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CAROL al II-lea,

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,

La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar ÎS'oi sancţionăm ce urmează:

LEGE
ASUPRA

ORGANIZARE! NAŢaUNE! ŞS TERITORIULUI P E N T R U  TJffiP DE RĂZBOEU

T IT LU L  I  
Dispoziţiuni generale

Art. 1. — Organizarea naţiunii şi a teritoriului 
pentru timp de războiu, are de scop punerea în va
loare a tuturor forţelor şi resurselor ţării pentru 
asigurarea apărării naţionale.

Art. 2. — Guvernul este răspunzător de pregăti
rea naţiunii şi a teritoriului pentru timp de războiu.

In acest scop. trebue să prevadă din timp de pace. 
toate nevoile apărării naţionale şi să ia. măsurile 
necesare pentru ca în timpul războiului să satisfacă 
atât trebuinţele armatei, cât şi ale populaţiei.

Art. 3. — Organizarea naţiunii şi teritoriului 
pentru timp de războiu cuprinde:

a) Organizarea forţelor militare;
1)) Orientarea opiniei publice, astfel ca întreaga 

naţiune să fie conştientă de eforturile ce i se cer 
pentru apărarea naţională;

c) Desvoltarea industriei, agriculturii şi comer
ţului în legătură cu nevoile apărării naţionale;

d) Organizarea şi desvoltarea tuturor mijloace
lor de eomunicaţiuni şi transport, pentru a satisface 
atât nevoile armatei, cât si ale populaţiei;

c) Pregătirea preregimontară a tinerilor dela 
vârsta de 19 la 21 ani:

f )  Organizarea defensivă a teritoriului.
Art. 4. — Pregătirea şi trecerea deîa organizarea 

de pace la organizarea pentru timp de războiu a na

ţiunii şi a teritoriului se face conform dispoziţiiî* 
nilor legii de faţă; iar pregătirea şi executarea mo
bilizării armatei se face potrivit legilor şi regula-* 
mentelor respective.

T IT L U L  I I

întrebuinţarea populaţiei si a resurselor pentru 
apărarea naţionala

Art. 5. — Toţi locuitorii ţării, supuşi obligaţiu« 
nilor militare, fac parte din forţele armatei.

* t. 0. — Locuitorii care nu sunt supuşi obliga
ţiunilor militare, începând cu vârsta de 18 ani îm-< 
pliniţi, pot fi obligaţi în timp de războiu să presteze 
un serviciu în interesul apărării naţionale.

întrebuinţarea acelor care au vârsta mai mică de 
18 ani, precum şi întrebuinţarea femeilor va fi ad
misă numai pentru muncile prevăzute prin legile în’ 
vigoare.

Art. 7. — Persoanele prevăzute la articolul pre
cedent vor fi întrebuinţate, temporar sau perina-* ■< 
nent, în raport cu aptitudinele lor.

Autorităţile respective suut obligate să le inştim* 
ţeze din vreme asupra întrebuinţării ce li se va da’ 
în timp de războiu.

Art. 8. — Prestaţiunile de serviciu dau dreptul 
la un salariu.

Modalităţile de plată se vor arăta în legea reciti« 
ziţ iilor
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'Art. 9. — Pentru trebuinţele apărării naţionale, 
se pot rechiziţiona pe toată întinderea teritoriului 
naţional sau în apele româneşti, bunurile de orice 
natură, aparţinând locuitorilor ţării, conform legii 
rechiziţiilor.

Art. 10. — Stabilimentele şi întreprinderile in
dustriale sau comerciale, particulare, pot fi obli
gate să pună la dispoziţia Statului personalul, ma
terialii], materiile prime sau fabricate şi să execute 
orice lucrări cerute de trebuinţele apărării naţio
nale.

Art. 11. — Administraţiile şî serviciile publice, 
stabilimentele şi exploatările de orice natură, apar
ţinând Statului sau particularilor, care la războiu 
vor funcţiona în interesul apărării naţionale, se vor 
stabili conform regulamentelor de mobilizare res
pective.

încadrarea cu personalul necesar funcţionării 
lor la războiu se va face încă din timp de pace.

Ari. 12. — Guvernul poate să ia pe seama sa sau 
să oprească aplicarea sau divulgarea oricărei in- 
yenţiuni ce interesează apărarea naţională.

Inventatorului i se va acorda o despăgubire co
respunzătoare.

T IT LU L  I I I  

Conducerea războiului

Art. 13. — Guvernul fixează scopul politic ce 
trebue atins prin războiu.

Coordonează toate ramurile de activitate naţio
nală.

Pune la dispoziţia comandantului de căpetenie 
îni.j loaeele necesare.

Art. 14. — Membrii Parlamentului, consilierii 
şi referenţii titulari ai Consiliului legislativ, rămân 
în funcţiune la mobilizare cu atribui.iunile prevă
zute de Constituţie.

Ari. 15. — Comandantul de căpetenie al armatei, 
care arc în sarcina sa conducerea operaţiunilor mi
litare, va avea deplină libertate de acţiune şi nu va 
f i  stânjenit în conducere.

T IT LU L  IV

Organizarea autorităţilor publice şi 
atribuţiunile lor

'Ari. 16. — Guvernul, prin preşedintele Consiliu
lui de Miniştri, întocmeşte planul general de pre
gătire, în cadrul căruia trebue să se desfăşoare ac
tivitatea Statului şi a întregei naţiuni pentru timp 
de războiu.

Acest plan va fi revăzut anual, aducându-i-se 
modificările ce se vor găsi că sunt necesare.

Art. 17. — Preşedintele Consiliului de Miniştri 
are ca organ ajutător Consiliul Superior al Apă
rării Ţărij., care studiază, toate chestiunile în legă*

tură cu apărarea naţionala şi urmăreşte aducerea 
la îndeplinire a planului general fixat de guvern.

Ari. 18. — Pregătirea şi executarea mobilizării 
fiecărui departament ministerial este asigurată de 
un organ special, existent din timp de pace pe lângă 
ministerul respectiv.

In scopul de a armoniza lucrările diferitelor de
partamente cu ale Ministerului Apărării Naţionale 
şi a se obţine astfel maximum de folos, se va detaşa 
pe lângă fiecare minister un ofiţer de stat-major, 
care va fi ţinut la curent cu toate lucrările care in
teresează apărarea naţională şi va lucra cu orga
nele ministerului unde este detaşat, pe baza in
strucţiunilor primite dela Ministerul Apărării Na
ţionale (M. St. M.).

Art. 19. — Pe lângă atribuţiunile prevăzute în 
legea de organizarea ministerelor, departamen
tele de mai jos, mai au şi următoarele — în legă
tură cu organizarea naţiunii şi teritoriului pentru 
timp de războiu:

Ministerul de Interne colaborează cu Ministe
rul Apărării Naţionale ia:

Tot ceea ce e necesar pentru ca pregătirea şi exe
cutarea lucrărilor de apărare naţională să se facă 
în bune condiţiuni.

Pregătirea şi executarea evacuării persoanelor 
şi bunurilor din zonele ameninţate.

Cenzurarea presei şi a publicaţiilor de orice fel.
Asigură protecţia populaţiei civile contra atacu

rilor aeriene, având concursul tehnic al Ministeru
lui Apărării Naţionale.

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale este însărcinat cu strângerea, organizarea şi 
distribuirea manei de lucru necesară diferitelor lu
crări şi întreprinderi ce interesează apărarea na
ţională.

Completarea personalului specializat necesar di
feritelor exploatări publice sau private, care lu
crează pentru apărarea naţională, se va putea face 
cu oameni,, pe care Ministerul Apărării Naţionale 
îi va pune la dispoziţie în acest scop.

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor intensi
fică producţia agricolă astfel ca la mobilizare să 
poată satisface nevoile armatei, populaţiei civile, 
precum şi economia generală a ţării.

Ia măsuri pentru împăduriri şi opreşte despă
duririle în acele regiuni ce vor fi indicate de Mi
nisterul Apărării Naţionale (M. St. M.).

Ministerul de Industrie şi Comerţ organizează 
industria naţională astfel încât să satisfacă cu 
propriile ei mijloace toate cerinţele apărării na
ţionale.

Ministerul Apărării Naţionale face guvernului 
propunerile necesare în tot ce interesează apărarea 
naţională şi colaborează eu celelalte departamente 
pentru aducerea la îndeplinire a planului general 
stabilit de Consiliul Superior al Apărării Ţării.

Hotărăşte regiunile în care se pot instala fabri-
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cele, interesând apărarea naţională şi regulamen- 
tează eondiţhmile tehnice, pe care trebue să le în
deplinească produsele acestor fabrici.

Art. 20. — Pe lângă ministerele existente în timp 
de pace, se va putea ereia la războiu şi un minister 
al armamentului şi muniţiunilor.

Art. 21. — In fiecare an, la data fixată de preşe
dintele Consiliului de Miniştri, fiecare minister va 
întocmi un raport asupra pregătirii de războiu a 
departamentului respectiv, pe care-1 va înainta 
Consiliului Superior al Apărării Ţării.

Consiliul Superior al Apărării Ţării va întocmi 
un raport general asupra pregătirii organizării na
ţiunii pentru timp de războiu.

Acest raport, împreună cu avizul preşedintelui 
Consiliului de Miniştri, va fi prezentat M. S. Re
gelui, la prima convocare a Consiliului Superior 
al Apărării Ţării,

T ITLU L  V

Organizarea administrativă şi economica a 
teritoriului pentru timp de războiu

Art. 22. — Organizarea administrativă şi eco
nomică a teritoriului pentru timp de războiu se 
va face în cadrul regiunii de Corp de Armată.

In acest scop comandamentul teritorial al fie 
cărui Corp de Armată, ajutat de prefecţii respec
tivi şi de primarii municipiilor cu cerc de recrutare 
propriu, va lua toate măsurile de pregătire şi exe
cuţie în legătură cu atribuţiunile ce-i revin prin 
planul prevăzut la art. 16 din prezenta lege.

Art. 23. — Organizarea administrativă şi econo
mică a fiecărui judeţ şi municipiu cu cerc de recru
tare propriu, pentru timp de războiu, se execută 
de prefectul şi primarul respectiv, care rămâne răs
punzători de pregătirea ei din timp de pace şi buna 
funcţionare la războiu.

Art. 24. — Pe lângă fiecare prefectură de judeţ 
şi primărie de municipiu cu cerc de recrutare pro
priu, va exista, din timp de pace, un birou special 
care va întocmi şi executa lucrările ce privesc or
ganizarea pentru timp de războiu a judeţului şi 
municipiului respectiv.

Cercurile de recrutare vor delega la aceste bi
rouri câte un ofiţer pentru chestiunile în legătură 
cu mobilizarea armatei care rămâne în atribuţiu-r 
nile exclusive ale autorităţii militare.

T ITLU L  V I 

Organizarea defensivă a teritoriului

Art. 25. — Guvernul va pregăti din timp de pace 
organizarea defensivă a teritoriului contra atacu
ri lor terestre, aeriene şi maritime după propune
rile Consiliului Superior al Apărării Ţării.

Art. 26. — Executarea lucrărilor de fortificaţie 
şi înzestrarea defensivă a teritoriului, precum şi 
pregătirea şi executarea măsurilor ce au de scop 
respingerea atacurilor aeriene, sunt asigurate de 
către Ministerul Apărării Naţionale, prin credite 
afectate în acest scop de către guvern şi prin su
mele pe care instituţiunile şi stabilimentele parti
culare le pun la dispoziţie.

Ari. 27. — Sistemul comunicaţiunilor şi transmi
siunilor este stabilit astfel, încât să satisfacă în ace
laşi timp necesităţile apărării naţionale şi nevo’ile 
generale ale ţării.

Pentru aceasta, planul fortificaţiilor şi progra
mul de înzestrare al teritoriului cu mijloace de co- 
mimicaţiuni, terenuri de aviaţie, amenajări de re
surse de energie, etc., e supus Consiliului Superior 
al Apărării Ţării, după care devine obligatoriu.

Executarea lucrărilor este apoi urmărită de de
partamentele ministeriale interesate, în care scop 
li se vor acorda creditele necesare.

T ITLU L  V I I  

Dispoziţiuni finale

Art. 28. — Trecerea dela starea de pace a na
ţiunii la starea de războiu se ordonă prin decret 
regal.

Art. 29. — Dispo'ziţiunile prevăzute în această 
lege se vor desvolta prin regulamente d. admini
straţie publică.

Art. 30. — Toate dispoziţiunile contrarii pre
zentei legi sunt şi rămân desfiinţate.

Această lege s’a votat de Senat în şedinţa dela 11 Aprilie anul 1938 şi s’a adoptat cu unanimitate 

de şaptezeci şi patru voturi.

Preşedinte, N. COSTĂCHESCU.
(L. S. S.). Secretar, St. Andreescu.

Această lege s’a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 12 Aprilie anul 1933 şi s’a adoptat 

cu majoritate de una sută şaptesprezece voturi, contra două.

Preşedinte, ST. CICIO-POP.
(L. S. A. D.). Secretar. Liviu Juaa.
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Dat în Bucureşti, la 24 Aprilie 1933,

(L. S. St.) CAROL

Ministrul apărăi'ii naţionale, Ministrul justiţiei,
General de divizie N. Samsonovici, Mihai Popovici.
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