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PARTICULARITĂŢI ALE REFORMEI AGRARE DIN 1921

ÎN TELEORMAN
STELUŢA CHEF ANI-PĂTRAŞCU'

Reforma agrară din anul 1921 a schimbat total structura economică şi socială a
României. Baza economică nu mai revenea latifundiilor deţinute de un număr infim de
proprietari, aceasta lărgindu-se, accentul cădea pe mica proprietate. Proprietatea
mijlocie a cunoscut şi ea o conturare mult mai clară.
Această schimbare a fost amplu comentată în epocă şi ea s-a datorat perioadei
îndelungate în care s-a realizat. După unii cercetători reforma agrară nu se încheiase
nici la 1 septembrie 1942, adică la o distanţă de 21 de ani de la debutul ei. Pentru
judeţul Teleorman situaţia nu era definitivată nici la 22 ianuarie 1943.
Tergiversările aplicării reformei agrare în judeţul Teleorman, s-au datorat unor
proceduri greşite, de multe ori intenţionat, în procesul exproprierii cât şi în cel al
împroprietăririi. Cazuri nenumărate de moşii neexpropriate datorită unor acţiuni
judecătoreşti întreprinse de moşieri, cote minime expropriate pe de o parte iar pe de altă
parte nemulţumirile unor săteni omişi din listele de împroprietărire sau cu terenuri
reduse ca întindere sub categoria la care au fost înscrişi, acestea sunt numai o mică
parte din motive.
Reforma agrară din 1921 a fost una din cele mai ample transformări a
proprietăţii din istoria României. Astfel, peste 6 milioane de hectare au fost scoase din
patrimoniul privat şi a persoanelor juridice şi apoi trecute în cea mai mare parte ca
loturi individuale, în proprietatea ţăranilor lipsiţi de pământ sau cu o suprafaţă prea
mică. O parte din terenul expropriat a fost destinat constituirii de păduri şi păşuni
comunale. Anterior ei, marea proprietate din România ocupa 47,7% din suprafaţa
terenul arabilă, iar dupil reformă acesta mai ocupa doar 10,4%. Mica proprietate
ţărănească ocupa înainte de reformă 52,3%, după 1921 ea crescând la 89,6% 1• În baza
propunerilor liberale, marea proprietate de peste I 00 ha urma să fie redusă de Ia
3.810.351 ha la l 484.014 ha. Pentru expropriere a votat şi o parte a moşierilor
conservatori. Constituţia modificată statua reformele agrară şi electorală. Articolul 19
introduce, alături de cauzele de utilitate publică, exproprierea pentru cauză de utilitate
naţională. Tot acest articol, menit a susţine moralul celor din armată, stabilea că o lege
specială va detalia exproprierea şi aceasta va fi elaborată după şase luni de la sffirşirea
' Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria.
1
Enciclopedia Romdnle/, voi. III, Bucureşti, 1939, p. 300.
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războiului.

Exproprierea, cel mal greu demen al reformei.
Decretul lege din 14 decembrie 1918 legifera principiile generale ale
exproprierii din România. La 15 decembrie 1918 un nou decret-lege fixa proprietatea şi
suprafeţele ce urmau a se expropria, urmând o scară progresivii. Pentru a acoperi
suprafaţa de 2 milioane hectare, moşiile se limitau în funcţie de regiune. Astfel, la
munte maxim l 00 ha, deal şi şes, cu populaţie deasă, 150 ha şi 250 ha pentru celelalte
regiuni 2 • În prima fază, unnau a fi supuse exproprierii: „toate terenurile cultivabile ale
domeniului Coroanei, Casei rurale şi ale tuturor persoanelor morale, publice şi private,
institutele, proprietăţile rurale ale supuşilor strilini şi absenteiştilor". Erau exceptaţi
particularii tocmai pe motiv de redresare a stării economice a ţării, grav încercate de
ocupaţia gennană. Situaţia în ţară, la 12 martie 1920, se prezenta astfel: 63 de moşieri
3
străini deţineau 91.576 ha şi 25 de absenteişti aveau 40.864 ha .
În tabelul privind reforma agrară, situaţia exproprierilor pe baza legii în judeţul
Teleonnan se prezint! astfel: 4 proprietăţi de mână moartă, cu un total de 354 ha; I
absenteist, având o proprietate de 290 ha; l străin, având o proprietate de 290 ha; 7
proprietilţi aparţinând statului, cu 1.014 ha; 124 de proprietăţi ale particularilor, cu 13
714 ha4 . Situaţia definitivă a lucrărilor de expropriere din judeţ prevedea, la rubrica
absenteiştilor, un singur proprietar, nenominalizat în documente. La prima expropriere,
acestuia i s-a luat un total de 1.646 ha din care: după decretul-lege 1.153 hectare, iar
după legea agrară 493 hectare. În cazul străinilor se gilsea trecut un singur proprietar,
nenominalizat, cu un total de 10.571 ha, prima expropriere fiindu-i luate 10.101 ha iar
la a doua 470 ha. În datele statistice judeţene situaţia privind absenteiştii şi străinii nu
corespunde cu realitatea.
in dosarele arhivei primăriei Siliştea-Gumeşti, se află cazul unui expropriat
pentru dubla calitate de absenteist şi străin în persoana lui Alexandru Mano,
reprezentat de moştenitorii: Maria, Petru şi Alexandru T. Al. Mano. Comisia de
expropriere din Siliştea Gumeşti declară moştenitorii străini şi absenteişti: ,,Dupa ce
am cules piese informative în ce priveşte naţionalitatea proprietarului: Maria, Petru şi
Alexandru T.-Al. Mano, reprezentaţi prin procuratorul mamei , tutore legală. ConstatAm
că moştenitorii moşiei sus zişi, supuşi greci, posedă coproprietate în comuna Siliştea
Gumeşti, cu sediul administrativ în comună, un total de 4.584 ba şi 6.989 m 2, din care
4.109 ha şi 6.588 m2 teren arabil, 451 ha păduri şi 10 ha conac, grădini şi zarzavaturi,
13 ba şosele C. F. R. [ ... ].Având în vedere că moştenitorii Maria, Petru şi Alexandru
T. Alexandru Mano, proprietarii moşiei Siliştea Gumeşti, în virtutea testamentului făcut
de defunctul Alexandru Mano în anul 1904, 29 aprilie, sunt supuşi greci, după toate
infonnaţiile mele ce am cules din localitate şi din comunele vecine, domniile lor fiind
fii răposatului Tasi Alexandru Mano, fost căpitan în armata greacă şi care a avut şi titlul
de general, av4nd în vedere art. 5, al. b din decretul-lege nr. 3697/18 hotărim: alegem
spre a ti dată spre folosinţă sătenilor întreaga proprietate arabilă" 5 • Exproprierea
2

lbidem, p. 582

Mircea Georgescu, Reforme agrare. Principii şi metode în legiuirile romdneşli şi strliine, Bucureşti, 1943,
p. 61-6S
D. J. T. A. N., fond Consi/ieratul Agricol, ds. 6811924-1926, f. 3.
'Arhiva Primăriei Siliştca-Gumeşti, ds. Sl/1919, f. 2.
3
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proprietăţii a fost totali, fiind incluse şi: .„[ ... ] pădurile, locurile din sate, grădini,
conace trecute în prezentul proces-verbal rămân la dispozitia Casei Centrale a
Cooperaţiei şi Împroprietăririi".
Această hotărâre a comisiei de expropriere este contestată de Eeaterina Th.
Mano, tutoarea legalii a copiilor, motivând cA au domiciliul în Bucureşti şi au cetăţenie
română. Aduce ca argwnent faptul că posedând „moşia de 15 ani[ ... ], numai românii
pot dobândi imobile rurale în România şi deci fiind proprietari ai moşiei Siliştea
Gumeşti, ei nu pot fi deposedaţi de această moşie". Ecaterina Th. Mano, fiind de acord
cu exproprierea, „nwnai unei portiuni de teren arabil al moşiei după cota din noua
expropriere, anexată la decretul lege, iar, în cazul când nwniţii moşieri n-ar fi
consideraţi ca cetăţeni români, să se decidă de comisie dacă pădurile, grădinile şi
conacul rămân tot la dispoziţia Casei Centrale a Cooperaţiei şi. Împroprietăririi cum a
6
decis comisia locală, deoarece în decretul-lege nu se prevede aceasta" •
Tribunalul judeţean Teleorman hotărăşte, „respinge ca nefondat apelul făcut de
doamna Ecaterina Th. Mano'', aceştia rămânând definitiv expropriaţi.
Marea proprietate urma a fi deposedată de 2 milioane hectare care trebuia să
acopere cota necesară exproprierii. Suprafaţa expropriată se lua după o scară
progresivă, căreia i se lua ca bază de calcul mµtimwn de teren intangibil cultivabil de
I 00 hectare. Pădurile erau scutite de expropriere iar subsolul trecea în proprietatea
statului.
Pentru completarea cifrei de 2 milioane, legea prevedea exproprierea
proprietarilor cu mai multe moşii, fixând un maxim intangibil de 500 ha neexpropriabil.
Pentru satisfacerea sătenilor din regiunile cu populaţie deasă, legea admitea colonizarea
proprietarilor, adică schimbul proprietăţilor mari rămase în acest regiuni cu altele în
regiunea de câmpie.
În judeţul Teleorman au fost expropriate 17 moşii cuprinse între 20 şi 50 ha,
19 moşii între 51 şi 100 ha, 73 moşii între 1Ol ha şi 5QO ha, 34 moşii între 50 l şi I.OOO
ha, 34 moşii între l.001 şi 2.000 ha şi 20 de moşii care aveau peste 2.000 ha7( pentru
exemplificare vezi tabelul de mai jos). Moşiile cuprinse între 20 şi 50 ha se întindeau pe
o suprafaţă de 494 ha, moşiile între 51 şi 100 ha pe 1.292 ha, moşiile între l OI şi 500
ha pe 17 .899 ha, moşiile între 501 şi I .OOO ha pe 24.581 ha, moşiile între. 1.001 şi 2.000
ha pe 46.222 ha, iar cele de peste 2.000 ha acopereau şi ele 67.501 ha. Din cele mai
mari moşii amintim: moşia Liţa, apartinând familiei Dumba, cu 5.143 ha, pomenită de
Zaharia Stancu în scrierile sale; moşia Mavrodin, a familiei Anghel N. Capră, cu 4.504
ha; moşia Viişoara a lui Cristea Capră, cu 4.060 ba, moşia Belitori, a familiei Şuţu, cu 4
168 ha; moşia Siliştea-Gumeşti, a familiei Mano, cu 4.048 ha, moşia Cervenia, a
Aşezămintelor Brâncoveneşti cu 4.658 ha.
Actul exproprierii ave4 lacune, astfel proprietarul păstra mai multe moşii în
locuri diferite, nu se expropria integral moliile arendate sistematic, erau respectate
unele vânzări de moşii, preţul era prea ridicat . Exproprierea se făcea atât pe proprietăţi
cât şi pe proprietari. Un moşier cu mai multe proprietăţi păstra din fiecare o suprafaţă

6

Ibidem, f. 4.
D. J. T. A. N., fond Conai/ieratul Agricol, ds. 144/1923, f. 142-203.
"A. Frunzllnescu, Evoluţia chestiunii agrare in România, Bucureşti, 1939, p. 102.
7
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ce varia între 100 şi 500 hectare, plus terenurile neexpropriate. Mai mult, moşierii
aveau dreptul să-şi rezerve suprafaţa scutită de expropriere din mai multe moşii într-una
singură, când aceasta cădea în regiunea de colonizare. Aşa este cazul familiei Capră.
Aceasta din totalul de 12.690 ha deţinea: la Mavrodin 4.504 ha, la Viişoara 4.060 ha, la
Adămeşti 2.300 ha, la Ţigăneşti 2.925 ha. Legea a generat şi cazuri speciale, cum este
cazul comunei Mavrodin, proprietatea expropriată fiind mai mare decât necesarul
comunei a mai rămas teren şi pentru comunele vecine. Proprietarul a putut să-şi rezerve
numai de aici 800 ha teren cultivabi19•
În cazul moştenitorilor generalului George Manu, proprietatea întinzându-se
pe suprafaţa a trei comune, aceştia îşi rezervă dreptul de a rămâne cu întreaga suprafaţă
pe teritoriul comunei Papa, după cum reiese din cererea înaintată comisiei de
expropriere: „Proprietarii înţeleg că suprafaţa de 539 ha cu care locuitorii comunelor
Scrioaşte, Papa, Măldăieni, stăpânesc mai puţin decât suprafaţa ce se cuvine a fi
expropriată pe baza nr. 3697/1918 şi 4889/1919 să se ia în părţi egale din trupul
comunelor Scrioaştea şi Măldăieni câte 269 ha. din fiecare trup de moşie" 10 • În urma
procesului verbal din 23 martie 1923, moşia generalului din comuna Papa, nu a fost
supusă exproprierii.
Proprietatea considerată în indiviziune era socotită la expropriere ca fiind
împărţită, ceea ce însemna că fiecărui proprietar copărtaş i se reducea partea de
moştenite după scara progresivă, ca şi cum ar fi fost un singur proprietar. În baza
acestei prevederi, mulţi moşieri au conservat o suprafaţă mult mai mare din proprietate
printr-un subterfugiu: donând sau Vânz.ând întihderi de moşii soţiilor, fiicelor, fiilor.
Un caz privind cele spuse mai sus se regăseşte în familia cunoscutului om
politic conservator, generalul George Manu. Acesta poseda, înainte de expropriere, 3
11
506 ha teren arabil în comunele Scrioaştea, Papa, Măldăieni • În 1919 proprietatea era
stăpânită de cinci membri: I. G. Manu, C. Gh. Manu, colonel Gh. Gh. Manu, Ana G.
Florescu şi Zoe Gh. Manu. Astfel, moştenitorii Manu mai aveau, după prima
expropriere, 748 ha la Scrioaştea iar în urma celei de-a doua expropriere din 1921, 269
ha 12 .
Numeroasele excepţii, înserate în textele legilor, au permis însă unui număr
ridicat de moşieri să obţină, prin hotărâri definitive ale instanţelor de expropriere,
dreptul de a păstra astfel întinderi cât mai mari de teren. ÎncercArile lor au întâmpinat
rezistenţa ţăranilor, interesaţi în mod direct la o împropriere cât mai largă.. Există şi
situaţii când instanţele de judecată le-a dat dreptate ţăranilor. Ion G. Manu şi Zoe G.
Manu, moştenitorii generalului Manu, contestă decizia „nr. 81 din 24 mai 1923, dată de
Comisia Judeţeană de Expropriere Teleorman cu privire la exproprierea moşiei
Scrioaştea-Măldăieni jud. Teleonnan" şi solicită revizuirea ei. Comitetul agrar, singurul
în măsură de a decide, vine rezoluţia prin care: ,,respinge ca neîntemeiată cererea de
13
revizuire a proprietarilor şi menţine hotarele din 24 mai 1923" •
Un număr ridicat de moşieri au Bcut apel la dispoziţiile legilor care le
9

D. J. T. A. N., fond Reforme agrare, ds. 235/1920, f. 170-201.
Idem, fond Consiliera/ul Agricol, ds. 21/1919-1948, f. 122.
11
Ibidem, f. 133.
12
Ibidem, f. 111.
11
Ibidem, f. 113.
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permiteau să-şi păstreze cote maxime de teren cultivabil, folosind ca motive:
exploatarea moşiilor în regie proprie; posedarea de crescătorii de vite; deţinerea de
instalaţii industriale pentru prelucrarea producţiei agricole; realizarea de mari investiţii.
Astfel de argumente aduc moşierii Nicolae Racotă şi Eufrosina Dancov: „ Moşia d-lui
N. Racottă din anul 1899, adid de 21 de ani se cultivă în regie proprie. Moşia d-nei
Eufrosina Dancov din anul 1913 se cultivă în regie proprie" 14 •
Instanţele de judecată, mai ales Comitetul agrar au fost receptive la asemenea
cereri, preferând conservarea unor asemenea exploatări decât împroprietărirea ţăranilor,
în speranţa că se va determina pe această cale o redresare a producţiei agricole. Aceste
prevederi, împreună cu lipsa unor detalii din lege, au constituit o supapă eficientă
pentru scutirea de expropriere a unor cote maxime ale proprietăţilor moşiereşti,
indiferent de gradul de înzestrare tehnică a exploatărilor 13 •
În regiunea Agricolă Alexandria, se întâlnesc trei situaţii diferite în funcţie de
ani: 1920, 1929 şi 1931> când s-a considerat încheiată reforma în judeţul Teleorman.
În 1920 au fost expropriaţi 46 de proprietari, cu o suprafaţă de 48.641 ha, în 1929
numărul acestora a ajuns la 82, cu o suprafaţă de 52.442 ha, pentru ca în 1931 să mai .
rămână de expropriat 63 de proprietari. Din totalul general de 172.611 ha expropriate
la 31 decembrie 1931, mai rămăsese de expropriat o suprafaţă de 38 054 ha. în acelaşi
an, din totalul de 35 localităţi, în 21 nu se efectuase încă exproprierea de terenuri
arabile.
Marii proprietari cetăţeni români au conservat însă cea mai mare parte din
terenurile ocupate de păduri, vii, plantaţii şi terenuri inundabile din lunca Dunării. O
prevedere a legii agrare din 1921, care a permis moşierilor să-şi conserve proprietăţi
mari, a fost scutirea de expropriere a terenurilor declarate inundate pe care urma a fi
aplicate lucrAri de ameliorare de către proprietar în maxim zece ani.
În judeţul Teleorman, terenurile declarate inundabile reprezentau 27.000 ha,
acestea fiind plasate pe o rază de 50 km de-a lungul Dunării. Au existat cazuri când
aceste terenuri nu se aflau în vecinătatea Dunării .. Moşierul C. Adjerol-Nanov, unul din
cei mai mari proprietari de teren din judeţul Teleorman, a declarat moşia Nanov ca fiind
inundabilă, deşi se afla la doar 2 km de oraşul Alexandria, scăpând astfel de
expropriere. Acestuia i s-a prelungit de mai multe ori termenul iniţial stabilit de
Comitetul agrar 16 • Anomaliile nu se opresc însă aici. Aplicarea reformei agrare, în
judeţ, generează diverse contradicţii. Dacă sunt expropriate terenuri cu adevărat
inundabile, sunt scutite terenuri declarate doar pe hârtie inundabile aparţinând Direcţiei
Generale a Pescăriilor, cum reiese din raportul urma.tor: „Constatându-se că unele
Comisii de Ocol expropriază terenuri inundabile ale statului din regiunea de inundare a
Dunării, vă rugam ca în conformitate cu· dispoziţiile d-lui Ministru să interveniţi
deindată pe lângă Comisia de ocol din judeţ să nu se mai ocupe cu exproprierea unor
astfel de terenuri. Pentru regiunea unde Comisiile au terminat lucrările, am cerut
Direcţiei generale a Pescăriilor să atace cu apel toate hotărârile prin care s-au expropriat

14
1

Idem, fond Reforme agrare, ds. 228/1919, f. 2S.

~ Dumitru Şandru, Reformele agrare din 1921 în Romdnia, Bucureşti, 197S,

16

Ibidem., p. 107-108.
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asemenea teren" 17 .
Reforma agrară în judeţul Teleorman a fost deosebit de amplă, deoarece ea a
expropriat nu mai puţin de 223 de moşii, cu o suprafaţ! totală de 172.611 ha, din care
18
161.593 ha teren arabil şi 9 379 ha izlaz •
Situaţia exproprierilor din judeţ, conform Decretului lege 3697/1918 şi legii
agrare, se prezenta astfel la data de 15 august 1924: domeniul Coroanei, nimic;
proprietăţi de mână moartă, 20 comune, din care 24 de proprietăţi cu un total de 26.545
ha teren arabil; absenteişti, 1 comuna, din care 1 proprietate cu un total de 1.153 de ha
teren arabil; stat, 8 comune, cu un teren arabil de 6.306 ha; particulari, în 120 de
comune, din care 168 de proprietăţi, cu un teren arabil de 1 I 4.213 ha; străini, I
comună, din care 1 moşie cu un teren arabil de 10.101 ha şi IO ha acarete. Au fost
expropriate în total 158.312 ha, adAugându-se expropriere r!m.asl definitiva. pe 9.04 t
ha. La aceasta se adăuga exproprierea în curs de definitivat de la Comisia de ocol cu
apel sau de la Comisia Judeţeană rlmânând în recurs 5.240 ha, ceea ce făcea ca totalul
19
general să fie de 172.611 ha •
Suprafaţa terenului de cultură aparţinând proprietarilor dupii expropriere avea
următoarea dispunere: între 5-10 ha erau 16.402 de proprietăţi, cu 94.846 ha; intre 1050 ha erau 600 de proprietăţi, cu 15.000 ha; între 50-100 ha erau 123 de proprietiiţi, cu
5 626 ha; peste 500 ha era I proprietate, cu 1 400 ha; între 100-500 ha erau 23
proprietăţi, cu 41.l 89 ha20 . Preponderenţa o dădea însă sectorul proprietiiţilor mijlocii.
Judeţ tipic agrar, având o populaţie care în procent de circa 80% era ocupată
cu agricultura şi creşterea vitelor. În 1938, suprafaţa arabilă era de 351.909 ha, din care
marea proprietate atingea 37.332 ha (10,61%) şi mica proprietate 314.577 ha (89,
39%). ln zonă, exproprierea a avut un caracter amplu, moşii de mii de hectare fiind
reduse la câteva sute, în schimb apărând numeroase proprietiiţi mici şi mijlocii care în
timp vor deveni baza economică a ţării. Un început incipient de ferme model.

lmproprietlrlrea, a doua etapl a reformei.

a

Legea privind împroprietiirirea fost elaborat! mult mai târziu decât cea
privind exproprierea. Decretul lege amâna împroprietărirea efectivă a sătenilor avânduse în vedere situaţia materială grea de la stlrşitul războiului.
Articolul 37 al decretului-lege din 1918 preciza că, treptat, după executarea
exproprierii, Casa Centrali a cooperaţiei şi împroprietăririi va lua mlisuri ca să înceapă
parcelarea terenurilor expropriate şi vânzarea lor către ţlrani, potrivit dispoziţiilor din
legea speciaUl de împroprietărire. Articolul 38 stabilea, în linii generale, dreptul !}i
ordinea de preferinţă.
Avându-se în vedere criteriul economic şi situaţia grea de dupl riizboi, în iarna
anului 1918 şi în primăvara anului 1919 a început arendarea pământurilor expropriate
către obşti,· ceea ce ar fi permis, în concepţia oamenilor politici contemporani, o
educare tehnică a ţaranilor ·şi · obţinerea de profituri identic cu cele ale marilor
17

Idem, fond Reforme agrare, ds. 269/1922, f. 28S.
ia Idem, fond Con.silieratul Agricol, ds. 68/ 1924-1926, f. 2-13.
1
~ Ibidem, f. 2-13.
20
Ibidem, f. S.
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--111oatAri 21 • PlmAntul prevllzut pentru împroprietlrire a fost arendat ţăranilor constituiţi
111 nhşti de împroprietArire care erau asemlnAtoare cu cele antebelice , cu deosebirea că
1•11111 compuse din toţi cei cu drepturi la împroprietărire, ţăranii având răspundere
rnlldarA pentru terenuri. Durata acestor arendilri era nelimitată, intenţia oamenilor
1111ll1ici era de a prelungi sistemul exploatării vreme îndelungata.
La 30 iunie 1920, situaţia obştilor de împroprietărire din regiunea agricolă
I\ lexandria se prezenta astfel: obştea Pielea, cu o suprafaţă însAmAnţată cu grâu de 2
!•IO ha; obştea Vităneşti, 172 ha cu grâu; obştea Ştorobăneasa cu 700 ha; obştea
Ilrlnceni, cu I .OOO ha22 •
O situaţie mai detaliata o regăsim la obştea „Dreptatea" din Alexandria, care
1lr1inea o suprafaţă de 313 plmânt arabil, lucrat astfel: I 06, 25 ha însămânţate cu grâu;
l,7S ha cu ovăz; 10,12 ha cu mohor; 140 ha cu porumb; 28,45 ha grădini de legume şi
popeni; 19 ha plşuni 23 •
Pentru a cunoaşte modul de organizare al unei astfel de obşti am luat ca
111<cmplu „Obştea de împrumut" de la Ştoroblneasa, la data de 23 martie 1920. Aceasta
ora condusă de Ştefan I. Buzicl, preşedinte, ajutat de mandatari: 3 cenzori, 3 supleanţi,
1111 casier şi un contabil. Cu excepţia contabilului, care era funcţionar, toţi ceilalţi erau
plugari de meserie. Obştea se legaliza printr-o ştampilA cu legenda „Obştea
';itorobăneasa, judeţul Teleorman" 24 • Cei de mai sus se alegeau dupA unnătoarea
procedurii: „la terminarea anului financiar 192111922 se încheie socotelile obştei şi
procedura la alegerea preşedintelui şi mandatarilor conform legii" 25 •
Comuna Ştoroblneasa era formatl din 438 familii, iar terenul era astfel
lmpărţit: marea proprietate, dupl expropriere, avea 777 ha; mica proprietate, sub I 00
he, avea 641,50 ha; iar terenul expropriat ce se afla în folosinţa Obştii de împrumut,
I.SSI ha; suprafaţa islazului, prin legea diJI 1907, era de 200 ha; pădurea de stejar
ocupa I 07 ha.
Inventarul agricol al comunei se compunea din: 4 treeratori, 4 secerători
legături, 80 secerători simple, doul cositori mecanice, două greble mecanice, 3
vânturători, 7 trioare, 12 semănători în rând, 234 pluguri, 227 grape de fier, 200 care
pentru boi, 30 care pentru cai, 3 trăsuri, 195 rariţe pentru porumb, 288 boi, 5 tauri, 82
vaci, 207 cai, 173 iepe, 2 armăsari, 3 bivoli, 1167 oi, 71 berbeci, 136 capre, 7 măgari 26 .
Raportat la populaţia comunei, inventarul agricol era un caz fericit deoarece reprezenta
jumătate din cel necesar.
Pentru a trece la efectuarea reformei agrare era nevoie de o situaţie generala a
judeţului din punct de vedere a repartiţiei terenului şi a populaţiei, din care sl reiasă
necesarul suprafeţelor pentru împroprietlrire. Suprafaţa totala a judeţului Teleorman
era de 457.700 ha din care: cultivabil şi izlaz, 334.194 ha; păduri, erau 26.000 ha; vii,
pomi 2.550 ha; sate, oraşe un total de 35.000 ha; inundabil, 27.000 ha; şosele, 2.150

21

Enciclopedia Romdniei, p. 300.
D. J. A. T. N., fond Reforme agricole, ds. 235/ 1920, f. 138-146.
23
Ibidem, f. 28.
24
/bidem, fond Reforme agricole, ds. 228/1919, f 45.
2
'Jbidem, ds. 269/1922, f. 71.
26
/bidem, ds. 228/1919, f 58-59.
22
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ha; coaste, râuri, conace etc., 30.805 ha27 • Din totalul de 457.700 ha aparţinând
judeţului, suprafaţa prev!zută pentru efectuarea reformei agrare era de 334.194 ha
trecuţi la teren cultivabil şi izlaz.
La 29 septembrie 1920, ministrul D. Busuioceanu cere situaţia judeţului
Teleorman pe comune: „Vă rugăm de urgenţă şi în cel mult şapte zile să ne trimiteţi
următoarele date: 1. un tablou cu clasificarea comunelor din judeţ pe regiuni: munte,
deal, podgorie, câmpie; 2. un tablou cu clasificarea dupll. densitatea populaţiei împArţită
în trei categorii: a) Comune cu populaţie deasa, b) Comune cu populaţie mai rară, c)
comune cu populaţie rară, de colonizare. Pentru o uşoară clasare a comunelor în aceste
trei categorii vă veţi conduce după urmll.toarele nonne: veţi socoti comune cu populaţie
deasll. acelea unde cei îndreptăţiţi la împroprietărire nu pot fi satisf!cuţi, comune cu
populaţie mai rara unde toţi mobiliuţii cu drept de împroprietărire pot fi satisfăcuţi,
comune cu populaţie rară, de colonizare, unde suprafaţa terenului expropriat întrece
28
nevoia de împroprietărire locală rămânând prisos pentru colonizare" •
Legiuitorii reformei au stabilit incadrarea ţăranilor în trei tipuri de loturi de
împroprietărire : de înzestrare, de completare şi speciale . Primele puteau fi acordate
ţăranilor cu drepturi de împroprietll.rire care nu dispuneau de nici o suprafaţă de pământ.
Loturile de completare erau formate din diferenţa ce trebuia acordată celor cu drept de
împroprietilrire până la satisfacerea cu suprafaţa stabilită pe cap de familie în localitatea
dată. Loturile speciale priveau împroprietărirea prin colonizare sau loturile unor
categorii distincte, precum agronomii, meseriaşii etc. în anumite condiţii, erau preferaţi
la împroprietărire absolvenţii şcolilor de agricultură, preoţii sau învăţătorii, dacă
locuiau la ţară, ca şi familiile ce posedau inventar agricol şi braţe de muncă, ceea ce
atestă o tendinţă a legiuitorului de a sprijini dezvoltarea gospodilriilor înzestrate.
Prima ml!lsură la debutarea împroprietăririi a constituit-o întocmirea tabelelor
de îndreptăţiţi şi fixarea sătenilor în categoriile indicate de legi. În Alexandria,
comitetul local a afişat tabelul de împroprietăriţi încă de la 12 iulie 192029 •
Categoriile de îndreptăţiţi la împroprietărire şi ordinea lor s-au stabilit de
legiuitorii reformei agrare prin decrete-legi. În vechea Românie ordinea de preferinţă la
împroprietilrire a fost stabilită in principiu în decembrie 1918. O ordine riguroasă a
categoriilor de îndreptăţiţi s-a fixat abia in primăvara anului 1920. Aveau prioritate
ţăranii care luaseră parte la război sau suferiseră din cauza lui.
Legea agrară din vechea Românie păstra, cu unele mici modificări, dispoziţiile
decretelor-legi anterioare, stabilind unnătoarea ordine: mobilizaţii din anii 1916-1919;
mobilizaţii din campania 1913; văduvele de rAzboi, pentru copii; agricultorii lipsiţi de
pământ; agricultorii cu proprietăţi mai mici de 5 ha; orfanii de război (art. 78). De la
dreptul de împroprietărire erau excluşi în toate provinciile cei care produsesera acte de
duşmilnie faţă de statul şi naţiunea română, dezertorii şi nesupuşii la încorporare.
în realitate, de cele mai multe ori nu s-au respectat aceste principii. Pentru
clarificarea situaţiei militare se eliberau certificate pe care posesorii le prezentau pentru
împroprietilrire. Un astfel de caz este cel al caporalului Catâru Dumitru de la Postul de
27

2
"

29

Idcm, fond ConsilieratMl Agricol, ds. 68/1924-1926, f. I
Idem, fond Reforme agricole, ds. 235/1920, f. 85.
Ibidem, f. 13 I.
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Jandarmi Nanov al Secfiei Alexandria, Compania Jandarmeriei Teleonnan. La cererea
acestuia, pentru a putea fi împroprietari.t, i se eliberează un certificat cu unnătorul
conţinut: „Noi, Tiron Alexandru, grefierul Consiliului de război al corpului 2 annată.
Certificăm prin prezentul că caporalul Catâru Dumitru a fost trimis în judecata acestui
consiliu pentru faptul de dezertor la inamic. Afacerea lui judecându-se în şedinţa de la
26 decembrie 1921. Consiliul prin sentinţa nr. 201 din această zi l-a achitat pentru
faptul de mai sus. Sentinţa însa nu este definitivă rămasă întru-cât este atacată cu recurs
de către domnul comisar Regal care a luat parte la şedinţă. Drept care am eliberat
prezentul certificat. 2 ianuarie 1922"30 • Cazurile de împroprietărire a dezertorilor au
fost numeroase. Pentru sesizările primite agronomul de la Consilieratul agrar al
regiunii Alexandria îi cere primarului comunei Orbeasca de Sus la 23.03.1922, o
situaţie: ,,să ne arătaţi pe cale oficială care sunt acei dezertori şi în ce mod mandatarii şi
protejaţii lor au putut să aibă atâtea pogoane" 31 •
După criteriul de bază, privind participanţii -de război, au fost trecuţi la
împroprietărire sătenii care întruneau unnătoarele condiţiile: cei au muncit pe moşie
înainte de 15 august 1916, cei care au casă şi gospodărie independentă, ţăranii cu vite
de muncă , cei cu au inventar agricol, cei cu copii minori, numărul şi vârsta fiecăruia 32 .
Legile din 1921 fixau loturile pentru împroprietărire la 5 ha şi pe cele de
completare până la 5 ha. Acolo unde întinderea cultivabilă era insuficient! pentru
împroprietărirea tuturor îndreptăţiţilor se pennitea coborârea lotului tip sub plafoanele
de mai sus.
În general, loturill' de împroprietărire create în baza legilor agrare au fost
pretutindeni inferioare ca întindere celor distribuite în virtutea decretelor legii. Acestea
lăsau instanţelor putinţa sA fixeze loturi mai mici decât cele prevăzute încât practic ele
nu puteau să asigure independenţa economică a ţărănimii. Astfel se întâmplă cu
Constantin Slătan, domiciliat în Alexandria, B-dul Carol al II-iea, nr. 3, care declara:
„subsemnatul, fiind admis la prima Comisie de Împroprietărire care a lucrat în acest
oraş în 1920 cu suprafaţa de 5 ha teren cultivabil pe tabelul nr. l, la categoria I, la nr.
35, iar la Comitetul comunal a revizuit tabelul nr. 1, am fost redus la l ha. Terenul îl am
33
în folosinţă din 19i5 ". O situaţie similară o are Creaţă Anş!telina, din comuna
Ştorobăneasa, care a observat că „lotul ei în realitate este mai mic" 4 .
Sunt consemnate puţine cazuri în care ţăranii au primit loturi în funcţie de
categoria la care fusesel'A trecuţi în tabelul de împroprietirire. În comuna Siliştea
Gumeşti, datorită exproprierii a 4.584 ha, sunt trecuţi cu 5 ha 34 de locuitori, cu 4 ha 93
locuitori, cu 3 ha 11 locuitori, cu 2 ha 197 locuitori, cu l ha 251 locuitori 35 • Mai rar se
întâlnesc cazurile de coloniz.are. În comuna Mavrodin au fost împroprietăriţi toţi
locuitorii şi a mai rAmas teren pentru împroprietlrirea satelor vecine: „din suprafaţa de
2.215 ha rezervate comunei Mavrodin, după ce s-au satisflcut categoriile I-VI cu o
suprafaţă de 1977 ha şi după ce s-a stabilit şi rezervele necesare comunei în suprafaţă
10

/bidem, ds. 269/1922, f 29.
1bidem, f. 41.
32
Ibidem, ds. 297/1924-1925, f SO.
ll Ibidem, ds. 32S/l 932, f. SO.
34
Ibidem, ds. 269/1922, f. 146.
35
PrimAria comunei Siliştca-Oumeşti, ds. S2/1919.
31
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de 67 ha, mai rămâne un teren disponibil în suprafată de 170 ha ~în care se va avea în
vedere comunele învecinate în raza de IOkm care nu au teren suficient cel puţin pentru
împroprietărirea celor trei categorii. Am hotărât ca suprafaţa de 170 ha să meargă la
comuna Călineşti" 36 •
În cele două tabele, de mai jos, este exemplificat!!. situaţia comunei Mavrodin.
Primul tabel redă situaţia înainte de împroprietărire, în care sunt trecuţi pe categorii
îndreptăţiţii la împroprietărire. Al doilea tabel reprezintă situaţia definitivată după
tenninarea reformei agrare şi împroprietărirea locuitorilor comunei Mavrodin.
Tabel nr. I. Necesar de
192437 •
Cateeoria
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Categoria IV
Categoria V
Categoria VI

TOTAL

pământ

pentru

împroprietărire:

NumAr de locuitori
231 loc.
l loc.
38 loc.
52 Ioc.
91 loc.
8 loc.
432 loc.

comuna Mavrodin în anul

Total suorafata detinutll
l 095,50 ha
4,75 ha
240,75 ha
260,00 ha
300,90 ha
37,00 ha
1398,90 ha

. tar'rre de fi1m'ftv ă : comuna M avro d'ID ]8
Tabe I nr. II Îm1oroor1e
Numllr de locuitori
Cate2oria
Total suprafatA
235 loc.
Categoria I
1 112,00 ha
l loc.
Categoria li
5,00 ha
Categoria III
37 loc.
166,50 ha
53 loc.
Categoria IV
264,50 ha
Categoria V
95 loc.
393,00 ha
Categoria VI
8 loc.
36,00 ha
TOTAL
419 loc.
1 977,00 ha
Numeroase cazuri sunt de genul -localităţilor Beuca şi Conţeşti din judeţul
Teleorman, în care nwnlrul celor îndreptăţiţi la împroprietărire şi omişi din tabelul de
împroprietărire se ridica la ordinul zecilor sau chiar al sutelor. Din moşia expropriată
Aretiei Niţescu, din comuna Drăcşani, şi lui Anghel Capră, din comuna Orbeasca, au
fost alocate 79 ha la L61 de locuitori3 9•
Operă de amploare cu urmări pozitive pentru masele ţărăneşti, reforma agrară
din 1921 nu poate fi înţeleasă dacă nu se ţine seama de o serie de acte şi măsuri care,
aplicate pe teren, au dus la înlăturarea multor îndreptăţiţi de la beneficiul
împroprietăririi. Astfel de situaţii sunt numeroase, printre acestea fiind de remarcat
cazul sătencei Mariţa Florea, văduvă, din comuna Cervenia, care declara: „La
36

0. J. T. A. N„ fond Reforme agricole, ds. 226/1919, f 51.
Jbidem, ds. 297/1924·1925, f. 52.
38
ibidem, ds. 297/1924-1925, f. 52.
39
ibidem, ds. 22/1919-1948, f. 92-99.
37
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revizuirea tabelului de împroprietărire din 1922 am fost admisă de către Dl. judecător
cu suprafaţa de 3,5 ha pământ în tabelul II, pe care l-am folosit până în 1926 când,
venind primar, Gh. Miţan, a cerut o noul revizuire a tabelului şi din ură personală ce
avea pe ginerele meu, care este agent la recepţie, m-a exclus cu totul. În a.nul 1927 am
făcut contestatie şi mi s-a aprobat 1,50 ha, pământ pe care îl am. În ziua de 8 februarie
1932 a venit la primărie Dl. agronom regional din Alexandria spre a face debitele la
vreo câţiva inşi ca şi mine care au :fllcut contestaţie. Pe mine m-a exclus•t4°. La trecerea
în tabelul privindu-i pe cei care urmau a fi împroprietăriţi v!duva Mariţa Florea avea
vârsta de 46 de ani, pentru ca în anul 1932 ea să nu se mai încadreze în litera legii,
depăşind vârsta de 60 de ani.
Modificarea tabelelor de împroprietărire, omiterea unor săteni de pe liste şi
inserarea altora, trecerea unora dintre ei de la o categorie de îndreptăţiţi la alta, au
determinat instabilitate în folosinţa loturilor de către ţărani. Consecinţa generală a fost
degradarea terenurilor care era cu atât mai intensă cu cât aplicarea reformei agrare a
durat foarte mult. Gh. R. Slăvitescu din comuna Mavrodin îşi prezenta situatia
agronomului, în anul 1932, astfel: ,,Deşi fac parte din tabelul îndreptătiţilor la
împroprietărire şi adjudecat la categoria a doua, dat în debit cu trei hectare, totuşi până
acum nu am folosit decât două hectare, dar şi acestea în două pă(ţi". Cere două loturi
pentru completarea celor trei hectare şi declară că în prezent acestea sunt lucrate de
Mihalache Robu care nu este trecut la nici o categorie de împroprietăriţi 41 •
Cazuri numeroase de ţărani care nu au fost trecuţi la împroprietărire şi care îşi
prezintă situaţia Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi face ca acest organ
central de conducere să se adreseze agronomului regional di.n Alexandria, la data .de 22
martie 1923: "S!. cercetaţi şi să întocmiţi tabloul pe comune de toti locuitorii care se
găsesc înscrişi flir! drept în tabelele de împroprietărire pentru a se putea aviza asupra
măsurilor de luat contra lor. în coloana de observaţiuni veti arăta pentru fiecare în parte
motivele pentru care cei înscrişi nu au dreptul sli primească pământ42 •
Chiar de la început şi aproape pretutindeni, această operatie s-a realizat prin
neincluderea pe liste a tuturor celor cu drepturi sau prin înlocuirea lor, de către
comisiile locale, cu alţii Bră drepturi. Din tabelul cu locuitorii care sunt trecuţi pe
nedrept la împroprietărire, extragem următoarele motive: nu au inventar agricol; nu au
muncit pe moşie; nu domiciliază în localitate; are lotul arendat; au peste 60 de ani şi nu
au copii; au loturi de 5 ha şi sunt buni pentru un hectar. În dreptul fieclruia s-a scris
„şters debit""43 . În unele cazuri, motivele sunt hilare, cum se întâmplă în comuna Tufeni
unde văduvele de război nu sunt -trecute în tabel pe motiv că nu posedă inventar
agrico1 44 • La fel·este situaţia taranilor care aveau în perspectivă o moştenire sau care nu
se aflau în localitate la data întocmirii tabelelor.
De multe ori, în locul celor îndreptăţiti (participanţi la război, văduve de
război cei fără plmânt şi cu mulţi copii) aplireau alte persoane. La 20 martie 1922,
primarul comunei Orbeasca de Sus prezenta în următorii termeni situaţia privind
40

Ibidem, ds. 325/1932, f. 136.
Ibidem, f. 109.
42
Ibidem, ds. 291/1923, f. 21.
43
Ibidem, f. 14-17.
44
Dumitru Şendru, op. cit., p. 133.
41
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derularea activitAţii comisiei de împroprietlrire: „Dupa cum înţelegem de la oamenii
guvernului de astăzi ci pAmântul expropriat să se dea la toţi care n-au, pânl la
împroprietărirea definitivă, în aceasta comuni lucrurile merg altfel. O mulţime de
locuitori între care sunt şi zişi prizonieri cu situaţia neclarificat:! care noi îi ştim bine că
nu sunt cu mâinile fhrârnate de obuze, alţii împuşcaţi prin picioare, rămaşi prin şanţuri
şi ocupaţi de inamic şi au familiile grele şi de atâţia ani nu li s-au dat şi lor nici o palmi
de pAmânt până ce au ajuns ca copiii lor să moară de foame. Şi unii s-au făcut mari
bogătaşi după cum văd că domnii mandatari ai obştii au câte douăzeci pogoane de grâu
şi câte douăzeci de porumb, ba mai sunt şi alţi protejaţi ai lor, tot la fel sunt, o mulţime
de străini dispăruţi şi câţiva morţi care au fost admişi pe tabelul de împroprietarire fără
drept şi mai sunt şi loturi admise pentru afacerile comunei care în total se cifrează la
600 pogoane. Acestea ar trebui date la aceşti nenorociţi care au rămas muritori de
foame şi acest pământ se cultiva de cei mai sus arătaţi. Vă rugăm cu respect a ne da o
lămurire în această privinţa ca şi noi să putem lua oarecare direcţie de îndreptare a
nevoiaşi1or"45 .
Cei în drept să hotărască asupra categoriilor trecute la împroprietărire

justificau, prin diferite motive, excluderea din tabel a îndreptăţiţilor. Motivele
prezentate erau întotdeauna altele decât cele prevăzute în articolele legii reformei
agrare. în comuna Nenciuleşti, agronomul regional realizează un tabel: „de locuitori
care sunt răi platnici, neachitându-şi datoriile faţă de obşte de când s-a înfiinţat. Acum
statul este grozav de păgubit de pe urma unor asemenea elemente care sunt rlluvoitoare
constituţiei şi cum casa centrali este contra unor asemenea oameni cu onoare vA rugăm
să binevoiţi a da dumneavoastră soluţia, noi fiind de părere ca să fie şterşi de la
împroprietărire mai ales că parte din ei nu-şi muncesc lotul" 46 • În comuna Buzescu, 65
de locuitori au intrat cu vitele pe islazul proprietatea domnului Gheorghe Creteanu, cu
toate cil din moşia acestuia luase naştere izlazul siltenilor. Situaţia generează reacţia
duri a acestuia: „aceşti locuitori fiindct nu respectă nimic în ţara aceasta, cu toate că au
izlaz mai mult decât oricare alta comună, ci nmnai din darul de a face rllu, fiind nişte
nelegiuiţi [ ... ].Intervin pe lângă onorata Comisie ca toţi cei semnalaţi să fie excluşi de
la împroprietlrire ca tulburători ai ordinii şi ai posesiunii ,şi deci nu merita a fi
împroprietăriţi. Cu modul acesta se va da o pildă pentru acei care se abat de la lege şi o
47
calcă cu neruşinare ca şi când ar fi nişte hoarde de barbari" •
A existat o discordanţă evidentă între suprafaţa ce trebuia expropriată şi cea
necesari pentru a asigura tuturor îndreptăţiţilor lotul maxim, considerat în realitate un
minim pentru întreţinerea familiei ţărăneşti. Pentru Regiunea agricolă Alexandria din 4
962 de săteni trecuţi la împroprietărire 12 săteni au primit lot complet de 5 ha, cei mai
mulţi fiind însă împroprietăriţi cu suprafeţe intre 0,50 ha - l ha . În tabelul cu situaţia
generală pe comune a aceleiaşi regiuni agricole, numărul celor împroprietăriţi este mai
mic decât al celor admişi doar într-o singuri localitate raportul fiind egal.
Reforma, datorită înfăptuirii în perioada îndelungata dintre 1921-1934 şi

4

D. J. T. A. N„ fond Reforme agricole, ds. 269/1922, f. 42.
Ibidem, f. 48.
47
Ibidem, f. 148.
'
46
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lolosirii ca probe a unor acte nelegale, a generat nenumărate nemulţwniri 48 • În februarie
1925, Comitetul agrar, constituit prin decretul din 3 martie 1920 ca instanţă de
lmproprietărire, şi având ca funcţie principală judecarea revizuirii cauzelor de reformă
ngrară din vechea Românie, primeşte o adresă din Bucureşti în care se atrăgea atenţia:
„Prin ordinul circular nr. 4100/ 8 mai 1924 vi s-a adus la cunoştinţă să puneţi în vederea
locuitorilor din diferite comune ale judeţului d-v să nu mai introducă contestaţii sau
plângeri către d-v sau Comitetul agrar cu privire la situaţia lor la împroprietărire
deoarece în cazul când au fost judecate. Comitetul Agrar nu mai poate reveni asupra
ucestor hotărâri iar dacă nu au introdus în termen contestaţii, acestea nu se mai pot lua
in considerare fiind ca tardive. Această dispoziţie s-a luat de aproape un an de zile si se
rnnstată totuşi că zilnic se mai primesc şi azi contestaţii"( semnează secretar general
Constantinescu}49 •
Pentru a realiza amploarea avută de reforma agrară în ~udeţului Teleorman, din
punct de vedere al împroprietăririi, la data de 15 aug. 1924 se găsesc următoarele
date: împroprietăriţi un număr de 31.264 locuitori cu o suprafaţă de 115220 ha; un
număr de 21.894 locuitori cu o suprafaţă de 31.406 ha îndreptăţiţi la împroprietărire dar
nu au putut fi împroprietăriţi; se pot satisface 12.000; le-ar mai trebui pentru un lot de
5 ha o suprafaţă de 78.064 ha; disponibilul ce mai exista după decretul lege 3 .697, în
1924 era de 32.154 ha; exproprierea a II a 7.752 ha; numărul celor care nu vor putea fi
împroprietăriţi şi deci rămân pentru colonizare 11.044 locuitori care nu au fost
verificaţi şi nici nu s-au demarat lucrările.
Din 306.642 ha, cât teren arabil deţinea judeţul Teleorman, proprietatea
tărănească ocupa 238.326 ha. Cu acest teren au fost împroprietăriţi 31.264 locuitori,
care au primit 115.220 ha: 361 au primit loturi de 2,50 ha, 2.512 loturi de 3 ha, 884
loturi de 3,50 ha, 6.523 loturi de 4 ha, 959 loturi de 4,50 ha, iar 20.025 loturi de 5 ha~ 1•
Lucrările reformei agrare fiind prelungite, la zece ani de Ia debutarea ei se
încerca o apropriere de momentul final. în acest scop Direcţia aplicării reformei agrare
trimite Consilieratului agricol Teleorman, ordinul nr. 207283/1931 al Direcţiunii
reformei agrare: „pentru executarea până la 20 octombrie 1931 cu situaţia detaliată a
lucrărilor de reforma agrară ce s-a executat pe 1931 şi care va fi cât mai reală şi
amănunţită. De asemeni veţi arăta ce urmează a se executa pe 1931. Veţi înainta toate
datele menţionându-se rezultatele obţinute anul acesta şi raportul cu situaţia de la
decembrie 1930. Ne veţi face propuneri pentru urgentarea şi terminarea lucrărilor în
timpul cel mai scurt posibil. Data de 20 octombrie pentru a avea această situaţie
amănunţită veţi cunoaşte că nu suferA nici o amânare"~ 2 .
Rezerve
Chiar din primii ani de aplicare a reformei agrare, statul a luat iniţiativa, de a
rezolva în folosul unor instituţii centrale sau ale comunelor, în baza prevederilor legilor
agrare şi a unor legi cu aplicabilitate specială, terenuri sau loturi şcolare, sportive,
industriale, militare. În 1922, Casa Centrali a Cooperaţiei şi Împroprietăririi, a dispus

°
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ca din pământul expropriat statul sa cedeze fiecărei comune care nu avea din fonduri
proprii, câte un hectar pentru teremu-i de sport, trei hectare pentru câmpuri de tragere,
cinci hectare în jurul fiecărei gări, câte un lot şcolar în fiecare sat sau comunii.
Rezervele stabilite pentru comuna Scrioaştea în 1921 au fost constituite prin
exproprierea proprietăţii moştenitorilor generalului Manu, astfel: Ministerul de Război
primea 1000 ha, şcoala primară 10 ha, gara şi cantoane C. F. R. 5 has 3 .
Din totalul suprafeţelor ocupate de rezerve în judeţul Teleorman cea mai mare
întindere o deţineau islazurile, 5 .898 ha. Numai pentru oraşul Alexandria s-a expropriat
pentru izlaz, din moşia statului, 400 ha în valoare de 88.000 leis 4.
Legea din 2i septembrie 1920 decidea crearea de islazuri în fiecare sat şi
comună, lăsând totodatA şi marilor proprietari păşuni în raport cu necesităţile lor. Se
dispunea exproprierea unei cote de 1/8 din pământul cultivabil al oricărei moşii mai
mari de 100 ha, cu scopul de a se înfiinţa în fiecare comună păşuni pentru întreţinerea şi
creşterea vitelor. Aplicarea reformei, având ca obiectiv crearea de izlazuri, a dus la
nemulţumiri ale sătenilor din Mavrodin ( 1924, 1927), Nanov (1923), Piatra şi Viişoara
( 1924 ), Dobroteşti ( 1925), Scrioaştea, Baldovineşti. În aceste localităţi a fost necesarii.
intervenţia trupelor de ordine pentru a potoli spiritele55 •
Situaţia generalii a tuturor rezervelor din judeţul Teleorman se prezenta astfel
în anul 1925: 3.682 ha rezerve de stat; 6.961 ha rezerve de judeţ şi comunale; 300 ha
rezerve fllrl1 destinaţie. Totalul general era de 10.943 hectare. Rezervele de stat erau
dispuse astfel: ferme - 400 ha, şcoli primare - 590 ha, şcoală primară - 30 ha, Institut
Educaţie Fizică - 276 ha, garnizoană - 450 ha, drumuri - 788 ha, loturi zootehnice - 460
ha, Episcopie - l 00 ha, grldini de zarzavat - 181 ha, serviciu sanitar - 40 ha, serviciu
tehnic - 28 ha, canton şi gări C. F. R. - 77 ha, biserică - 99 ha, Fundaţia ,,Prinţul Carol"
- 60 ha' 6 . Rezervele judeţene şi comunale însemnau: izlaz 5.898 ha; vetre de sat 983
ha; primării 15,25 ha; cimitir uman 48,50 ha. La acestea se adlugau 230 ha, rezerve
Brii destinaţie, reprezentând loturile demonstrative şi 70 ha rezerve pentru regiuni.
Din cauza nedreptAţilor provocate la definitivarea împroprietăririi, a
nemulţumirilor în rândul ţărănimii, excluderii de la împroprietArire a multora dintre
săteni şi faptului cil rezervele, prin modul defectuos de exploatare, se degradau an de
an, Ministerul Agriculturii s-a vlizut nevoit sll propună desfiinţarea unora dintre rezerve
şi distribuirea terenurilor astfel obţinute în proprietatea individualii a ţăranilor. În aceste
cauze trebuie căutată promulgarea legii din 7 iulie 1930, care acorda întâietate
invalizilor, văduvelor şi orfanilor de război la împroprietărirea din orice rezerve 57 •
Procedura legii era foarte simplă: drepturile ţăranilor erau aprobate de consilieratele
agricole, iar tabelele primeau forma definitivă în urma avizului ministerului de resort,
Brii a mai fi necesarii hotărârea instanţelor judecătoreşti.
Preţul plmintuhd
Toţi oamenii politici,

discuţiilor

indiferent de orientare, au considerat de la începutul
privind înflptuirea reformei agrare, împroprietărirea ca fiind legată intrinsec
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de despăgubiri ce trebuiau acordate marilor proprietari expropnaţ1. Partidul
Conservator, prin reprezentanţii acestuia., au revendicat exproprierea cu despăgubire,
privarea de proprietate în interes naţional urmând să nu dluneze marilor proprietari.
Constantin Garoflid, care vllzuse în exproprierea latifundiilor o soluţie a problemelor
agrare, încă înainte de primul rlizboi mondial, nu o concepea decât prin despăgubire.
în ceea ce priveşte stabilirea preţului pllmântului, Ministerul Finanţelor cerea
în anul 1920 ca: „ până Ia 1 octombrie să întocmiţi un tabel care să cuprindă: - cu ce
preţ s-a vândut hectarul de pllmânt pe fiecare an în ultimii 5 ani, se va arăta pe hectar/
teren de arături, livadă, în sat; - ce recolte s-a obţinut în hectar în fiecare comună şi pe
fiecare an în culturi, 5 ani pentru diferite culturi; - cu ce preţ s-a desfllcut recoltele
obţinute în fiecare an/5 ani; - preţul de vânzare al diferitelor specii vite (cai, boi, vaci,
porci, oi) pe ultimii 5 ani, pe comună; - preţul de vânzare pe ultimii 5 ani, a oricărui alt
produs agricol ca vin, ţuică, brânză, unt etc; - care a fost venitul net la ha pentru fiecare
produs pe fiecare an în ultimii 5 ani" 58 •
Legile agrare din vara anului 1921 nu modificau normele generale de evaluare
a pllmântului expropriat, ci numai coeficientul de calcul. în vechea Românie, art. 36 al
legii mărea preţul pllmântului expropriat la de 20 de ori valoarea arendei pentru păşune,
faţă de 15 cât era înainte. Prin art. 143 se prevedea ca pământul expropriat să fie plătit
în 20 de ani, urmând a se achita la început cel puţin 200/o din valoarea lui. Ca şi în
decret, până la intrarea în stăpânirea definitivă a pământului, ţ!ranii plăteau arendă
pentru lotul primit.
Spre a veni în ajutorul sAtenilor, preţul pământului ce se distribuia acestora era
fixat nu la cuantumul plătit de stat proprietarilor expropriaţi, calculat la de 40 de ori
venitul net la ha (art. 36), ci la de 20 de ori preţul regional al arenzii antebelice, ceea ce
revenea la jumătate din preţul ce se plătea de stat proprietăţii expropriate59 •
La moşia Drăcşănei şi Doagele, judeţul Teleorman, proprietatea d-lor Nică
Marincu şi inginer Ion Negreţu, „proprietarii au flcut apel numai în ce priveşte preţul
care urmeaz.ă să fie scos de pe rol, iar obştea a fllcut apel în ce priveşte terenul ce
urmează să se judece azi". Comisia a III-a Dobroteşti a conchis: „apelul obştii este
nefondat şi se respinge•.6°.
Situaţia privind încasările şi distribuirea titlurilor de împroprietărire în 1924 se
prezenta astfel: numărul locuitorilor care au achitat loturile era de 16.961, ceea ce
reprezenta o întinderea de 51.941 ha cu valoarea de 96.428. 702 lei şi 20 de bani. Au
fost eliberate 14.800 titluri de proprietate reprezentând o întindere de 44.965 ha cu o
valoare de 94.244.080 lei. În schimb în acelaşi an, 31.250 de cetăţeni, ce deţineau
113.590 ha, aveau un debit funciar de 1.700.229.673 lei 61 •
La 1 iunie 1926, situaţia pe judeţul Teleorman se modifică, din cei 31.264 de
săteni împroprietăriţi definitiv 63.860 de săteni achitând valoarea întreagă a loturilor cu
127.634.887 lei. Însă dintre plătitori doar 17.260 de săteni au primit titlul de
împroprietărire definitiv, însumând 56.137 ha62
38
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Preţul pe care legea din 1921 l-a fixat pentru pământul expropriat a fost mic, el
devenind, la scurt timp excesiv de mic din cauz.a deprecierii rapide a leului. Acesta este
motivul pentru care preţul unui hectar expropriat era socotit ca reprezentând arenda lui
pe un an63 • Cu toate acestea, posibilitatea de plată a sătenilor a fost mică.
Reforma în judeţul Teleorman nu se încheiase nici în 1943, cum reiese şi din
raportul din 22 ianuarie 1943 al şefului evidenţei privind lucrările ce au rămas de
măsurat, defalcat, calculat: „ - 24 de comune, la care mai sunt de executat lucrări; 34 de
moşii, la care mai sunt de efectuat lucrări; 2 moşii, însemnând 424 ha de mlisurat pentru
izlaz, cu o valoare de 101.000 lei; 5 moşii, însemnând 2.739 ha de măsurat pentru
împroprietărire cu o valoare de 258.400 lei; 16 moşii însemnând 1.403 ha pe care mai
sunt de realiz.at calcule de parcelări, cu o valoare de 84.000 lei; 22 moşii cu 1.403 ha
de aplicat parcelări; 15 locuri de defalcat, cu o valoare de I 05.000 lei. Total valoare pe
judeţ 904.400 lei 64 •
Situaţia judeţului Teleorman văzută în lumina documentelor de arhivă nu este
clară. Singura situaţie generală prezentată în anul 1924 nu poate fi luată ca definitivă,
cel mult ca un pWlct de plecare. Pentru regiuni agricole se găsesc centralizări până în
anul 1931. Mult mai interesantă rlrnâne cercetarea efectuată pe anumite problematici
ale reformei agrare, fiecare dosar conţine pentru fiecare sătean, comunii o istorie
personală.

Articolul „Particularităţi ale reformei din 1921 în Teleorman" a încercat să
redea pe lângă date privind exproprierea şi împroprietărirea, pentru a se înţelege
amploarea avută într-un judeţ de câmpie, şi atmosfera care a precedat toate aceste
lucrări. Cea mai mare parte a materialului arhivistic abundă de plângeri ale sătenilor
către agronomii regionali, Comitetul de revizuire de pe lângă Ocolul Alexandria,
Direcţia Agrarii.
Judecarea exproprierii şi împroprietăririi a generat numeroase erori de
procedură, unele voluntare, altele datorate necunoaşterii realităţii, care au dus la o
limitare a efectuării legii agrare, la o amânare a definitivării reformei şi la incidente şi
conflicte între părţile interesate. Criticile aduse reformei agrare au fost în leg!Uură cu
problemele economice care degenerau din realizarea ei, dovedeau interesul unor grupări
largi a oamenilor politici pentru menţinerea producţiei şi intensificarea agriculturi,
pentru îndrumarea şi sprijinirea ţăranilor împroprietăriţi, astfel ca actul reformei să
devină eficient.
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PARTICULARITIES OF THE AGRARIAN REFORM
OF THE YEAR 1921 IN TELEORMAN
Abstract

The paper tries to present besides explanations regarding the expropriation and
the allotment, in order to understand the ampleness of these operations in a meadow
county and the atmosphere that preceded all these workings. The most extensive part of
the archive paper is plentiful of protests of the villagers to the regional agronomists, the
Committee of Revision of the County Court of Alexandria, the Agrarian Direction.
The trial of the expropriation and the allotment generated a lot of errors of
procedure, some ofwhich being voluntary and others due to the fact of not knowing and
misunderstanding the reality, errors which led to a limitation ofthe application bringing
about the Agrarian Law, the postponing of the completion of the reform, to incidents
and conflicts between interested parts. The Agrarian Reform was criticized because of
the economic problems that resulted from its carrying out. Those critics proved the
interest of a big group of politicians to mention the production and to intensify the
agriculture, for the guidance and the support of the peasants put in possession of land
for the reform to become efficient.
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