 10) Alegerea comite
tului ; 11) Diverse. 

Congresiştii au adoptat următoarele moţiuni : Pentru 
pace, contra r.\zboiului, Pt•ntrn amnistie, Pentru cei închişi, 
Contra cenzurii şi stării de asediu, Pentru cei loviţi de gre
vă, Pentru proletariatul rus. 

După ampli~ dezbateri străbătute de dorinţa fierbinte de a 
deschide largi orizonturi de ci.ctivitate partidului, a fost a
doptată în unanimitate propnnerea de transformare a Parti
du.lui Socialist în Partidul Comunist Român. Crearea detaşa
mentului de civangmclti mcnxist-leninist al clasei muncitoare, 
conducătorul luptei revoluţionc:.re a tuturor oamenilor mun
cii nentru elibern.rea reală de sub orice exploatare, a repre
Zf.'nlat împlinireri dezideratului pentru care luptaseră nenu
măraţi şi neînfricaî.i fii ai cJ;1sei muncitoare şi ai poporului 
romen. 

Intrate în panică, autorittiţile guvernamentale au proce• 
dat în după-a111iuza zilei de l:'. mai la o intervenţie brutală, 
cu forţe polidcneşti şi milit<11 e. în sala congresului. Supri
marea samavolnic~ a lucrăriio r congresului a împiedicat a
tît eputzarec. onlinei de :t.i, cit şi alegerea conducerii parti-
dului. -.· · ... ,,, .. ' 

O parte a socialiştilor nu au urmat hotărîrea istoricului 
Congfes din m<li JD2 J ~i uu constituit grupări aparte, care 
!n 1927 s-au reunit în Pc:~rtidul Social-Democrat, producînd 
sci1iunea politictî. în rîndul clasei muncitoare din Romftniii. 

14. Ploieşti, 3·-4 octombrie 1922; Congresul li al P.C.R. 

Ordinea de zi : Rapoartele Comitetului; 2) Chestiunea 
5!ndicală; 3) Chestiunea aunuii; 4) Chestiunea naţionalită-
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tilor ; 5) PreS"l ; 6) Program şi tactică ; 7) Organizare şi sta
tute; 8) Alegerile comitetelor; 9) Diverse. 

Participanţii la congrec; an abordat o problematică foar
te lc1r9ă privind dezvoltarea mişcării revoluţionare şi demo
cratice din Romt.nia în aced ct<ip5., au făcut un util schimb 
de vederi în problemele cc preocupă partidul comunist în
tr-o apropiată perspectivă. Co119re5ul a adoptat Statutul Parti
dului Comunist Român, îndreptar temeinic pentru activitatea 
viitoare şi a ales Comitetul Central :al Partidului Comunist 
aldituit din 9 membri şi 3 nwmbri supleanţi. Secretarul ge
neral - Gheoryhe Cristescu. 

lS. Viena, august 1924; Congresul III P.C.R. 

Orrlinea de zi : Raportul dE:legaţiei P.C.R. la cel de-dl 
V-lea Congres dl Cominternului; Raportul cu privite la si
tuaţia economică ::;i politică e. ţării ; Raportul de activita~e al 
C.C. ai P.C.R.; 2) Raportu' Comisiei de control; 3) Proble
ma ţărănească : 11j Problem<l naţională; 5) Problema sindica
lă ; 6) Problema 01ganizatoric;J. : 7) Problema electorală ; 8) 
Alegerea organelor conducilloc:.re ale partidului. 

Ilegalizarea partidului mtervenită în acel timp nu a per
mis clesfăşunreC'. congresului în ţară şi nici participarea la 
lucrările de la Viena a tutmw acelora care ar fi trebuit să 
ia parte la dezlrn.:erea problemcior celor mai complexe ce 
se puneau în activitatea P.C.R. 

Congresul a dezbătut căile de continuare a activităţii 
partidului în condiţiile aspre ale ilegalităţii şi a adoptat 
hotărîri într-o serie de probleme importante ale procesului 
revoluţionar din România. Dificultăţile care au trebuit în
vinse pentru convocarea şi desfăşurarea congresului au fă
cut ca multe din discuţiile purtate să nu poată fi duse pinu 
la capăt, formulîndu-se unele concluzii eronate împotriva 
c.':irora, î 11 perioada urmtttoare, partidul trebuie să lupte. 

In final. s-a procedat la alegerea noului Comitet Cen
tral al partidului, alcătuit din opt persoane (ca prevedere 
- pentru cazul în care conducerea partidului ar fi căzut în 
mina Signrantei -- a fost c:les şi un comitet de rezervd.). Se
cretar general - Elek KoblOs. 

16. Harkov, iunie 1928; Congresul IV al P.C.R . . 
La acest Congres s-a încercat analiza fiecăreia dintre 

problemele fundamentale ale procesului revoluţionar din 
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România, dar greutăţile pe care partidul le întîmpina în acel 
timp, erorile existente în judecarea unor fenomene şi situ
aţii, n'!.l o.u permis con:1rer.ului să schiţeze un plan clarvd.z<l
tor, capabil să direcţioneze cu justeţe eforturile viitoare ale 
mişcării muncitoreşti, revoluţionare şi democratice din Ro
mânia. 

In ultima zi a lucrărilor a fost ales Comitetul Central 
al P.C.R. alcătuit din şapte persoane. Totodată a fost desem
nat un birou al C.C. al P.C.R. în tară şi un altul în străină
tate. Secretar general - Vitali Holostenco, nume conspira
tiv: Barbu. 

17. Moscova, 3-24 decembrie 1931; Congresul V al 
P.C.R. 

Ordinea de zi : Situaţia internaţională şi pericolul unui 
război contra U.R.S.S. ; 2) Situaţia economică şi politică a 
I<omciniei şi sarcinile partidului în mişcarea sindicală ; 3) 
Munca partidului la sate ; 4) Sarcinile partidului şi mişca
rea naţională revoluţionară ; 5) Sarcinile organizatorice şi 
politico-organizatorice ale partidului ; 6) Alegerea organe
lor conducătoare. 

Spre deosebire de Congresele III şi IV, Congresul V al 
P.C.R. a reuşit să facă o analiză profundă asupra diverselor 
aspecte ale situaţiei economice, sociale şi politice. Prin a
ceasta, partidul şi-a format o imagine mai clară cu privire 
Ja contradicţiile regimului burghez, la raportul forţelor de 
clasă şi, pe această bază, a stabilit obiective de perspectivă 
şi sarcini imediate pentru activitatea sa. In urma analizei 
în lreprinse, congresul a desprins con:luzii d ~ mare impor
tanţă pentru activitatea ulterioară a partidului, între caw 
concluzia principală că România se găsea în faza desfăşu

rării revoluţiei burghezo-democratice, a precizat sarcinile 
şi forţele motrice ale revoluţiei. Odată cu stabilirea liniei 
generale strategice şi tactice au fost amplu dezbătute căile 
întăririi organizatorice a partidului, ale sporirii rolului său 
conducător în luptele revoluţionare ale maselor. 

Congresul a desemnat noul Comitet Central. format din 
11 persoane. Secretar general : Alexander Danieluk-Ste
fansk, nume conspirativ : Gorn. 
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18. :Bucureşti, 21-23 februarie 1948: Congresul VI al 
P.C.R. Congresul făuririi partidului politic unic a1 
clasei muncitoare din România. 

Membrii reprezentaţi la congres - 937 846 din care 
peste ao la sut<l proveneuu din rîndurile P.C.R. 

Ordinea de zi: 1) Raportul politic general; 2) Raportul 
asupra proiectului de statut; 3) Alegerea Comitetului Cen
tral. 

Congresul a analizat condiţiile interne şi internaţionale 
din acel timp, caracterul şi semnificaţia transformărilor re
voluţionare ce avuseseră loc în România după 23 August 
1944. 

Un spaţiu larg s-a acordat reliefării trăsăturilor funda
mentale şi principiilor pe baza cărora a fost concepută fău
rirea partidului unic al clasei muncitoare. „Partidul Munci
toresc Român - se arăta în Raportul politic general - s2 
încheagă ca un partid al luptei neîmpăcate împotriva ex
ploatării, împotriva tuturor exploatărilor muncitorimii şi ţă
rănimii muncitoare, pentru dezvoltarea mai departe a demo
craţiei populare, pe care noi o considerăm ca drum spre 
realizarea măreţului nostru scop final - societatea socia
listă şi societatea comunistă". 

Partidul politic unic a luat naştere pe baze monolitice, 
sudat printr-un program şi o tactică unică, prin unitatea de 
voinţă şi acţiune a membrilor săi. 

Făurirea, în februarie 1948, a partidului revoluţionar 
u11ic al clasei muncitoare, pe temelia marxism-lenin;smului, 
a reprezentat o necesitate obiectivă a dezvoltării revoluţiei 
în ţara noastră. In acest moment istoric s-a asigurat reali
zarea unWiţii depline po~i tico-organizatorice a proletariatu
lui, condiţie a îndeplinirii de către clasa muncitoare şi par· 
tidul ei a rolului de forţă conducătoare în societate. 

Congresul a stabilit jaloanele trecerii la construcţia so
cialismului în România. In prim-planul dezbaterilor s-a si
tuat orientarea spre industrializarea ţării, pe ba1a dezvol
Lr}rii industriei grele, prin folosirea tuturor posibilităţilor 
interne şi valorificarea maximă a tuturor rezervelor ma· 
teriale şi umane ale patriei. ln strînsă legătură cu aceasta 
a fost discutată şi situaţia agriculturii, au fost direcţionate 
eforturile spre modernizarea acesteia. 

ln domeniul construirii statului socialist, congresul a 
indicat necesitatea trecerii imediate la elaborarea unei noi 
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Constituţii la crearea organelor centrale şi locale ale pute
rii 03menilor muncii, la \nniptuirea unor reforme radicale 
iu domeniul învăţămîntului, al organizării armatei etc. 

O mare importanţă pentru întărirea şi dezvoltarea par
tidului a avut-o adoptarea în Congres a Statutului care pre
ciza că : „Partidul Muncitoresc Român este avangarda or
~1anizată a clasei muncitoare din România care are la bază 
ideologia marxist-leninistă iar ca scop final desfiinţarea ori~ 
cărui fel de exploatare a omului de către om, construirea 
socialismului şi comunismului". · 

In ultima zi a lucrărilor, Congresul a ales Comitetul 
Central alcătuit din 41 membri şi 16 supleanţi. Prim secre-
1.ar al C.C. al P.M.R. Gheorghe Gheorghiu Dej. 

19. Bucureşti, 23-28 decembrie 1955: Congresul VII 
al P.C.R. 

Membrii reprezentaţi la congres - 538 815. 
Ordinea de zi: 1) Raport de activitate al Comitetului 

Central al partidului ; 2) Raportul Comisiei Centrale de Re
vizie ; 3) Raportul asupra Directivelor Congresului VII, cu 
privire la cel de-al ll-lc::1 plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naţionale pe anii 1956-1960; 4) Raportul cu privire 
la modificarea Statutului ; 5) Alegerea organelor centrale 
ale partidului. 

Congresul VII a făcut bilanţul realizărilor obţinute de 
oamenii muncii în construcţia socialistă, în perioada planu
rilor de stat pe 1949-1950 şi a primului plan cincinal (fg51 
-1955); a stabilit directivele dezvoltării economiei naţio
nale pentru anii 1956-196J. Sarcina centrală a construc_
ţic:i socialiste în această perioadă au constituit-o făurirea 
economiei socialiste uni tare, industrializarea ţării, creşte
r·~a industriei grele şi în special a industriei constructoare 
de maşini, transformarea socialistă a agriculturii. 

In încheierea lucrărilor, Congresul a ales Comitetul 
Central. alcătuit din 61 membri şi 35 supleanţi. Prim secre
tar al partidului: Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

20. Bucureşti, 20-25 iunie t 960 ; Congresul VIII al 
P.C.R. 

Membri reprezentaţi la Congres - 662.017 şi 145.123 
candidaţi de partid. 
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Ordinea de zi : 1) Raportul Comitetului Central a1 par
tidului cu privire la activitatea în perioada dintre Congre
sul VII şi Congresul VIII al partidului ; cu privire la planul 
de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1968-1965 şi 
la schiţa planului economic de perspectivă pe 15 ani; 2) Ra
portul Comisiei Centrale de Revizie; 3) Alegerea Comitetu
lui Central şi a Comisiei Centrale de Revizie. Congresul a 
n.ies Comitetul Central alcătuit din 79 membri şi 31 suple
anţi. Prim-secretar al Comitetului Central al partidului : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

La Congres au participat 46 delegaţii ale partidelor co
muniste şi muncitoreşti din 46 de ţări. 

21. Bucureşti, 19-24 iulie 1965; Congresul al IX-iea 
al P.C.R. 

Iviembri reprezentaţi la Congres - 1.221.887 şi 189.189 
candidaţi de partid. Fiecare al zecelea cetăţean major al 
tă:rii era membru al Partidului Comunist. 

Ponderea principală o deţineau muncitorii, al căror nu
măr era de peste 630.000 :__ 440/o. Aproape 200/o din totalul 
muncitorilor iar în unele ramuri de mare importanţă mai 
mult de 300/o făceau parte din partid. In acelaşi timp, a cres
cut numărul ţăranilor în partid, ajungînd la aproape 500.000 
-- circa 340;0. A crescut, de asemenea, numărul femeilor în 
rîndurile partidului, reprezentînd peste 21 O/o din numărul 
membrilor de partid. 

Partidul dispunea de organizaţii în toate uzinele, fabri
cile, şantierele, cooperativele agricole de producţie, gospo
dăriile agricole de stat, staţiunile de maşini şi tractoare în 
instituţii de învăţămînt, ştiintă, artă şi cultură. 

La lucrările Congresului au participat, ca invitaţi, re· 
prezentanţi din 56 de partide comuniste şi muncitoreşti, ai 
dltor partide democratice. 

Ordinea de zi : 1) Raportul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului 
în perioada dintre Congresul al VIII-lea şi Congresul al IX· 
!ea al Partidului Comunist Român; 2) Raportul Comisiei 
Centrale de Revizie ; 3) Raportul asupra Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului privind planul de dezvoltare 
ct economiei naţionale pe perioada 1966-1970; 4) Raport 
asupra Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. privind 
planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii ; 5} Rapor-
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tul cu privire la proiectul Statutului P.C.R. ; 6) Alegerea 
C.C. al P.C.R. şi a Comisiei de Revizie. 

Raportul C.C. al P.C.R. a făcut o analiză amplă a rea
lizărilor istorice obţinute de poporul român în anii regimu
lui democrat-popular, rodnicile transformări petrecute în e
conomia ţării, în structura societăţii, în viaţa celor ce mun
cesc, a confirmat justeţea liniei politice a partidului, care 
se călăuzeşte în întreaga sa activitate după învăţătura mar
xist-leninistă, aplicînd-o creator la condiţiile ţării noastre. 
Forţele de producţie au cunoscut, în această perioadă, o no
uă şi puternică înflorire : s-a dezvoltat în ritm impetuos in
dustria socialistă şi, pe această bază, întreaga societate. S-a 
încheiat cooperativizarea agriculturii - revoluţie profundă 
în viaţa ţărănimii, a satelor; relaţiile de producţie socialiste 
s-au generalizat în întreaga economie. 

Congresul a stabilit direcţiile de dezvoltare a României 
in următorii 5 ani, în vederea continuării pe o treaptă supe
rioară a procesului de desăvîrşire a construcţiei socialiste 
în toate domeniile de activitate economică, ştiinţifică şi cul
turală. 

Congresul a stabilit, de asemenea, că în centrul poli
ticii partidului de construire a socialismului rămîn şi în vii
tor industrializarea socialistă a ţării, creşterea cu precăde
re a industriei grele şi în special a industriei constructoare 
de maşini. 

Planul de 10 ani a adoptat, ~u privire la valorificarea 
resurselor energetice şi electrificarea ţării, în perioada 
1966-1975, ritmurile stabilite, precum şi orientarea spre 
creşterea mai accentuată a producţiei de cărbune, dezvol
tarea amenajărilor hidroenergetice, începînd cu următorii 
ani a utilizării energiei nucleare pentru producerea ener
giei electrice şi termice şi economisirea rezervelor de hidro
c.:a.rburi în vederea utilizării lor superioare, ca materie pri
mă în industrie, ceea ce r;:orespunde în întregime nevoilor 
dezvoltării economiei naţionale. 

Raportul a făcut o arn:lizi.', amplă asupra dezvoltării in
tensive şi multilaterale a agricult~rii, stabilind ca obiectiv 
fundamental conc"'ntrarea eforturilor spre asigurarea unei 
puternice haze tehnico-mate::-~ale, rezolvarea în linii generale 
pînă în 1970 a problemelor mecanizării complexe şi ale 
chimizării a9.!"iculturii - factori esenţiali în materializare<l 
şi sporirea producţiei awicole. în vederea îmbunătăţirii for
melor rle îndrumare şi coEducere a activităţii cooperative-
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lor ayr1coie, Congresui .:l Lolărî~ crearea unor organe intel'„ 
cooperatiste cu atribuţii directe în coordonarea ef~rturilor 
cooperativelo~- pentru SiJorireC' produ.cţie-i. 

In mod jus~ se matJ. îu Raportul C.C. al P.C.R. că. vic
toria definitivă a socialismului în patria :no.astră şi făur.irea 
economiei socialiste uni te.re au dus la profunde sc;him.bări 
social-econmnice în în.itPa~w ~!ructură a societăţii. A fQst 
însuşitu de Congres rjropunc·reci ca patria nOitStră să JilOJlfle 
denurnir('a de Repill>1ic;a Soci'ilistă România. Aceasta cQre?:;„ 
punde p~ deplin stadiului actual de dezvoltare al soc;ietătii 
noastre. 

Iu Raport s-a apreciat că trăsătura fuadamentală a puti
dului nostru a fost şi E>S1e &trtnsa coeziune 'l rînduril<>l sale, 
'.lilitatea de nezd.rtmcincll 111 jurul Comitetului Central 
chezăşia dob:ndiril de uo~ vicLOrii în lupta pentru constn.1-
irea socialismului şi comunismului. 

Congresul ,, adoptat Si.atutul P.C.R. - Leg~ fundamen
tală; a partidului - care sintetize~ă experienţa dobhuli.tă 
în decursul a.nilor, ţine seama de schimbările petre(ute in 
viata partidului şi a socidi:itii noastre. 

Cong:resul a hot~lrit ca Partidul să poarte d.enuaitea de 
PMtidul Comunist Român, iur numero'farea C~esek>r să 
înceapd cu Conqr~sul I din mai 1921, dnd s-<i făl:lrit par{i
dul marxist··kninist al clasei muncitoare. Pe aceaată b-id 
s-a hotă.rit ca Conqresul s5. fie numit : CONGRESUL AL 
IX-1.EA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. 

Congresul a hotărît de dSemenea, să se renunţe la sta
giul de candidat şi în vii!or primirea să se facă direct în rîn
durile m~mbrilor de µartid. 

Analizînd acLivitatea inic:rnnţională a partidului s-a. evi
dentiat contribuţia României în iupta pentru triumful cauzei 
păcii şi socidlismului în l11rne. 

In ultima zi a lucrărilor Congresului s-a procedat la 
alegerea C.C. a.I P.C.1{., alcătuit din 121 membri şi 75 su
plecwti. Secretarul ~;en:crai Bl C.C. al P.C.R. a fost ales 
tovar.lşul NICOI..AE CEAUŞESCU. 

22. Bue;ureşti, 6-12 a.ugust 1969 : Congre~ul ~• X-lea al 
P.C.R. 

Membri reprezentali la Congres - 1.924.000. De la Con
gresul prncedent, declin;.l partidului a crescut cu pe~Le 
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460 OOO membri. Astfel, fiecare al şaptelea cetăţean major 
al ţi:irii era membru al P.C.R. 

La Congres au parlicip<;l 66 de delegaţii ale partidelor 
comuniste şi muncitoreşti. socialiste, democratice. 

Ordinea de zi · Rt1portul Cvmitetului Central cu privire 
la activitatea P.C.R. în pcnoc•da dintre Congresul al IX-lea 
şi Congresul al X-lea al F.C.R. şi sarcinile de viitor ale parti
dului. Directivele Con~Jresl~lu; al X-lea al P.C.R. privind plct
nul cincinal pe anii 1971---1975 şi liniile directoare ale dez
volUirli economiei naţionale pe perioada 1976-1980; Ra
portul Comisiei Centrale de cevizie ; Modificările ce se pro
pun a fi aduse Stiltutului P.C.R. ; Alegerea C.C. al P.C.R. şi 
a Comisiei Centrale de RcYizie 

Raportul, prea_•ntat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a 
înrii~işat bili:inţul 1eaiizi."u"ilor şi a stabilit direcţiile principale 
spre care trebuie concPntrate eforturile generale ale parti
dului nostru, a1e întregului popor pentru ridicarea pe o treap
tă supt>rioară a eciificil.rii sodetăţii în România, pentru solu
ţionarea multiplelor problerr.e ale dezvoltării bazei tehnico
maleriale, ale perfecţionării relaţiilor socialiste de produc
ţie, ale exercitării la un nivel mai înalt a rolului conducă
tor :::il partidului în sodetatE. 

Congresul a sLc.biii t cu c;l:-iectiv fundamental al progrd
mului de viitor liircJirea ~i perfecţionarea în continuare a 
bazei tehnico-materiale a ţ(uii, făurirea societăţii socialis~e 
multiialeral dezvolLate. 

Au fost aprobate Di~ccliw·le privind planul de dezvol
rnre economico-sociahi a Romtniei pe anii 1971-1975, linEle 
directoare ale acestei dezvoltări pe perioada 1976-1930, 
proqramul dezvoiUir1i n;<,urselor energetice şi ale electrifi· 
cării ţării în deceniul următor. Modificările la Stâtutul parti
dului, s-a subliniat la Cow1re~;. au fost determinate de schim
bdrile survenite în structură şi ca urmare a reorga.nizării ad
ministratiV··k!itoriale D ţt:i i:, de necesitatea perfecţion;:,'mi 
muncii de partid, a cre7terii rolului partidului în conduo~
rea activit5.ţii economice şi cultural-educative, în dezvolta
re:i vieţii social-politi.cc. 

Congresul a dat o înaltă apreciere politicii externe şi ac
tivităţii internaţionale a partidului şi guvernului pentru dez
voltarea relaţiilor cu toate ţările socialiste, apărarea unită.
ţii mişcării comuniste şi muncitoreşti, întJ.rirea legăturilor 
cu toate forţele antiimperialiste, pentru dezvoltarea colabo-
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riirii internationaie Şl eoniucrări1 paşnice cu toate stateie 
Lumii. 

Congresul a ales Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român alcătuit din 165 membri şi UO supleanţi. Secre
tar general al partidului a fost reales tovarăşul NJCOLAE 
l..:.t:A L.J:;iESCU. 

23. Bucureşti, 25~28 noiembrie 1974 : Congresul al XI
lea al P.C.R. 

Membri reprezel1taţi la Congres - 2.480.000, cu peste 
500.000 mai mU1t decît la Congresul al X-lea. Ponderea mun
dtoriJor în partid a crescut de la 42,60;0 în 1969 la 48,370/o. 
Numărul membrilor de partid din rîndunle ţărănimii coope
ratiste era de circa 22U/o, iar din rîndul intelectualilor de 
peste 210/o. Peste 710/o dm efectivul partidului lucrează ne
mijlocit în sfera producţiei materiale. Din numărul total al 
membrilor de partid, aproape 2tl0fo îl reprezentau femeile. 

La lucrările Congresului au pdrticipat 133 de delegaţi 
din !hi de ţări, ale partidelor comuniste, socialiste, denlocra
t;ce, ale mişcării de eliberare naţională şi altor organizaţii 
progresiste antiimperialiste de pe toate continentele. 

Ordinea de z1 : !)Raportul Comitetului Central cu pri
vire la activitatea P.C.R. în perioada dintre Congresul al 
X-lea al P.C.R. şi Congresul al Xi-lea al P.C.R. şi sarcinile 
de viitor ale partidulm ; 2) Proiectul Programului Partidu
lui Comunist l<.omân de făurinre a societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism; 
J) Proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea al P.C.R. 
cu privire la Planul cincinal 1970-1980 şi liniile directoare 
ale dezvoltării economico~sociale a României pentru peri
oada 1981~1986; 4) Cu privire la modificările unor preve· 
deri ale Statutului P.C.R. ; 5) Proiectul de norme ale vieţii 
~i muncii comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste; 6) 
Alegerea Comitetului Central al partidului, a secretarului 
general al Partidului Comunist Român şi a Comisiei Cen
trale de ·revizie. 

Congresul al Xi-lea al P.C.R. a analizat, într-un spirit 
de înaltă responsabilitate, activitatea desfăşurată de orga
nele şi organizaţiile partidului, de întregul popor pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea şi a stabilit obi
ectivele dezvoltării României în noua etapă istorică. Au fost 
evidenţiate r~rnatcabîlele realizări obţinute în dezvoltarea 
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in ritm înalt şi repartizarea, raţională a forţelor de produc
tie pe întreg teritoriul ţării, în dezvoltarea învăţămîntului, 
ştiinţei şi culturii, în perfecţionarea relaţiilor de producţie 
~i a organizării vieţii sociale, în lărgirea democraţiei socia
liste şi ridicarea nivelului de trai, material şi spiritual al 
poporului. 

Elaborînd Directivele cu privire la planul cincinal J976 
-1980 şi liniile directoare ab dezvoltării economico-socia
le a ţării, pentru perioada 1981-199::>, parte integrant<l a 
programului partidului Congresul a apreciat cincinalul 
1976-1980 să fie cincinalul înfiiptuirii revoluţiei tehnico
ştiinţifice, că prin înfăptuirea planurilor înscrise . în Direc
tive, România se va afla în 1990 pe o treaptă superioară a 
dezvoltării sale, că în linii generale va fi înfăptuită socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată, creîndu-se astfel o 
L'ază trainică pentru trecerea la făurirea treptată a socie
tUţii comuniste în patria noastră. 

Congresul a apreciat că în această perioadă s-au afir
mat cu putere rolul conducător al partidului capacitatea ~;a 
cte a asigura progresul susţinut al României. creşterea bună
stării poporului. De asemenea, s-au subliniat rolul hotărî
lor al secretarul.ui general al partidului la fundamentarea 
teoretică şi elaborarea Programului Partidului Comunist Ro
mfi.n, valoarea inestimabilă a contribuţiei tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu la stabilirea liniei strategice şi tactice, a direc
ţii!or principale de acţiune în vederea edificării cu succes 
a societăţ.ii socialiste multilateral dezvoltate şi trecerea la 
construirea comunismului în România. 

In politica externă, Conqresul a hotărît ca partidul. Ro
mânia socialistă sd.-şi intensifice eforturile pentru cauza dez
armării, pentru încetarea cursei înarmărilor, distrugerea ar
melor atomice, reducerea trupelor şi armamentelor pentru 
eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor militare şi a 
pericolului unui nou război !1imicitor. 

Congresul a ales Comitetul Central compus din 205 
membri şi 156 membri supleanţi, Comisia centrală de Revi
zie. Secretar general al partidului a fost reales tovarăşul 
NICOLAE CEAUŞESCU. 

24. Bucureşti, 19-23 noiembrie 1979 - Congresul al 
Xii-lea al P.C.R. 

Membrii de partid reprezentaţi la Congres peste 2.930.000, 
respectiv 25 la suta clin populaţia activă a ţării. De la Con-

95 



{.jf~sui al Xf-leEt S•au primit în partid peste sso.6oo me:mbrl. 
Din totalul membrilor de partid, aproape 54 la sută sînt 

mundtoti, faţă de 44 la sută în 1965, aptoape 18 la sută sînt 
ţărani, 29 la sută intelectuali. Ponderea femeilor în patfid 
a ajuns la aproape 281>/o. In unităţile econcnnice şi sociale 
la oraşe şi sate îşi desfăşoară activitatea peste 7 OOO de or
ganizaţii de pattid conduse de comitete şi circa 60.400 or
ganizaţii de baiă. 

ta lucrările Congresului au luat parte 148 delegaţii din 
9a de ţări, reprezentînd partide comuniste şi muncitoreşti, 
sociali&l:e, s<:>dal·democrate, alte organizaţii ale clasei mun
citoare, partide şt orgatlizaţii democratice, progresiste, miş~ 
cări de eliberare naţională, forţe sociale politice înaintate, 
antiimperialiste de pretutindeni, cu care partidul nostru în• 
întreţine· relaţii de solidaritate şi colaborare. 

Ordinea de ti : 1) Raportul Comitetului Centtal cu pri
vire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada 
dintre Congresul al Xi-lea şi Congtesul al XII•IM şi sarci
nile de viitor ale partidului ; 2) Raportul Comisiei Centrale 
revizie ; 3) Proiectul Directivelor Congresului al Xii-lea al 
?.C.R. cu privire Ia dezvlotarea economico-sodală a Româ
niei în cincinalul 1981~1985 şi orientârile de persţectiv1 
pînă în 1990; 4) Proiectul Progtamului~Directivă de cer
cetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducere 
a progresului tehnic în perioada 1981~1990 şi Direcţiile 
principale pînă în anul 2000 ; 5) Proiectul Programului-Di
rectivă de cercetare $i dezvoltare în domeniul energiei pe 
perioada 1981-1990 şi orientările principale pînă în anul 
~OOO ; 6) Proiectul Programului~Directivă de creştere a ni· 
velului de trai în perioada 1981-1985 şi de ridica~e conti~ 
nuă a calităţii Vieţii ; ?) Proiectul Programului~Directlvă 
de dezvoltare econotnico-socială a României în profil teri• 
torial în perioada 1'981-1985; 8) Modificarea 1mor preve
deri ale Statului Partidului Comunist Român ; 9) Alegerea 
secretarului general al Partidului Comunist Român, a Co
rniletului Central al P.C.R. şi a Comisiei Centrale de revizie. 

Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, se
cretarul general al partidului, a evidenţiat marile realizări 
obţinute în înfăptuirea cincinalului, a activităţii orge.niza
torice, politice şi ideologice, a vieţii internaţionale şi a fun
damentat în mod ştiinţific direcţiile şi obiectivele principale 
ale dezvoltării societăţii româneşti în perioada 1981--'""'1985 
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ş1 m deceniul următor, în vederea transpunerii în viaţă a 
programului partidului. 

Congresul a apreciat, de asemenea, că introducerea no
ului mecanism economico-financiar b01zat pe autoconducerea 
muncitorească, autogestiunea economică şi pe participarea 
ou.menilor muncii la beneficii a avut un rol important în 
a.şezarea pe noi principii a planificării şi desfăşurării activi
tăţii economice şi financiare, în accentuarea puternică a la
turilor calitative ale dezvoltării economico-sociale a ţării. 

Congresul a dat o mare perspectivă dezvoltării ţării, 
j)rin aprobarea Directivelor cu privire la dezvoltarea Româ
niei în cincinalul 1981-1985 şi prin orientările de largă 
perspectivă pînă în 1990. 

Congresul a definit cu claritate obiectivul strategic al 
planului cincinal 1981-1985, de continuare pe o treaptă su
perioară a îndeplinirii Programului partidului, creşterea în 
ritm susţinut a economiei naţionale, afirmarea cu putere a 
revoluţiei tehnico-ştiinţifice în toate domeniile, trecerea la 
o nouă calitate a întregii activităţi economico-sociale. 

La baza planului cincinal se situa lărgirea bazei proprii 
ele materii prime şi energie, sporirea gradului de asigurare 
din resurse interne a necesităţilor economiei naţionale şi 
reducerea importurilor, continuarea fermă a procesului de 
restructurare a industriei prin creşterea prioritară a ramu
ilor de prelucrare avansată, realizarea de produse de înal
tă tehnicitate şi mici consumatori de energie. 

Concludentă este aprecierea Congresului potrivit căre
ia prin înfăptuirea prevederilor noului cincinal, România va 
(:ep<lşi stadiul de ţară socialistă în curs de dezvoltare şi va 
deveni o ţară socialistă mediu dewoltată, prefigurîndu-se 
o etapă de cea mai mare însemnătate în înfăptuirea pro
uramului partidului. 

Ranortul a evidenţiat, de asemenea, preocuparea parti
dului pentru d2sfăşurarea în continuare a unei activităţi po
li tic o-ideologice intensă, în spiritul materialismului dialec
tic şi istoric, pentru formarea omului nou, cu o înaltă con
ştiinţă socialistă, cu temeinice cunoştinţe profesionale şi de 
cultură generală., pentru afirmarea hotărîtă în viaţă a prin
cipiilor eticii şi echităţii socialiste. 

,Jn politica externă, Congresul a aprobat poziţiile şi o
rientările cuprinse în Raport privind activitatea şi obiecti
vele de viitor ale P.C.R. şi României socialiste - politică 
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de 'Pace şi colaborare, de participare activă ia soluţionarea 
constructivă a marilor probleme ale vieţii ·politice contem-
poLane. , 

La Cc;mgres .a fost .ales Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, compus din 245 membri şi 163 memrbi su
pJeainţi, Comisia Centrală de revizie, secretarul general al 
Pa.nbidului Comuni.st Român a fost reales tovarăşul NICOLAE 
CEAUŞESCU - cel mai strălucit fiu al clasei muncitoare, 
sim:bolul idealurilor de .libertate, pace şi progres ale popo
rului român, per:sonalitate proeminentă a mişcării comuniste 
~i muncitoreşti mondiale, a vieţii politice -internaţionale. 

25. Bucureşti, 19-22 noiembrie 19.84. ;Co:.ngresul al XIII
laa aJ P .1C.R. 

Partidul numără 3.400.000 membri cu peste 580.000 mai 
mult ca la Congresul precedent. Din totalul membrilor par
tidului peste 1.~20.000, adică aproape 56 la sută erau mun
citori, peste 540.000, H~prezentînd circa 16 la sută erau ţă-

. rani, 710.000. adi~ă circa 21 la sută intelectuali, iar ceilalţi 

a'lte categorii. Din totalul celor intraţi în partid, între cele 
ctouă congrese, aproape 80 la sută erau muncitori, circa 75 
la sută din noii membri de ·partid au provenit din rîndurile 
Uniunii Tineretului Comunist iar 46 la sută sînt femei, ceea 
ce face ca ponderea femeilur în partid să fie de peste 32 la 
sută. Partidul cuprindea 72.517 organizaţii de bază, 7.879 co
mitete de partid de întreprinderi şi instituţii, 2.705 comitete 
comunale, '.243 comitete orăşeneşti şi municipale şi 41 G>rga
niza.tii judeţene, inclusiv municipiul Bucureşti. Practic, nu 
există unitate economico-socială, nu există sector de ac
tivitate unde să nu-şi desfăşoare activitatea puternice orga
nizaţii de bază. 

La lucrările Congresului au participat 138 delegaţii din 
92 ţări, reprezentînd partide comuniste şi muncitoreşti, par
tide socialiste, social-democrate, alte partide şi organizaţii 
democratice progresiste, mişcări de eliberare naţională, 

forţe ·sociale şi politice înaintate antiimperialiste de pretu
tindeni. 

Ordinea de zi : 1) Raportul Comitetului Central cu pri
vire la activitatea Partidului Comunist Român în pe7i.oada 
dintre Congresul ,al XIl-lea şi Congresul al XIlI-lea şi acti
viirtntea de v.iitor a :partidului în vederea înfăptuirii obiecti
velor dezvoltării ·economico-sociale în cincinalul 1986-l99S 
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şi în perspectivă pînă în anul 2000, a României ; 2) Raportul 
Comisiei Centrale de revizie ; 3) Proiectul de Directive ale 
Congresului al Xiii-lea al P.C.R. cu privire Ia dezvoltarea 
economico-socială a României în cincinalul 1986-1990 şi 
orientările de perspectivă pînă în anul 2000 ; 4) Programul.:....__ 
Directivă de dezvoltare economico-socială a României în 
profil teritorial în perioada 1986-1990; 5) Programul-Di
rectivă de creştere a nivelului de trai şi de ridicare conti
nuă a calităţii vieţii în perioada 1986-1990; 6) Modificarea 
unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist Român; 
7) Alegerea secretarului general al Partidului Comunist Ro
mân; Alegerea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român şi a Comisiei Centrale de revizie. 

Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, se
cretar general al partidului a făcut o analiză profundă, mul
tilaterală a realităţilor economico-sociale din patria noas
tră, a realizărilor obţinute în cincinalul 1981-1986, a acti
vităţii organizatorice, politice şi ideologice a partidului, a 
întregii vieţi internaţionale, a tendinţelor de dezvoltare a 
lumii contemporane. Este generalizată experienţa partidului 
şi poporului în construcţia socialismului, sînt formulate te
ze teoretice noi privitoare Ia fenomenele economice şi po
litice actuale şi sînt date soluţiile revoluţionare pe care Ie 
impune viaţa. 

In Raport se fundamentează cu claritate, în mod ştiinţi
fic, direcţiile principale spre care trebuie concentrate prio
ritar, în cincinalul 1986-1990 şi în deceniul următor, efor
turile partidului, ale întregului popor, pentru înfăptuirea în 
viaţă a obiec;tivelor celei de-a treia etapă de realizare a 
programului partidului. 

Este, de asemeneea, evidenţiat faptul că, într-o perioa
dă istorică scurtă, România s-a transformat într-o ţară in
dustrial-agrară cu o industri0 puternică, modernă şi o agri
cultură socialistă în plină dezvoltare. Toate aceste înfăptu
iri au determinat mutaţii calitative în nivelul de cultură şi 
conştiinţă al întregului popor. Invăţămîntul, ştiinţa şi cul
tura au cunoscut o amplă dezvoltare, avînd un rol tot mai 
însemnat în transformarea revoluţionară a patriei noastre. 

Congresul stabileşte ca obiectiv fundamental al planu
lui cincinal 1986-1990 continuarea fermă a politicii de fău
rire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înainta

·rea României spre comunism. Pentru atingerea acestui obi
ectiv sînt necesare eforturi pentru dezvoltarea forţelor de 
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producţie, perfecţionarea relaţiiior de producţie şi sodaie 
pe o bază nouă, continuîndu-se cu fermitate procesul de 
transformare revoluţionară a societăţii. 

Agricultura - a doua ramură de bază a economiei na
ţionale, are ca obiectiv fundamental, înfăptuirea noii revo
luţii agrare, care presupune transformarea generală a felu
iui de muncă, de viaţă şi de gîndire al ţărănimii cooperatis
te, realizarea unei producţii agricole care să satisfacă din 
plin necesităţile de consum ale întregului popor, precum şi 
alte necesităţi ale economiei naţionale. 

Aprobînd orientările de perspectivă ale dezvoltării eoo
nomico-sociale a României în perioada 1991-2000, aşa cum 
s-a arătat şi la Congres, România se va înfăţişa la sfîrşitul 
acestui secol, ca o ţară socialistă multilateral dezvoltată, 
atît din punct de vedere al producţiei industriale şi agrico
le, al învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, cît şi în ceea ce pri
veşte nivelul general de viaţă şi civilizaţie, asigurîndu-se 
astfel toate condiţiile materiale necesare trecerii la înfăp
tuirea şi la manifestarea tot mai largă în societatea noastră 
a principiilor comuniste de repartiţie, de muncă şi de viaţă, 
în toate domeniile de activitate. 

Insuşindu-şi programul ideologic al partidului, adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. clin iunie 1982, de Conferinţa Na
ţională a partidului, s-a hotărît ca acesta să devină parte 
integrantă a programului de făurire a societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comu
nism. 

In politica externă desfăşurată de partidul şi statul nos
tru, Congresul direcţionează activitatea partidului şi statu
lui spre problema fundamentală a epocii contemporane -
oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, 
trecerea la dezarmare şi asigurare"1 unei păci trainice în 
lume. 

Congresul a ales Comitetul Central format din 265 mem
bri şi 181 membri supleanţi, Comisia centrală de revizie. 
Secretar general al partidului a fost reales tovarăşul 

NICOLAE CEAUŞESCU, cel mai iubit fiu al naţiunii noas
tre, conducător încercat al partidului şi poporului nostru, 
personalitate de înalt prestigiu şi autoritate a vieţii politice 
contemporane. 
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D. CONFERINŢELE NAŢIONALE ALE PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN 

1. Bucureşti, 16-21 octombrie 1945, Conferinţa Naţio
nală a P.C.R. 

Ordinea de zi : 1) Raportul politic al Comitetului Cen
tral ; 2) Proiectul de Statut al P.<;:.R. ; 3) Alegerea Comite
tului Central şi a Comisiei Centrale de Revizie. 

Conferinţa a elaborat linia politică, strategică şi tactică 
care a stat la baza activităţii partidului în lupta pentru în
tărirea rolului său conducător, pentru desăvîrşirea trans
formărilor burghezo-democratice şi consolidarea regimului 
democratic-popular. Conferinţa a ales Comitetul Central af 
partidului, alcătuit din 27 membri şi 8 membri supleanţi ; 
secretar general al C.C. al P.C.R. a fost ales Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. 

2. Bucureşti, 6-8 decembrie 1957, Conferinţa Naţională 
a P.C.R. 

Conferinţa a jalonat direcţiile de acţiune pentru pro
movarea celor mai potrivite forme şi metode de organizare 
şi conducere socială, a elaborat şi a adoptat un complex de 
măsuri concrete, adecvate realităţilor noastre, corespunză
toare etapei date şi exigenţelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice 
contemporane. La baza acestor măsuri au fost aşezate prin
cipiile majore ale organizării şi conducerii societăţii -
creşterea rolului conducător al partidului în societate, cen
tralismul democratic, conducerea colectivă, legalitatea so
cialistă, dezvoltarea şi adîncirea continuă a democratismu
lui socialist prin atragerea maselor populare la opera de gu• 
vernare, creşterea operativităţii în stilul de muncă al orga
nelor statului, prin combaterea fenomenelor de formalism 
şi birocratism. 

3. Bucureşti, 19-21 iulie 1972, Conferinţa Naţională a 
P.C.R. 

Oridea de zi : 1) Cu privire la dezvoltarea economico
sociaEi a României în următorii ani şi în perspectivă, la 
perfecţionarea conducerii planificate a societăţii şi dezvol
tarea democraţiei socialiste, la creşterea rolului conducător 
al partidului în edificarea socialismului şi comunismului, l::i. 
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â.divftatea internaţională a partidului şi statului ; 2) Măsuri 
organizatorice. 

Conferinţa a aprobat unele documente de bază printre 
care: 1) Rezoluţia cu prjvire la Ra!Jortul prezentat de to
varăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R. şi a 
activităţii desfilşurate de Comitetul Central p2ntru înfăp
tuirea hoU-irîrilor Conforinlei Naţionale din 1967 şi ale Con
gresului al X-lea al partidului; 2) Rezoluţia cu privire la 
realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971-1975, 
creşterea continuă a eficienţei activităţii economice, dezvol
tarea colaborării şi cooperării economice ; 3) Rezoluţia cu 
privire la perfecţionarea organizării şi conducerii vieţii so
ciale şi la dezvoltarea democraţiei socialiste ; 4) REzoluţia 
cu privire la principalele orientări ale dezvoltării economico
sociale a României în următoarele două decenii; 5) Hotă
rîrea cu privire la pregătirea forţei de muncă şi creşterea 
rnvelului de trai al populaţiei ; 6) Directivele Partidului 
Comunist RomAn cu privire la sistematizarea teritoriului. 
la sistematizarea oraşelor şi satelor, la dezvoltarea lor e
conomico-socială ; 7) Rezoluţia cu privire la perfecţionarea 
activităţii politico-organizatorice şi ideologice a partidu
lui ; 8) Proiectul de norme ale vieţii şi muncii comunişti
lor, ale eticii şi echităţii socialiste; 9) Rezoluţia cu privire 
la înflorirea naţiunii socialiste şi la problema naţională în 
Republica Socialistă România ; 10) Rezoluţia cu privire la 
politica şi activitatea internaţională ale Partidului Comu
mst Român şi Republica Socialistă România ; 11) Modifi
carea unor prevederi ale Statutului P.C.R. 

Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, se· 
cretarul general al partidului, a făcut bilanţul activităţii 
desfăşurate de la Conferinţa Naţională din decembrie 
1967 şi după Congresul al X-lea în domeniul perfecţionă
rii planificării şi conlucrării economice a întregii vieţi so
ciale şi a stabilit noi şi importante măsuri pentru dezvol
tarea în continuare a procesului de dezvoltare economico
socială a ţării. 

Conferinţa bazîndu-se pe analiza ştiinţifică a schimbă
rilor produse în societate a marilor cerinţe ale dezvoltării 
a elaborat liniile directoare pentru elaborarea programe
lor privind dezvoltarea economico-socială pînă în 1990, 
obiective fundamentale ale înaintării României pe calea 
socialismului şi comunismului. 
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Apreciind, Conferinţa Naţională - tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu arăta că : „De fapt, s-ar putea spune că, prin 
amploarea problemelor la ordinea zilei, Conferinţa Naţio
nală depăşeşte multe Congrese din trecutul partidului nos
tru. Iată de ce Conferinţa are o însemnătate istorică pen
tru partidul nostru". 

4. Bucureşti, 16-18 ,decembrie 1982, Conferinţa Na
ţională a P.C.R. 

Ordinea de zi : 1) Cu privire la stadiul actual al edifi
cării socialismului în ţara noastră, la problemele teoretice, 
ideologice şi activitatea politică, educativă, a partidului, la 
sarcinile ce revin organelor şi organizaţiilor de partid pen
tru formarea omului nou, făuritor conştient al socialismu~ 
lui şi comunismului ; 2) Cu privire la inodul in care se rea
lizează planul naţional unic de dezvoltare economico-so
cială a României în perioada 1981-1985 şi măsurile ce se 
impun pentru îndeplinirea integrală a planului în industrie, 
agricultură, construcţii, transportului, circulaţia mărfurilor 

pentru înfăptuirea întocmai a hotărîrilor Congresului al XII
lea al Partidului Comunist Român; 3) Programele speciale 
cu privire la : Producerea energiei în cincinalul 1981-1985 
şi dezvoltarea bazei energetice a ţării pînă în 1990 1 valo
rificarea rezervelor şi cresterea bazei de materii prime, mi
nerale şi energetice primare 1 reducerea suplimentară a con
sumurilor de materii prime, materiale, combustibil şi ener
qie în anul 1983 1 intensificarea recuperării şi valorificării 
resurselor materiale refolosibile, pieselor şi subansamblelor 
uzate, a resurselor energetice secundare în anul 1983 1 creş· 
terea productivităţii muncii 1 organizarea şi normarea ştiin
ţifică a producţiei şi a celorlalte activităţi în anul 1983 1 Re
ducerea suplimentară a costurilor şi cheltuielilor materiale 
în perioada 1983-1985 1 perfecţionarea sistemului de pla
nificare, evidenţă şi calcu1E1Je a costurilor de producţie şi 
de stabilire a preţurilor 1 4) Programul privind autocondu
cerea şi a.utoapro·.riziom!Tea teritorială pentru asigurarea 
populaţiei cu produse agroalimentare, industriale şi prestă
rile de servicii în perioada 1983-1985 1 5) Măsuri organiza
torice. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în 10 secţiuni. 

Raportul a foci;t o ampHi şi multilaterală analiză a sta
d~ului actual ei edihcăni socialismului în România, subh
niindu-se faptul că ţara noastră, sub conducerea partidului a 
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cu:noscnt o puternică de:z.voitare economico-socială, deve
nind o ţară industrial-agnir;i cu o industrie puternică, mo
dernă, cu o a~!ricultura soci<ilistă avansată. Conferinţa îşi 
îGsuşeşte pe deplin orient;iriJ~ şi măsurile propuse în direc
ţia tnfi-iptuirii obiec~1vumi fundamental al cincinalului 1981-
1985 stabilit de Congresul al XII-lea, privind trecerea Romd
niei la un nou stadrn de dezvoltare, dobîndirea unei noi 
calităţi a rnuncii .;:i a vieţii în 1.oate domeniile de activitat0, 
creşterea nivelului d.e ·.-iaţ<l materială şi spirituală a între
gului popor. ln domeniul a(jticulturii conferinţa a stabilit 
că în anul 1985 sd. fie rczolvctă complet problema mecani
z<lrii agriculturii. 

Conferinţa a subliaiat deosebita contribuţie pe care 
rncretarul ~1eneral al partidului nostru o aduce la dezvolta
rea teoriei şi practicii construcţiei socialiste şi comuniste_ 
prin elaborarea unor teze ş1 concepţii noi, privind făurirea 
societăţii socialiste multilalera! dezvoltate în ţara noastră, 
1enunţîndu-se cu desăvirşire la conceptul de dictatură a pro
letariatului ca necorespunzătcţ pentru România şi adoptarea 
tezei statutului democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, dînd 
o perspectivii nouă, superioa1~ dezvoltării societăţii ome
neşti, pe baza căre;a se stabilesc raporturile dintre partidul 
comunist şi statul socialist, dintre organismele democratice 
şi organismele ele stat. De a~emenea, Conferinţa şi-a însuşit 
pe deplin concep1ia formulată de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu privind existenţa unei istorii unice a poporul-ui 
nostru. neces11.atea de a se trece în această lumină, la orga· 
nizarea unor instituţii !;"i mu:zee de istorie militare, rolul Im
nului de stat ~i scmniflcaţia Tricolorului ca drapel unic de 
stat. simboluri ale ;,inităţii întregului popor. 

Conferinţa a npreciat activitatea internaţională a parti
dului şi statului nostru ca o politică de colaborare acth:ă 
cu toate statele lumii, for<l deosebire de orînduirea lor so
cială. 

Prin problematica dezbătută, Conferinţa Naţională s-a 
înscris ca un menorabil eveniment în istoria partidului şi a 
ţării. 

5. Bucureşti, 14--16 dcc;~mbrie 1987, Conferinţa Naţio

nală a P.C.:.R. 

Partidul numi_;_ră pe.sie 3,7 mrnoane de membri, din care 
53 la sută sînt muucitori, 16 la sută sînt ţărani şi 21 la sută 
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intelectuali şi alte categorii sociale. Numărul femeilor mem
bre de partid reprc>zlntă peste 34 Ia sută. In prezent, avem 
76 OOO organizaţii de bazil, 3 330 comitete de partid în între
prinderi. unit3.ţi acncole şi in.stituţii. 

Ordinea de zi : 1) Slad~.ui dezvoltării forţelor de produc
ţie, al societăţii socialiste în general, al relaţiilor de produc
ţie şi sociale, <11 democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, al 
perfectionării conducerii, pe haza principiilor autoconducerii 
şi au.togestiunii. al perfecţionării şi continuării procesului re
voluţionar in noua etap:-; de făurire a societăţii socialiste 
multilate1al dezvoi:ale ţ"i de înaintare a României spre co
munism~ 2) Cu pr:vire Id înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea şi a Frngramulul partidului de dezvoltare eco
nomico-socială a României, a programelor de perfecţionare a 
organiz~ni şi rr.odemizar e a proceselor de producţie, aplica
rea normativelor econNnico··financiare şi creşterea eficien
tei economice 1n toate sectoc.rde de activitate ; 3) Cu privire 
la dezvoltarea economică. şi rncială echilibrată şi proporţio
nalct a tuturor zone!or ţării. înfăptuirea programului de sis
tematizare <1 teritoriului. înflorirea necontenită a localităţi· 
lor patriei, ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al 
între~ulu1 popor ; 4j Măsuri organizatorice. Conferinţa Na
ţional<l şi-a însuşit pe deplin concluziile şi aprecierile din 
Raport cu privire la procesul legic, obiectiv, al dezvoltării 
ţ~rii pe cnlea revoluţiei şi cons1rucţiei socialiste, la etapele 
parcurse şi la stadiu) ac1ual al dezvoltării forţelor şi relaţi
ilor de producţie. la re-:ilizfaile istorice obţinute de poporul 
nostru sub conducerea pilrtidului, care au transformat Româ· 
nia dintr-o tarii slau de7volt.:.tă. „eminamente agrară", cum 
era so·cotWi în trecut, ·într-·o ţară :industrial-agrară, t:U: o 
industri~ modernii, organizc..t~1 pe baza celor mai noi cuce
riri ale .~tiinţei si tehnis1i moderne, cu o agricultură în plin 
progres, cu puternica dezyoltare a ştiinţei, învăţămîntului, 

culturii. a bu.n<lstd.rii mate1iale şi spirituale a poporului. 
Pe drept cuvtnt se apn·ciază în Raportul prezentat Con

ferinţei. di în toatd. acee.stă perioadă partidul şi-a îndeplinit 
cu cinste înalta misiune isto1 ică de a conduce poporul pe 
c:i.lea sor:iali.smului şi comunif.mului, afirmîndu-se tot mai 
mul'.: ca singura forţă politică ce a demonstrat şi demons
trează permanent cnpacitated de a uni şi conduce energiiie 
creatoare ale naţiunii. 
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În c.iocumentele Confe1 inţei s-a apreciat că sînt creafo 
toate condiţiile pentru c.:.t î1.1 perioada anilor 1988-1990 să 
se asigure indepJinirea integrală. a planurlor şi programelor 
speciale de (!ezvoltare în actualul cincinal, a tuturor obiec
ti velar stabilite de Congresul al XIII-lea privind dezvoltarea 
intensi\a a industriei şi ag1iculturii pentru afirmarea puter
nidi u noii revoluţii tehnico-ştiinţifice şi a noii revoluţii a
grare. 

ln Raport se face aprecierea pe deplin justificată că 
Ro:;.nânia se vflă ccum int:--o etapă hotărîtoare, practic, in 
faza superioară <'. făuririi se:cietă.ţii socialiste multilateral 
dezvoltate şi creării condiţiilor pentru trecerea la edificurea 
societăţii comuniste. 

Relev!nd excepţionala însemnătate teoretică şi practică 
a tezei secretaru:iui general al partidului refertitor la cons
truire>a socialisnului cu poporul şi pentru popor, Raportul a 
evidenţiat faptul cil în ţarj noastră s-a creat un larg cadru 
democratic, unic în felul său şi superior oricăror forme ale 
democraţiei i:rnruheze, de participare directă a oamenilor 
muncii în calitatea lor de proprietari, producători şi benefi
ciari, la elaborarea şi înfăptuirea tuturor planurilor şi pro
graa1elor de dezvoltt,;re .:i. patriei. 

Conferinţa Naţională a evidenţiat necesitatea intensifi
cării activităţii ideologice şi politico-educative şi a cerut tu
turor celor ce lucrează m frontul ideologic al partidului, să 
actioneze pentru aplicarea n.enbătută în viaţă a programului 
ideologic al µartid ului. 

In politica externă Conferinţa Naţională a reafirmat ho
t.irlrea Rom6.niei de a face totul în spiritul politicii sale de 
pace şi colaborare penlrn în.fiiptuirea securităţii europene, 
pentru realizarea unei Europe Unite, a dezvoltării democra• 
ţiei şi mdependenţei, a progresului economic şi social al tu
turor popourelor. 
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