CUPIUNS

1. Dezbaterea Tezelor din aprilie 1988 si a eXllUn_ril.r
tovarăşului Nicolae Ceauşeseu la Plenarele C.c. al P.C!l..
din noiembrie 1988 şi aprilie 1989 - exprC'li< " J)rolundului
democralism al societăţii noas tre, a lJuler niu'i uni!~ţi djn-

tre partid

şi

popor

milenară a poporului rOlnân pentru libertate
cială şi naţională, pentru independenţă şi unitate

II. Lupta

.,0-

111. Făuri rea socialismului - cerintă istorică legică. obiectivă a dezvoltării sociale. Apariţia mişcării munci tot(",:, U ('lupă sUIJerioară in lUI)ta pOllol'ului român pentru eliberare
socială şi naţională. Lupta clasei muncitoare din Uomâni ..
şi a pal'Udului ei politic revoluţionar peniru ră'ilurOlfca
,'cehii orinduiri şi trecerea la edificarea noii societati .
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IV. Etapele pt'occsului revolutionar unitar de construir(., il1
dezvoltare a. Doii orinduiri in Itom.lnia .

t!

V. Congresul al IX-lea - e"eniment de im!)ortanfă blorÎcl,
moment de cotitură care a marcat inceputul unri noi epoci
revoluţionare in activitatea partidului, in opera de răurire a
sociaJismului in patria noastră .
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VI. Pr.fundcle transformări rc\-oluţionarc Înfăpluite in .30
detatea românească in perioada inaugurat .. de Congresul ...
lX-lea În domeniul economic, social, al ştiinţei, iavăţăminlului şi e"lturU •

-:.;

4

Gl

\ 11. Stadiul adu.H a.1 d""'l'otturii soci('tă.ţii socialist(~ româ.~)~li. l\faril(' SIl{'(>('S~ obUnu(e pc drumul răuririi soc:ietăţii
",ot'io.'istc multilateral (kz\'oJtate in România

20

\:nl. Rralizarilc obţinute d<> »oporul romiÎl\ in ('int'inalul
1936-1990 în Înfăptuirea obiect.ivului strat('gic stabilit de
Congresul al xrIl-lea al partidului, df' tr('('crc a Romo1niri la
·m nou stadiu de dC'z\.'oltarc - <,ci de tară. socialistă mediu
dezvoltată

tX. TJ'C'crrra Românirj tol. răurirrd. etallei sUl)(,J'ioore a. so(':iesodalbtt'. Obi('('tivt'fe principale alt' dez\"oHării C('0110mico-soriale in viitorul cincinal şi in pC'rspcctivă, uină in
~nui 2000 !:ii in )lrimui deceniu ni mileniului al treilea. Int;tţii

fă.ptuirca

proţ:ramdor

de dc.z\'oltarc intcnsivă, de 1)(~rrCC

tionare a organizo1rii 'ji mod-ernizare a industriei şi a ('clorlaltt" ramuri, pe baza ('('lor mai noi cuceriri ale ştiin~ci şi
tt'hnidÎ

X.

Perfecţionarea si~tf'mlllui

U'âl1izi1rC a

de conducere. planificare şi Hfintregii a.di'\.it"ti de dezvoltare economico-socială
~

.. patriti .
"il. Infăptuirea ne;!băfută

il.

programului

de

,,(·onomico-sociaIă. de organiz.are a (eritoriului ~i
nizare a tuturor lo('alitl.ţi1or patriei

d{'z\'oltare
de moder-

XII. Creştel'ca rolului statului. al organismc1nr dC'Jnol'ratil'i
muncitorr'jti-revolutionarc. înfăptuirea ('onsec\'cntâ a prine. ipiuJui etlifică .. ti sutiaJisl11ufui (·U iJOIJOrul ~i vcntTu POlmr.
masă o;i ob~t('5ti În sistemul dcmocratil'i

XIJI. Org'aniza.iilf' cJe
'anţă deosebită
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:1'3

ractor <le impormuncit:oreşti-fr\'O-

lulionare .

37

'S;lV. Df'zvoltarca na.(iunii soeiali . . tr. înfăptui1'ea deplinei
În drC1Jturi a tuturor cetă(enilor României

~

.plităţi

"CV. Sehimbările profunde Îl1 struetura socială a ţării; omo-

r'f'Dizarea

socicHiţii

noastre sochlliste

~ Vl. Cr~5terca

partidului -

tot mai puternkă. a rolului conducător al
centrul vital al intregii natiuni
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X VII. lntensj[jcarea activităţii ideologice. politico-ec.lucathe
d .. formare a omului nou, de dezvoltare a gradului de <,ul!ur1l şi cunoaştere. de ridic!are a nivelului conştiinl~i sodatiste. revoluţionare a Înlrq:ul:ui popor - obiedlv de hnpor"'nl~ deosebită in proctSul Uuririi socieU.lii sodalisle multi-

I..teral c1ez.voltate

•

62
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..~ \'111. Caraclel"isti('ilc rundamentatt" alt" situ:.liej mondiillf'.
politiea ext~rllA a Itomâni~i sodalistt·. de pact" şi <,olaborarr.
dr 1,arlÎeiparc activă la solulionart"ti (·onslru(·th'.ă a. marilor
.problrmc ale lumii eonteml)OraOr .

5::

XIX. l\fi5ear('a ('oJ'nunistă şi 11l11n('i(orea",că international".
Of'l\'oltart'R rela1iilor Pat'UduJui Comunist Il.omân {'u toate
,4Jarlidt"l(' f'oJlluniste .,i mllncitor~ti. tu rorlt'lt· revolulionare.
4.1f'Jnol'ratlc.-'c şi .}(o::r~si~le din intrt'aga lum.... .

5.

