CoLONIŞTI DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN DOBROGEA, ÎN BAZA
LEGILOR DIN ANII 1903 ŞI 1921
IOAN UNGUREANU
Începând cu Legea rurală din anul 1 864, rezolvarea problemei agrare a constituit
pentru întreg spectrul politic românesc o preocupare constantă ş� neîntrerup�
materializată prin reglementări succesive ce aveau să se încununeze pnn adoptarea ŞI
aplicarea Legii agrare din anul 1921.
Războiul de Independenţă din anii 1 877-1 878, ca şi cel de întregire a neamului
din anii 1 9 1 6- 1 9 1 9, în care ţărănimea a susţinut principalul efort material şi militar,
impuneau noile legi agrare nu numai ca o răsplată binemeritată a celor ce reclamau
nevoia de pământ, ci şi ca o cerinţă fi.mdamentală a modernizării şi dezvoltării societă�i
român�şti.
In seria reglementărilor de referinţă adoptate până la 192 1 se înscrie şi Legea din
2 aprilie 1 903 cu privire la acordarea de pământuri în Dobrogea, luptătorilor din
Războiul de Independenţă. Se crea astfel un precedent pentru colonizMea la mari
distanţe a unor noi împroprietări�. Această lege devenise, desigur, necesară pentru
satisfacerea acelor cereri de împropri�tărire care nu s-au putut solu�ona pe moşiile
'"'mguste" şi nici în apropierea acestora. In baza respectivei legi se făcuseră ,şi din judeţul
Bacău, colonizări în judeţele Tulcea şi Constanta, ale unor locuitori din comunele
Grozeşti, Bogdana, Măgireşti, D. Sturza, Secueni şi altele, care fuseseră împroprietări�
'cu loturi de câte 8 hectare.
Aplicarea Legilor din 1 903 şi 1921 au produs în mod firesc efecte în fi.mc�e de
respectarea sau nerespectarea lor ad literam de către beneficiarii direc� ai loturilor
respective, ca şi pentru succesorii acestora. Aşa se explică deposedările ulterioare
colonizărilor, efectuate prin hotărâre judecătorească, ale unor proprietari sau moştenitori
care au încălcat prevederile legii, mai ales ale aceleia cu privire la mutarea defmitivă a
familiei, cu întregul inventar mobil, în Dobrogea.
Asemenea măsuri nu au fost însă lipsite de flexibilitate aşa cum s-au aplicat, de
exemplu, în cazul veteranului Grigore Pandele, din comuna D. Sturza, care solicita în
iunie 1 925 să i se lase în posesie lotul de 8 hectare cu care fusese împroprietărit în
comuna Chiragi (Chimogeni - n.n.) din judeţul Constanta, în baza legii din 1903.
La 30 iunie 1925, Direc�unea Bunurilor, Serviciul Dobrogei, din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor făcea cunoscut Prefectului de Bacău, că a dat
ordin agronomului regional al Dobrogei să-i lase în posesie lui Grigore Pandele lotul
respectiv, cu "condiţiunea ca, cel mai târziu în termen de un an, suplicantul să se

stabilească efectiv lapământ, cufamilia şi întreaga sa gospodărie"1 •

Unii urmaşi ai veteranilor împroprietări� în 1 903, cărora însă li se ridicaseră
drepturile de colonist, au încercat să se folosească de noua lege din 192 1 pentru a
redobândi ceea ce primiseră înaintaşii lor în baza Legii din 1903.
Spre exemplu, în cazul veteranului Nicolae Ciofu, din comuna Secueni-Bacău,
care fusese împroprietărit în comuna Babadag din judeţul Tulcea, în anul 1903, Direc�a
1

ArhStBacău, Fond Prefectura judeţului BacAu, dosar44/1925, fila2.
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Bunurilor Dobrogea solicita, la 3 1 ianuarie 1924, Prefectului judeţului Bacău să aducă
la cunoştinţă celor 3 fii ai fostului veteran, că nu se poate onora peti�unea lor de a fi puşi
în posesia lotului de 8 ha al tatălui lor, întrucât acesta fusese "defmitiv şi legal deposedat
de lotul său încă din anul 1913 ,,z.
Acelaşi Serviciu din cadrul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor trimite, la
9 iulie 1925, Prefectului de Bacău decizia de deposedare de lotul de 8 ha din Dobrogea,
a moştenitorilor defunctului veteran Constantin Tudeanu, din comuna Măgireşti, care
fusese împroprietărit în baza Legii din 2 aprilie 1 903 3 •
Alte adrese ale aceluiaşi Serviciu către prefect, între care cele din 8 decembrie
19244 şi 26 septembrie 19255 , se referă la cererile unor veterani ai Războiului de
Independenţă de a fi împroprietăriţi în Dobrogea în baza Legii din 1903. Între aceste
solicitări sunt cele adresate de 9 veterani din comuna Grozeşti care cereau să fie
împroprietăriţi cu câte 8 hectare în comuna Pazarlia din judeţul Constanta şi ale
veteranului Costache Machedon, din comuna Bogdana
Răspunsul ce a fost dat acestor peti�onari a fost acela, că cererile lor nu pot fi
satisfăcute "întrucât nu se mai fac împroprietăriri în baza legii sus citate, ci numai în
baza legii pentru reformă agrară (din 192 1 n.n.)',t;.
Ca şi în legea din aprilie 1903, în Legea agrară din 1921, publicată în Monitorul
Oficial nr 28 din 17 iulie a acelui an, rezolvareţ insolvabilităţilor locale pentru
împroprietărirea celor ce luptaseră în Războiul de Intregire a României, avea să se
găsească tot prin colonizare în Dobrogea.
Deşi punerea în posesie s-a făcut până la finele anului 1922 (termenul de
depunere a contestaţiilor expirând, fără nici o altă prelungire, la 28 decembrie 1922),
strămutarea coloniştilor în Dobrogea s-a extins până la jumătatea anului 1924, din
motivele complexe ce le presuplJllea o astfel de măsură.
Beneficiind de efectele acestei din urmă colonizări, nelipsită de peripeţii,
strămutarea în Dobrogea a unui număr de 39 de familii din comuna Luizi-Călugăra, la
mijlocul anului 1 924, pentru a primi laturile cu care fuseseră împroprietăriţi, reprezintă
un caz specific pentru judeţul Bacău. Fiind un sat compact, cu dispunere pe panta estică
a lanţului subcarpatic dintre râurile Tazlău şi Siret, în imediata vecinătate a oraşului
Bacău, localitatea a cunoscut un foarte ridicat spor natural de creştere a populaţiei (care
este de rit romana-catolic), fenomen demografic c,ţ a intrat în raport invers proporţional
cu posibilităţile oferite de rezervele funciare. In mod necesar, aceasta şi explică
disponibilizarea unui număr de locuitori care au intrat sub incidenta legii din 192 1 , în
vederea colonizării lor în Dobrogea Ca urmare, la 21 ianuarie 1924, Serviciul
administrativ al Prefecturii judeţului Bacău, eliberează o adeverinţă prin care se
confrrma legalitatea de punere în drepturi de colonizare în judeţul Constanta a unui
număr de 39 de familii din această comună, acest document reprezentând şi actul de
identitate pentru călătoria pe C.F.R.7
-

2 Ibidem, dosar 36'1924, fila 1 .
3 Ibidem, dosar 44/l925, fila3.
4 Ibidem, dosar 36/1924, fila 7. Solicitanţii erau Avrnrn Drâstariu; Gheorghe Vâlcu; Constantin Gh. Ciocoiu;
i\slănachi Pricopie; Angheone Mihai; Gheorghe Scutariu; Radu Comănici; Ciontu Alexe; Vodă Ion
5 Ibidem, dosar 4411925, fila 5.
6 Ibidem, filele 5 şi 7.
7 Ibidem, dosar 15/1924, fila 8.
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Printr-un schimb de adrese ce au circulat între serviciile centrale şi locale ale
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi Prefectura Bacău şi între aceasta din urmă şi
Primăria comunei Luizi-Călugăra, între 21 ianuarie şi 25 martie 1924, s-au perfectat
probleme ca: data îmbarcării în Gara Bacău, numărul vagoanelor acoperite, inven�l
agricol strict necesar şi obligatoriu, fără de care li se refuza deplasarea (car, plug, vtte,
trăgătoare, material lemnos pentru un adăpoat provizoriu, nutreţ pentru vite şi întreaga
gospodărie de primă necesitate) etc.
Din adresele şi instruc�unile respective rezultă şi alte condi�i de deplasare,
precum: întocmirea unor bilete de identitate, tabele cu diverse rubrica�i, numărul
persoanelor din fiecare familie, inventarul viu şi mort al fiecărei familii ş.a.
Pentru ilustrarea acestor aspecte ne vom opri, în continuare, asupra unora din
aceste documente. Astfel, Consilieratul Agricol al judeţului Bacău se adresa Prefectului
la 7 martie 1924 cu următoarele solicitări şi precizări:

"Domnule Prefect,
Motivaţi de Ordinul Direcţiei Funciare din Casa Centrală a Împroprietărirei,
Nr. 52021924, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să se dea ordin D-lui
Primar al comWlei Luizi-Călugăra a pWle în vedere tuturor locuitorilor care SWlt
trecuţi pe tabloul aprobat de Casa Centrală pentru colonizare ca să se pregătească şi
săfie gata de plecare când li se va anWlţa data de îmbarcare cdre va începe la acest
judeţpe ziua de 15 Martie a.c.
Transportul va fi gratuit punându-li-se la dispoziţie vagoanele necesare în
proporţie de aproximativ 2 vagoane pentru 3familii, cw10scând că sub nici Wl motiv nu
se va permite îmbarcarea acelora care nu se vor prezenta cu inventar agricol complet
(car, plug, vite trăgătoare) şi întreaga gospodărie de primă necesitate. Acesta va fi
singurul transport gratuit pe C.F.R de care vorputea beneficia coloniştii; acei care nu
vorfi gata de plecare la data ce se va anWlţa ulterior, vorpierde dreptul de a beneficia
de gratuitate pe C.F.R.' .s .
Sunt interesante şi precizările făcute la 1 5 martie 1924 de Direc�a Funciară din
•

cadrul Casei Centrale a Coopera�ei şi Împroprietărirei, făcute p�arilor din comunele
cu colonişti pentru Dobrogea. Între acestea este şi specificarea că "dacă Wlii din cei

admişi la colonizare se vor răzgândi şi vor renWlţa de a pleca, D-1 Consilier agricol îi
va putea înlocui cu alţii, al căror nume vi-I va comWlica la timp"9. Totodată, se
atenţionează primarii comunelor respective că se fac răspunzători "de toate neregulile şi
abuzurile ce se vor produce din neglijenţă sau din neobservarea (nerespectarea - n.n.)
instrucţiWlilor defaţă'1 0 şi de aceea li se cere expres să supravegheze pregătirea fiecărui
grup şi să-I controleze riguros la plecare.
Dar, duPă cum vom vedea, această acţiune nu va fi lipsită de peripeţii. Astfel, Ia
1 9 martie, prin adresa Direcţiunii a II-a din Regionala C.F.R. Iaşi se aduce la cunoştinţa
Prefecturii că pentru transportul coloniştilor din judeţul Bacău cu destina�a Dobrogea se
pun la dispoziţie în staţia Bacău l O vagoane acoperite pentru data de I l iunie şi alte 1 O
vagoane pentru 12 iunie, "iar expedierea vagoanelor încărcate se va face sigur cu

8
9

Ibidem, dosar 3611 924, fila 3.
Ibidem, fila 6.

10 Ibidem.
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trenul
accelerat direct de marfă, care are plecarea din Bacău, ora 5,20 minute
. · 3102
ntn' 'l l .
dzmme'ifU
Intr-adevăr, adresa Consilieratului Agricol al judeţului Bacău din 7 martie 1924,
preciza în treacăt că plecarea coloniştilor din Luizi-Călugăra se va face "la doJa ce se va
anzmţa ulterior' iar Regionala C.F.R Iaşi, după cum a reieşit mai sus, avea să pună la

dispozi�e vagoane abia pentru zilele de 1 1 şi 1 2 iWlie 1924.
Ori, autorităţile judeţene şi comWlale, pornind de la faptul că între 7 şi 19 martie
nu puteau şti exact care vor fi zilele în care se va asigura deplasarea pe C.F.R, au
ac�onat cu toată vigoarea ca în timp de o săptămână, între 7 şi 1 5 martie, viitorii
colonişti să-şi rezolve toate problemele legate de strămutare şi să fie cantonaţi în zona
gării Bacău. Desigur, această aparentă amânare avea să creeze o �ituaţie disperată atât
pentru subiec�i strămutării cât şi pentru autorită�le locale. In acest sens, esie
semnificativă adresa Serviciului Administrativ al judeţului Bacău din 25 martie 1 924,
trimisă Ministerului Agriculturii şi Domeniilor:

"Domnule Ministru,
Consilieratul Agricol al judeţului, cu adresa nr. 693 din 7 Martie crt. ne-a
solicitat concursul pentru trimiterea coloniştilor din acest judeţ la locul de
împroprietărire în Dobrogea, al căror transport în trenuri speciale va începe de la data
de 15 Martie ac.
Prefectura a transmis cuprinsul adresei de mai sus autorităţilor comunale din
Luizi-Călugăra, cu ordin de executare.
Coloniştii din această comuncP, fără a mai aştepta alte instrucţiW'li, au făcut
pregătirile de îmbarcare, vân;Jind tot avutul ce nu se putea transporta. şi desfăcând
întreaga lor gospodărie au dus-o la staţia Bacău.
Aici, în lipsă de ordine speciale li s-au refuzat îmbarcarea, aşa că astăzi aceşti
nenorociţi se găsesc fără nici un rost, în câmp liber, şi fără posibilitate să poată
înjgheba ceva in localitate pentru mlO'lcile agricole deprimăvară
Astăzi s-a primit la Prefectură şi itinerarul căilor ferate în care se fixează
plecarea lor tocmai la 11 şi 12 iunie a.c.
Această dată este cu totul nepotrivită pentru agricultori, întrucât nu se poate
recolta nimic până la llO'lie la locul deplecare, şi nici în Dobrogea nu se vor puteaface
vre-o cultură, ci tocmai la toamnă, astfel, adică peste un an de la toanuza viitoare.
Aducând la CW'loştinţa Domniei Voastre cele de mai sus, vă rog D-nule Mmistru
să binevoiţi a displO'le să vină în ajutorul lor intervenind către Direcţia a II-a Iaşi Calea
Ferată, să li se pw7ă la dispoziţie în staţia Bacău numărul de 20 vagoane destinate
pentru dânşii după itinerar cât mai neîntârziat (de vafi posibil în cel mult 10zile)"1 3 •
1 1 lbidmt, fila 5.
1 2 1bidem, dosar 15/1924, fila 8. Coloniştii (capii de familie) erau următorii: Petre Ţâmpu Coceangă; An!On
Ţâmpu Coceangă; Ion Martin Butacu; Mihai I.P. Coceangă; Anton ŞtM Ţâmpu; Anton Gh. Pali; Mihai M
Martin; Neculai Sumănaru; Anton P. Colta; Andrei P. Sabău; Petrea Andrei R Coltea; Andrei Martin Sabău;
Ion P.J. Solomon; Anton I.M. Ţâmpu; Anton 1. Andrei Tulbure; Neculai Tod. Chiriaş; Ilieş Buhoceanu;
P.P. Anton Pali; Andrei Anton Sabău; Anton P.M. Ţâmpu; Dumitru 1. Tulbure; P.M Solomon; Anton Anton
Bârsan; Mihai M.P. Solomon; Dumitru M.I. Iancu; Mihai P. Ţâmpu; N.I. Bârwt; Petre I.G. Horvat; Anita
Ioje N. Ilieş; Dumitru Ioje Butacu; Mari<'. 1. Ţâmpu; Mihai M. Coceangă; I.P. Dascălu; Petre N. Bogdanel;
Andrei N. Ghenta; lanuş Căl&lz; Neculai Cazacu; Petre Anton Coceangă; Mihai Anton Cemica.
1 3 1bidmt, fila 4.
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Din nefericire, documentele din Fondul Prefecturii judeţului Bacău referitoare
la această problemă se opresc aici şi nu cunoaştem d�că deme:--�1 S��iciului
Administrativ din 25 martie 1924 a atras un răspuns favorabil sau nu ŞI, 1mphc1t, nu se
poate şti, în acest stadiu al cercetării noastre, dacă deplasarea strărnutaţilor s-a devar :;at
sau s-a efectuat la data programată, de 1 1-12 iunie 1924.
Însă, cu privire la efectuarea deplasării propriu-zise nu poate exista nici un dubiu
întrucât drumul celor în cauză era fără întoarcere ştiind că ei îşi vânduseră bunurile de la
locurile de origine, aflându-se într-un fel de cantonament de plecare şi, nu în ultimul
rând, aveau deja statutul de împroprietăriţi în Dobrogea. De altfel, după unele informaţii
neverificate încă, coloniştii din Luizi-Călugăra au fost împroprietăriţi în comunele
Independenţa şi Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa.
Desigur, în legătură cu modul cum s-a desfăşurat împroprietărirea în. baza legii
din 192 1 au existat multe contestaţii şi procese. Deoarece acestea au continuat şi după
termenul limită prevăzut de lege, au determinat Comitetul Agrar al Direcţiunii
Vechiului Regat să expedieze la 22 ianuarie 1 925 o circulară prin care se spunea printre
altele:
"Domnule Prefect,
Prin adresa circulară Nr. 4101 din 8 Mai 1924, am avut onoarea a vă ruga să
binevoiţi a pune în vedere, prin organele Dvs. subalteme, locuitorilor din diferite
comune ale judeţului Dvs. să nu mai introducă contestaţii la Comitetul Agrar asupra
unor lucrărijudecate sau peste termen înregistrate.
Deşi aceste dispoziţiuni aufost luate de aproape un an de zile, se constată totuşi
că zilnic se mai primesc la Comitetul Agrar constestaţiuni tardive şi reveniri asupra
unor lucrurijudecate.
Potrivit dispoziţiunilor luate, vă rugăm ca prin organele Dvs. să puneţi în
vedl!re tuturor locuitorilor că hotărârile Comitetului Agrar sunt definitive, iar
lucrările în materie de împroprietărire sunt încheiate, astfel că nu se mai pot lua în
considerare astfel de cereri, termenul de depunere a contestaţiilor expirând de la
28 Decembrie 1922 şi el nu a maifostprelungit.
Credem că facem în felul acesta un real serviciu locuitorilor care nu-şi mai
pierd timpul şi mijloacele prin asemenea străduiri inutile şi vă rugăm a ne da preţiosul
Dvs. concurs m acest scop .
·

"14

A

Legea cu privire la împroprietărirea veteranilor din Războiul de Independenţă,
din 2 aprilie 1 903, prin colonizare în judeţele Constanta şi Tulcea, unde au primit loturi
de câte 8 hectare, ca şi Legea agrară din 1921 , în baza căreia s-a recurs la o nouă
colonizare a Dobrogei de către cei pentru care nu mai existau suprafeţe disponibile în
locurile lor de baştină constituie, desigur, momente importante ale istoriei României
moderne şi contemporane asupra cărora considerăm că cercetarea istorică merită să se
oprească sub toate aspectele interdisciplinare, sociale şi etno-culturale Asemenea
strămutare de populaţie din diverse zone ale ţării, a condus la formarea de noi
comunităţi în care s-au împletit obiceiurile, portul şi tradiţiile locale cu cele aduse de
aceştia la noul lor domiciliu, ceea ce, dincolo de aspectul pur economic, a creat un nou
cadru socio-etnografic care, credem noi, este încă insuficient studiat.
. •

·

14 1bidem, dosar 911925, fila l.
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Des colons du departement de Bacău, en Dobroudja,
â la base des lois de 1903 et 1921
Resunu�

La guerre d'lndependence de 1877-1 878 et la premiere guerre mondial de 1916-1919 ont
irnpose une nouvelle legislation agraire, romme recompense pour les paysans, la force sociale qui
a soutenu en principal i'effort materiei et militaire dans ces guerres.
L'auteur traite quelques astepects de Ia colonisation des veterans de la guerre des
communes de Bacău, romme Grozeşti, Bogdana, Măgireşti, Dimitrie Sturza et Secuieni, dans les
departements de Constantza et Tulcea ou ils ont ete mis en posession de 8 ha des terres
conformement a la Loi de 2 avril 1903. n traite aussi et la rolonisation en Dobroudja, d'un
nombre de 39 familles de Luizi-Călugăra conformement a la Loi agraire de 1921.
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