CU PRIVI RE LA SITUAŢIA REFORMEI AGRARE iN J UDEŢU L IAŞI
i N AN I I 1 928- 1 930
C. BOTEZ

Aplicarea reformei agrare în j udetul laşi, ca !;ri în celelalte judeţe,
a fost o lucrare grea şi de durată, care nu s�a încheiat nici pînă la
cel de-al doilea război mondial. Dacă expropierea s-a terminat în linii
generale în 1 926, împroprietărirea definitivă a ţăranilor a fost împo
v ărată de practicile adesea ilegale ale autorităţilor şi de volumul mare
de lucrări ce trebuiau executate cu un aparat de specialitate insuficient.
Analiza modului de aplicare a reformei . agrare în j udeţul laşi a
preocupat şi pînă acum pe cercetători. Unii 1 au prezentat sumar această
problemă ; alţii 2, pe larg sau mai restrîns, au urmărit aplicarea ei în
întreaga perioadă interbelică. In articolul de faţă ne propunem să
rel iefăm, pe baza unor m ateriale de arhivă, noi aspecte ale acestei
probleme pentru o perioadă cînd România a fost guvernată de partidul
naţional-ţărănesc, care, prin doctrină şi program, se considera expo
nentul intereselor ţărănimii române. Mărturiile documentare inedite
pun în evidenţă paradoxul, antiteza, dintre politica agrară prevăzută
în program şi practica guvernamentală.
La v.enir·ea l11CIIţionail-ţă<rănişti'lor l'a quvern, în 1 928, totailuJ oelor
împroprietăriţi în j udeţul Iaşi era de 1 9.346, iar suprafaţa ce li s-a
repartizat de 69.432, 1 220 ha 3• Numărul celor împroprietăriti în mod
definitiv a atins abia cifra de 1 0.399 4• In afară de aceştia, existau 1 388
săteni care au primit pămînt în arendă 5, ca şi 43 1 colonizaţi în alte
regiuni. La aceeaşi dată, se mai aflau neîmproprietărite următoare_le
categorii de ţărani : a) 1 5 1 3 din subcategoriile I_:_:_1V şi 496 din stibca
tegoriile VII-IX, eliminati de la dreptul de folosinţă de serviCiile agri
cole pe oaza instrucţiunilor ; b) 1 903 din su:bcategoriile I:._:.:IV şi 2 020
din subcategoriile VII�IX din ca.tiza lipsei de teren ( fărărnumărul celor-'
.
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colonizaţi) '· tn unele lucrări găsim cu totul alte cifre. Adrian I. Miro
nescu, de pildă, arată că in judeţul Iaşi au fost improprietăriţi pe baza
-l•eg,ill or de reformă agr·ar ă .un număr de 22. 988 ţăr:an.i, expropriirudu-se
o suprafaţă de 98.281 ha de pe 2 1 7 moşii, deci in medie cîte 4,3 ha 7•
Comparind aceste cifre cu cele de mai
sus, extrase din Arhivele
Statului Iaşi, rezultă că numărul improprietăriţilor era mai mic cu
3 642, iar suprafaţa cu care au fost împroprietăriţi redusă cu
28.848,8780 ha. O dată cu aceasta a coborît şi media suprafeţei cu
care au fost improprietăriţi ţăranii, de la 4,3 ha la 3,5 ha. Cifrele, după
cum se vede, variază de Ia o sursă Ia alta. Aceste cifre au fost deseori
repetate în scopul de a preamări " opera" la care s-a lucrat din spiritul
de "intelegere" a situaţiei de după primul război m ondial 8• Cererile
ţăranilor adresate autorităţilor după 1 921 , pun în adevărata lumină
modul cum s-a făcut împroprietărirea in judeţul Iaşi. Numărul foarte
mare de petiţii, individuale sau colective, unanime tn prezentarea
nedreptăţii făcute, poartă pe marginea lor rezoluţii stereotipe anti
ţarăneşti.
Fkintr-o .ab�lă poll. itică demag.Oigli'c ă , n.a•ţionlall. -·ţ ărănwşti ,au Lansat
ideea de revizuire a aplicării reformei agrare. Această idee a rămas
fără un rezultat favorabil pentru ţărani. Guvernul naţional-ţărănesc a
fluturat-o numai pentru că însăşi
programul
dinaintea
alegerilor
anunţa ţării că opera reformei agrare era pe calea definitivării.
tn virtutea acestei idei, prefecţii judeţelor, tn baza ordinelor-cir
culare primite de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, au pus " în
mişcare" ţăranii lipsiţi de pămînt şi neîndreptăţiţi, care in j albe indi
viduale sau colective au înşirat doleanţele lor îndreptăţite in pro
blema revizuirii tmproprietăririi. Această manevră
a
creat pentru
cîtva timp ţărănimii iluzia că guvernul se interesează de soarta ei.
Lansarea ideii de revizuire a reformei agrare a îngroşat şi reîmpros
pătat valul de cereri deja existent, adresate prefecturilor, consiliera
telor agricole, camerelor agricole, inspectoratelor generale adminis
trative.
In momentul cind s-a trecut la revizuirea aplicării reformei
agrare şi în judeţul Iaşi, a ieşit la lumină adevărata situaţie a ţără
nimii - rezultată din avalanşa de petiţii trimise organelor de resort
din oraşul Iaşi. Pe baza materialelor adunate, prefectul a trimis un
memoriu 9 ministrului domeniilor în care a expus situaţia împroprie
tăririi în judeţul Iaşi. Din acest memoriu rezultă că la sfîrşitul lunii
pentru a
februarie 1 929, prefectura judeţului a numit şase comisii
cerceta petiţiile ţăranilor şi un birou de control alcătuit din prefect,
�uprefectul şi consilierul agricol. Comisiile au stabilit de la început
două categorii de cereri : o categorie a ţăranilor cu drept de împro
-,trietărire, dar neîndreptăţiţi, şi a doua, a generatiei tinere de ţărani
rare în 1 92 1 nu avea dreptul la pămînt.
Comisiile au exclus criteriile care trebuiau să stabilească o a
treia categorie, a ţăranilor deposedaţi de pămînt� în intervalul de la
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legiferarea reformei agrare pînă in momentul " acţiunii" de revizuire
a aplicării ei. Comisiile s-au deplasat în comune, unde au adunat pe
săteni şi au verificat cererile lor. In intervalul 1 O martie - 1 5 mai
1 929, timp dlt rau durat lUJCrăi1ile raicestor roomi,s ii, S-'aU ,cerceta1 7 861
cPreri, din care 4 557 10 cereri pentru prima categorie şi 3 304 cereri
din cea de a doua. In realitate, comisiile regionale n-au văzut toate
cererile ţăranilor, deoarece multe din ele au fost distruse sau ascunse.
Memoriul subliniază principalele cauze care au dus la nedreptă
tile săvîrşite cu ocazia aplicării reformei agrare în judeţ. Datorită
aparatului administrativ, mulţi săteni nu au putut să se intereseze de
drepturile lor, acordate prin legea agrară din 1 92 1 , iar alţii nici n-au
stiut cum trebu'ie să p11oc,edeze. Dîndu-'li"'Ste păm�Jlll: •La mare distwţă
de g ospod ărie runii ţărrami nru •s-au desJ,1pit de 'V'atr,a .satullud lor şi au
aşteptat să li se dea pămînt in acelaşi loc. In unele locuri măsură
toarea şi parcelarea au fost tărăgănate, creîndu-se astfel o stare de
provizorat şi o largă posibilitate ca organele agricole să săvîrşească
abuzuri fie strămutînd pe ţărani din loc in loc, fie săvîrşind abateri
dtc- la normele de împroprietărire.
Din acelaşi memoriu rezultă că mulţi ţărani au fost omişi la întoc
mirea tabelelor de împroprietărire din mai multe pricini şi anume :
a� aflaţi sub anne, minori sau lipsind din comună în acel moment ;
bj alţii au fost "pîrîţi pe nedrept ca dezertori sau că posedă pămînt
mai mult decît aveau în realitate " 11 1 c) omişi - voit sau fără voie
- la copierea tablourilor ; d) ,. li s-au mistificat cererile" 12 1 e) cei
care au primit c ertificate au socotit că pămîntul le-a fost dat defi
nitiv şi nu s-au interesat de revizuire. O altă categorie de ţărani, e
vorba de cei cu pămînt sub 5 ha. deşi erau trecuţi cu suprafaţa de
5 ha. in liste, au primit mai puţin pentru că pămîntul expropiat în
comuna lor era insuficient, şi aceştia, legaţi de gospodăria lor, s-au
mulţumit pentru un timp cu loturi mici. Prefectul recunoştea în ace
laşi timp că, în general, organele agricole chemate a lucra în această
direcţie .. n-au lucrat nici cu priceperea, nici cu stăruinţa . . . şi nici
cu lipsa de interes personal cum ar fi trebuit la o lucrare atît de
grea
ca aceea a improprietăririi" 13 , De asemenea, izlazurile
comu
nale n-au fost predate tuturor comunelor, iar pentru alte comune nu
s-au găsit listele de improprietărire şi nici procesele-verbale din
care să rezulte constituirea izlazurilor comunale. Dar cea mai clară
constatare care vine să dovedească că din primele zile reforma agrară
avea menirea să întărească burghezia sătească o constituie ideea că
"Aiurea sJnt sdtenii care, deşi posedau 5 ha sau mai mult chiar, au
luat pdmJnt şi la Jmproprietdrire şi tncd 1naintea celorlalţi. In genere
Jnsd locuitorii se tem sd denunţe asemenea cazuri, pentru că de
obicei cei care au abuzat stnt puternici la sate" 14• Pentru remediere,
in memoriu se propunea o lege c are să îngăduie revizuirea aplicării
reformei agrare, grăbirea operaţiilor de parcelare şi intocmirea pla
nurilor
definitive, determinarea perfectă a izlazurilor şi predarea
,
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lor conform legii. Memoriul nu cuprinde toate aspectele problemei
tărăneşti din j udeţul Iaşi, deşi aceste aspecte au fost aduse la cunoş
ti nţa comisiilor constituite în fiecare comună.
Comisiile alcătuite în cuprinsul judeţului Iaşi, după luna noiem
�Jrie 1 928, au funcţionat
defectuos, neglijînd multe din doleantele
legitime ale petiţionarilor. Din ordinul prefecturii s-au alcătuit în
cuprinsul fiecărei comune cîte o comisie de trei persoane,
pentru
adunarea tuturor plîngerilor făcute de sătenii neîndreptăţiţi la î m 
proprietărire. Trebuie subliniat c ă marea majoritate a ţărănimii din
j udeţ n-a avut încredere î n aceste comisii. Plîngerea fiecărui ţăran
trebuia să fie făcută în scris şi să fie însoţită de acte oficiale sau
leclaraţii scrise a 2-3 martori. Foarte multe din aceste cereri şi acte
au fost ascunse de notari, primari şi delegaţi, aşa încît cifrele prezen
tate mai sus în memoriul prefectului nu reprezintă decît o parte din
·l''O'evăr.atul num ă r de pHnJg-eri .făout·e de ţămrui. In v reme ce asemenea
abuzuri se săvîrşeau aproape în
fiecare
comună,
plata
diurnelor
pentru comisiile care " cercetau" modul cum s-a făcut împroprietărirea
şi care tolerau abuzurile în legătură cu această operaţie, s-a ridicat la
suma de 1 33 .600 lei 15•
Lucrările de adunarea cererilor ţăranilor privind nedreptăţile
făcute la împroprietărire au întîmpinat
şi ostilităţile funcţionarilor
autorităţilor locale. Astfel, în comuna Bogdăneşti " toate lucrările si
plîngerile locuitorilor au fost sustrase" 16 de notar. In alte comune
ordinul prefecturii nr. 25.773 din 28 noiembrie 1 928, prin care trebuiau
să se constituie aceste comisii a fost cunoscut foarte tîrziu. In comuna
Pocreaca, de pildă, acest ordin a fost cunoscut la 8 ianuarie 1 929 ,. cînd
s-a găsit înregistrat la această primărie şi scris de fostul secretar rezo
luţia " La dosar " 17 • Alegerea membrilor era întîrziată în unele locuri
din cauza unor " o ameni turbulenţi şi neagreaţi de popor" , 18 aşa cum
s-a întîmplat în comuna Ciurea. La aceste maşinaţiuni se adaugă s!
faptul că unii, dat tind faptul că era campanie electorală, s-au ocupat
" în primul rînd
de pregătirea localului de vot" 19, neglijînd şi intir
ziind strîngerea tuturor plîngerilor.
La presiunea ţăranilor care cereau rezolvarea imediată a cererilor
lor, prefectura răspundea că rezultatul li se v a trimite cînd comisi unea
va termina cercetarea tuturor petiţiilor. Şi această cercetare s-a tergi
versat, deşi iniţial s-a cerut grăbirea încheierii lucrărilor.
Pentru a reîmprospăta demagogia lor, naţional-ţărăniştii, cu orei
nul Ministerului de Agricultură nr. 2 1 4 1 /1 929, au dispus ca drumu:
petiţiilor să nu mai treacă pe la prefect şi consilierul agricol, ci �
la delegaţii judeţului desemnaţi cu cercetarea nedreptăţilor săvîrşite
la împroprietărire. Din punct de vedere oficial şi politic sistemU.:
acesta convenea naţional-ţărăniştilor, căci crea ţăranului impresia c�
rezolvarea situaţiei lui e în atenţia directă a guvernului. CaractellL
acestei politici era atît de obişnuit, încît formele de aparent inter�
în rezolvarea problemei ţărăneşti s-au repetat şi în luna august 19:.:
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cînd s-a cerut ca lucrările pentru reformă agrară să se desfăşoare cît
mai repede, şi ca " această mare reformă să intre cît mai repede în fa
za definitivă 20• Rezoluţiile autorităţilor locale - de cele mai multe
ori aceleaşi - explică de ce petiţionarul a fost omis de la împroprie
tărire sau de ce este şters de pe tablou la data revizuirii etc., fără a
preciza măsuri de îndreptare. Mai mult chiar, organele locale de
resort n-au luat atitudine faţă de abuzurile care se săvîrşeau la sate.
Jn acest sens, 1 8 săteni (mobilizaţi, orfani de război) din comuna
l.ungani arătau prefecturii, la 4 mai 1 929, că " am fost duşi în diferite
părţi în interes familiar, fără a şti că în acea zi vine comisia" 2 1• Pe
petiţie, prefectura s-a străduit să pună doar obişnuita rezoluţie : "La
dosar, fiind tardivă " . Din numărul acelor ţărani 4 n-au primit de loc
pămînt, unul avea 0,50 ha, 7 aveau cîte un ha, 2 cîte 1 ,5 ha, unul cu
2 ha şi 3 cu cîte 2,50 ha.
Cu toate că prin ordinul prefecturii din 28 noiembrie 1 928 toate
plîngerile trebuiau să se adune la comisiile special alcătuite, ţăranii,
neavînd încredere chiar în membrii acelor comisii, şi-au trimis cere
rile tot la prefectură, unde se găsesc înregistrate. Cum însă plîngerile
ţi'iranilor din j udeţ n-au primit satisfacţie nici la prefectură, aceştia,
trecînd peste competenta autorităţilor locale, au pornit la Bucureşti,
unde au cerut ca doleanţele lor să fie ascultate de însuşi ministrul
1. Mihalache.
Aceeaşi situaţie fiind şi în celelalte j udeţe, sute şi mii de ţărani din
toată ţara s-au prezentat la sediul Ministerului de Agricultură şi
Domenii, unde în cereri, "în maj oritatea c azurilor privitoare la ope
raţiile de expropiere şi împroprietărire" 22, au cerut rezolvarea pro
blemei lor.
Ministrul a socotit că actul deplasării la Bucureşti " ingreuia " , pe
de o parte, lucrările ministerului, iar pe de altă parte, punea pe ţăran
în situaţia de a cheltui importante sume de bani. In realitate, e vorba
de teama cercurilor guvernante că nemulţumirea ţăranilor va fi spri
jinită de actul de solidarizare al muncitorilor bucureşteni. Cum nu
rnărul ţăranilor era destul de mare pentru a dezvolta starea de spirit
în capitală, cercurile guvernante, pentru a evita acest fapt, au decis
înfiinţarea la 1 mai 1 929 a unui Birou Central de Petiţionare. Deci, la
numărul cererilor c ercetate de comisiile din j udeţul laşi, trebuie
adaugat un număr foarte mare de cereri care au ajuns la Bucureşti
fără a mai fi înregistrate la prefectura j udeţului. In numai un an de
la înfiinţarea Biroului Central de Petiţionare s-au primit şi înregistrat
1 9.881 23 petiţii , numărul care, raportat la 356 zile, presupunînd c ă
cererile a ufost înregistrate şi în zilele d e sărbătoare, dă în medie
54 petiţii pe zi. Dacă la această cifră, 1 9,88 1 , se adaugă faptul că o
mare parte dintre
cereri aveau caracterul unor petiţii colective,
numărul ţăranilor care cereau rezolvarea drepturilor lor legitime
intrece orice cifră înregistrată de funcţionarii statului.
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In toate cererile - ca un fapt caracteristic - se solicită pămînt.
Din acest punct de vedere, ele oglindesc modul defectuos in care s-a
făcut împroprietărirea, lipsind de pămînt mare parte de ţărani. Dintr-o
adresă a comunei Poeni, din ianuarie 1 929, rezultă că locuitorii acelei
comune .. n-au fost împroprietăriţi" 24, nefăcînduse improprietărirea din
lipsă de pămînt arabil, in acele părţi aflîndu-se pădurile
coroanei.
Sătenii din comuna Belceşti, într-o petiţie din aceeaşi lună, au cerut
ca locul de pe moşia Prigorenii Mici, pe care 1-au ţinut vreme de 2 ani
să fie lăsat tot lor ,.ca loc de împroprietărire, nefiind improprietăriţi
nici pe o moşie" 25• Cererea a rămas nesatisfăcută pe motivul că supra
faţa de teren solicitată era atribuită in 1 927 altui sat, fiind cadastrată
şi dată in primire în 1 928. Acest mijloc de a se da pămînt altui sat
decit celui in drept a servit claselor conducătoare ca formă de disen
siune intre ţărani, determinîndu-i să se incaiere intre ei. Nerezol
varea justă a problemelor ţărăneşti a lăsat liberă manifestarea unei
nemulţumiri între locuitori care doreau
acelaşi
lucru :
pămîntul.
Comunei Hărpăşeşti, de pildă, i s-a dat de Consilierat un izlaz
în
apropiere, care apoi in urma unor măsuri a trecut in folosinţa comu
nei BeltCJe-51ti. Hetrooedar.ea i'siLazurl-u:i ,apoi !primei �oomurue a s:tî.rnlit o
•
incăierare intre locuitorii celor două comune, soldată cu mulţi răniţi 26
Ţăranii lipsiţi de pămînt din judeţul laşi formau o categorie nume
roasă, care creştea pe măsura deposedării de pămînt a ţăranilor im
proprietăriţi. Dintr-o petiţie colectivă din 1 7 ianuarie 1 929 semnată de
26 săteni din satul şi comuna Popeşti, rezultă că cererile lor pentru
împrapr·�elt.ăJr,ire n'"'au primit rnlici .wn re,zrul'llat. Se ce11ea ca prefectul
să ţină seama de lotul demonstrativ al cooperativei, deoarece in
acea comună n-a fost făcută improprietărirea cu 5 ha Petiţionarii
combăteau interesul depus pentru
formarea
lotului
demonstrativ,
deoarece legea arăta că întîi se va face împroprietărirea de 5 ha şi
ce va fi disponibil să fie lot demonstrativ. Sătenii din Popeşti au
cerut ca pămîntul să le fie dat lor .. pînă ce se va lua alte măsuri,
căci sîntem muritori de foame" şi .. ca acest pămînt să fie distribuit
de comisia aleasă de noi" 27• Din aceste rinduri rezultă că in unele
părţi comisiile alese pentru
cercetarea
nedreptăţilor
săvîrşite cu
ocazia aplicării reformei agrare se bucurau de increderea ţăranilor.
Lipsa de pămînt era atît de mare în satul Sirca ( comuna Bălţaţi) , încît
locuitorii satului au cerut să li se dea pămînt din lotul zootehnic şi
1 0 ha lîngă izlazul comunal 28• Numărul mare de cereri sosite la sediul
prefecturii, dezvăluie lipsa de pămînt in mai toate comunele judeţului.
Astfel, locuitorii satului Cirpiţi ( comuna Stancu) arătau la 3 aprilie
1 929, că in vreme ce unii n-au primit pămînt de loc - alţii au primit
cîte 7...;_8 ha, săvîrşindu-se mari nereguli la improprietărire şi la îm
părţirea loturilor 29• Alţi 68 de săteni din comuna Coarnele Caprei n-au
primit pămint, aşa cum reiese din cererea lor înregistrată in februarie
1 929 la prefectura judeţului 30• O situaţie similară era in comuna
Brăieşti, unde locuitorii, nefiind improprietăriţi, cereau să li se dea
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lotul zootehnic de pe moşia Tg. Frumos pentru a-1 cultiva 3 1 ; în satul
'fotoeşti ( corn. Erbiceni) locuitorii solicitînd a li se da pămînt din
laturile demonstrative, care au fost date î n arendă l a persoane ce nu
aveau drept 32 ; în satul Cîrpiţi, unde locuitorii fiind lipsiţi de pămînt
cereau din lotul demonstrativ 33 ; î n comuna Golăeşti, unde locuitorii
cereau să fie împroprietăriţi pe moşia satului Chişerai, deoarece era
teren disponibil 34• In unele locuri, ţăranii au cerut să li se dea pămînt
din terenurile bisericeşti şi din laturile şcolare. In acest sens, locui
torii din comunele Golăeşti şi Holboca cereau să li se împartă lor
păm întul biserices·c sau să li se dea în arendă. Cîţiva locuitori din
satul Vulpeşti arătau că lotul şcolar din sat se dădea l a locuitori care
posedau pămînt, în vreme ce ei nu aveau.
In scopul de a întări burghezia satelor, cercurile guvernamentale
s-au folosit de toate mijlocele legale şi ilegale. Unul din acestea a
fost licitaţia aplicată asupra pămîntului. Această formă de v înzare a
pJmintului nu putea veni în ajutorul ţăranilor săraci, deoarece la
licitaţie nu putea face faţă concursul de preţuri decît pătura înzes
trată - burghezia sătească. Acesta este înţelesul cererii cîtorva săteni
din satul Ruseni, care faţă de întinderea de 1 2 ha pusă în licitaţie
publică pentru ziua de 2 1 aprilie 1 929, cereau, "fiind oameni lipsiţi
de pămînt de orişice calitate, a ni se da în arendă pămîntul bisericesc
al satului Ruseni" 35•
Situaţia din j udeţ era atit de îngrijorătoare î n cît prefectul a comu
n icat la 1 9 ianuarie 1 929 ministerului de agricultură şi domenii că în
multe comune din judeţ a rămas "un mare număr de săteni fără o
palmă de pămînt" 36 cu toate că în acele comune existau disponibili
tăţi : loturi demonstrative, rezerve etc., care nu puteau fi arendate
decît ţăranilor constituiti în asociaţii. Şi cum practic asemenea aso
ciaţii erau formate dintr-un număr restrîns de ţărani înstăriţi, pre
fectul ruga pe ministru ca pentru acest judeţ, "unde operaţia împro
prietăririi s-a făcut . . . într-un chip care a provocat numeroase ne
mulţumiri" 37, să se dea pămînturile disponibile direct ţăranilor lipsiţi
de pămînt fără să se impună constituirea lor în asociaţii.
Paralel cu această stare, guvernul şi autorităţile locale au tolerat
abuzurile săvîrşite în problema ţărărească. Lipsa de interes a orga
n elor agricole în grăbirea lucrărilor a fost secondată de atitudinea
inginerilor care au practicat oe scară mare mituirea. Parte din pre"'a
timpului a reliefat adevărul că mituirea, cu ravagiile sale, a fost ridi
cată la rangul de practică curentă în timpul fiecărui guvern ceea ce
înseamnă că acest flagel a servit ca o permanentă cale de a grăbi
actul de deposedare a ţărănimii de pămînt. Ziarul ieşean " Lumea"
sublinia faptul că " mita cea mai feroce se ia la ţară. Perceptorii şi-au
creat în această direcţie o faimă specifică . . . Cu ocazia încadastrării
- operaţie ce va dura desigur ani de zile - se c omit mari abuzuri. . .
L i se iau sătenilor sume precepute la discreţie pentru măsurătoarea
loturilor, pentru punerea în posesie, pentru plata pietrelor de hotar ...
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Li se percep sătenilor şi taxe mai mari - pentru a-i scuti de grij a
că lotul de pînă acum ar putea, prin eventuale modificări, reveni
î n total sau în p a r te a l tora " -". Acela ş i :t. i a r con semna că a pnmit a s e 
menea plî ngeri eli n satele S t i n c a , G ol ă e ş t i etc ., din care re:t.ultă, e l!
preţu l fix a t p en t r u cei ce vor să fie s tab i l i t i pe lotul lor se r i d i c ă l a l 000
lei. Cazuri de acestea n-au fost izolate, asemenea abuzuri mocnind " o
revoltă care poate f i foarte pernicioasă mai tîrziu" 39• Agronomi i
refuzau prestarea de serviciu pînă nu li se dădeau bani - aşa cum s-a
intimplat la Ungheni 40• In alte părţi, l a asemenea abuzuri s-au dedat
şi delegaţii sătenilor - ca o mărturie a faptului că în maj oritatea
cazurilor delegaţii sătenilor n-au fost decît oamenii exprimînd inte
resele moşierimii şi burgheziei săteşti. In comuna Belceşti, de pildă,
agronomii şi aşa-zişii delegaţi ai sătenilor, au incasat sume enorme,
iar sătenii neştiind că delegaţii abuzau, şi-au vîndut singurul lor avut,
achitînd delegaţilor pretenţiile lor băneşti. Orfanii, văduvele şi mobili
zaţii " se plîng pe toate căile de nedreptăţile ce sufăr şi nu pot primi
î ndreptare" 4 1 . Mai mult, ţăranii din comuna Belceşti - Iaşi au fost
escrocaţi de un fals agronom, care încasa sume importante promiţind
nnpropr1 etă rirea săten LIOr pe moşta Hăr[Jăşeşti '2• L h i ar n u m a i a c e -, . c
cîteva exemple sînt suficiente pentru a arăta cît de exploatată a fost
nevoia de pămînt a ţăranilor. La acestea se adaugă tot soiul de sama
volnicii iniţiate şi patronate de reprezentanţii aparatului de stat la
sate. Astfel, mulţi ţărani au fost debitaţi cu sume sau au fost impuşi
de percepţie pentru pămînt şi vetre de sat pe care nu le aveau în
posesie sau arendă 43• Un rol important în înăsprirea situaţiei ţă ranilor
1-a j ucat starea de provizorat cu care era investit dreptul de proprie
tate. Nesiguranta lotului determina pe ţăran să nu-şi poată cultiva
pămîntul, să nu-şi poată construi pe lotul său o gospodărie. La această
" acţiune" ţăranii au răspuns cu un puternic val de nemulţumiri şi
lupte. Neîntrerupt, ţăranii cereau a li se " face măsurătoarea defini
tivă" 4 4, combătînd activitatea funcţionarilor serviciului cadastral d e a
reduce întinderea loturilor prin dese măsurători. Micşorarea loturilor
prin măsurătoare era atît de frecventă încît ţăran ii împroprietăriti
cereau permanent definitivarea operatiunilor de punere în posesie.
Cele mai multe cereri - ca o c aracteristică a lor - sînt colective,
fiind semnate de zeci şi sute de ţărani - ca o dovadă că nemulţumi
rile aveau un caracter de masă. O jalbă a 50 săteni din comuna
Corneşti adresată prefectului în martie 1 929 arată că unii dintre ei
n-au fost completaţi cu laturile în drept, că alţii n-au nici o palmă de
pămînt deşi au avut dreptul la împroprietărire, că primăvara a venit
" şi noi n-avem unde pune plugul să arăm " 45 şi cereau măsurar&�
corectă pe c ategorii a pămîntului sau rămînerea pe laturile care le - au
avut înainte de parcelarea făcută de inginer. O cerere asemănătoare
a fost trimisă prefecturii cu un an înainte, dezvăluind modul defe(:
tuos tn care s-a făcut pietruirea l oturi lor de către ing i ne r. După ple
carea lui n noi am văzut că vetrele de sat . . . nu sînt de 5 ha după
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cum era inainte de a pietrui loturile date de serviciul agricol, iar acum
sînt numai 3 ha". Sătenii cereau să vie inginerul pentru a parcela
fiecăruia, ., căci cea mai mare parte din locuitori stau cu chirie pe
unde găsesc, ba alţii din cauza aceasta slujesc pe la boieri căci nu
au unde sta, iar acest sat este foarte lipsit de vetre de sat, căci nu
s-au improprietărit de la 1 864 pînă-n curent" 46• I n acelaşi scop locui
torii din Cogeasca ( comuna Leţcani) cereau la 8 aprilie acelaşi an să
li se facă măsurarea definitivă, neputînd face semănături 47• Locuitorii
oL1 Mironeas'a .aveau imperioasă nevoie să li se f�acă hotărnida lotu
rilor lor 48• Ţăranii din satul Munteni, cereau să stăpînească mai de
parte pămîntul cu care au fost împroprietăriţi 49, iar locuitorii
din
satul Buhăieni ( c omuna Andrieşeni) să fie puşi definitiv î n laturile
lor, deoarece punerea în posesia pămîntului s-a făcut in mod provi
zoriu 50•
Situaţia ţăranilor din j udet era atît de alarmantă încît prefectul
a fost nevoit ca la 5 mai să trimită o adresă Direcţiei Generale a
Cadastrului din Ministerul Agriculturii, expunîndu-i condiţiile nesa
tisfăcătoare în care s-a făcut împroprietărirea în j udetul laşi. Pre
fectul considera în adresă că pentru stăvilirea acelei stări de lucruri
erau absolut necesare două măsuri : să se activeze lucrarea de parce
lare şi să se elaboreze planurile definitive de parcelare în scopul
statornicirii fiecăruia dintre împroprietăriti pe lotul său. Din aceeaşi
Qdresă aflăm că pe întregul judeţ se aflau 1 3.000 ha rămase neparce
Iate.
Paralel cu abuzurile privind măsurarea pămîntului, s-a limitat
tot mai mult practica consolidării reformei agrare prin distribuirea
t:tlurilor şi a certificatelor de proprietate. Ca o nouă expresie a înşe
lării maselor de ţărani, Ministerul Agriculturii a hotărît distribuirea
titlurilor de proprietate celor cu drept de împroprietărire, care şi-au
achitat loturile, indiferent dacă acestea au fost sau nu parcelate 5 1•
Distribuirea titlurilor î n acest fel a avantajat î n primul rînd ţăranii
instăriti care şi-au putut achita loturile. Majoritatea ţăranilor împro
prietăriţi apăsaţi de enorme datorii n-a putut să-şi achite loturile
rămînînd fără titlu de proprietate.
PeLitru
a-şi menţine popularitatea în rîndul ţăranilor, P.N.T. a
aruncat nÎn exclusivitate" nedreptăţile făcute cu ocazia aplicării şi
revizuirii reformei agrare pe seama organelor agricole. Invinuirea
adusă organelor agricole avea menirea să .,dovedească" ţărănimii că
guvernul lua măsuri pentru îmbunătăţirea reală a vieţii ei, dar c ă
organele agricole erau acelea care nu le aplicau pe teren. Acesta e
sensul declaraţiilor rostite de ministrul M. Costăchescu la
şedinţa
Clubului naţional-ţărănesc din laşi, Ia 3 1 septembrie 1 929, cînd a
arătat că .,trebuie să desăvîrşim cu orice pret pînă î n decembrie
completa împroprietărire. Intilnim dificultăţi, în această actiune a
n oastră : sabotare, piedici personale, interese politice. Vom da afaril
pe toţi cei de la cadastrul din Iaşi care nu-şi fac datoria. In cele din
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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urmă, dacă dezinteresul va continua, vom desfiinţa complet servi ciul
cildastrului din localitate" 52• Pentru a înţelege falsitatea celor decla
rate, trebuie să precizăm, pe de o parte, că ele au fost rostite în
preajma alegerilor pentru camera agricolă, iar pe de altă parte, că
nici un izvor documentar nu indică scoaterea din funcţie a persona
lului care nu şi-a făcut datoria, deşi " desinteresarea" şi " acţiunea de
întîrziere" a lucrărilor a continuat. După aproape un an, deci nu pînă
în decembrie 1 929, cum a spus ministrul N. Costăchescu, problema
ţărănească era într-o situaţie critică. Ingrijorat de această stare, un
ziar i eşean consemna la 2 şi 6 septembrie 1 930 că au fost necesare zeci
de intervenţii pînă ce Ministerul Agriculturii a acordat fonduri pentru
continuarea lucrărilor cadastrale.
Legea agrară prin modul cum a fost aplicată nu numai că a ne
mulţumit maj oritatea ţărănimii, dar a deschis totodată căile de depo
sedare a unor categorii de împroprietăriti. O condiţie esenţială impusă
prin împroprietărire privea obligaţia ca cel împroprietărit să-şi con
struiască î n cel mult 8 ani o locuinţă pe locul acordat. Nerespectarea
acestei conditii ducea la deposedarea neîntirziată a împroprietăritului.
Cum la 1 O decembrie 1 929, în timpul guvernării na tional-ţărăniste ,
expira termenul de 8 ani, prevăzut de lege, serviciul parcelelor din
judeţul Iaşi, controlînd aplicarea acestei stipulaţii, a constatat că mai
bine de 1 00 de împroprietăriţi nu au ridicat nici o constructie pe par
celele lor 53• Acest fapt s-a datorat în primul rînd instabilităţii lotu
rilor, strămutărilor care aveau darul de a pierde urma dreptului de
proprietate, distanţei prea mari a gospodăriei propriu-zise de lotul
primit, neputinţa ţăranului de a construi datorită mizeriei şi dato
riilor. In cazul de mai sus, conform clauzelor din legea agrară, cei
peste 1 00 de împroprietăriti urmau să fie deposedaţi fără nici o for
malitate judiciară. Parte din împroprietăriti şi-au pierdut
pămîntul
prin vînzări forţate, datorită imenselor obligaţii băneşti contractate la
bilnci, cămătari şi chiaburi. De pe urma acestei situaţii cel mai mult
a beneficiat cheaburimea. Cunoscuta " lege Mihalache " care prevedea
Hbera circulaţie a bunurilor rurale, vînzarea şi cumpărarea loturilor
ţărăneşti, a lărgit politica de expropriere legală a ţărănimii de către
burghezia statelor.
La baza procesului de deposedare a ţărănimii de pămînt a stat şi
lipsa inventarului agricol şi a vitelor. Legea reformei agrare, dînd
pămînt unor ţărani lipsiti de inventar viu şi mort, fără a le veni în
aj utor şi în această direcţie, i-a lăsat în prada cămătarilor şi banche
rilor. Din cauza datoriilor pe care ţăranii le-au contractat, în special
în perioada 1 925-1 929 pentru a-şi cumpăra inventar s-a ajuns la în
străinarea p ămînturilor lor. Această perioadă " a fost fatală proprietăţii
rurale. Aproape toti ţăranii orbiti de continua creştere a valorii pro
duselor agricole, solicită şi obtin cu uşurinţă împrumuturi de consu 
ma tiune peste puterile lor de plată" 55• Este deosebit d e i m porta nt fa ptu l
d i datoriile ţăranilor au crescut intr-un ritm m ai rapid i n anii stabiliwww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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7ării relative a capitalismului, aşa încît în această perioadă s-au creat
premise considerabile pentru creşterea posibilităţilor de exploatare şi
jefuire a lor.
Scăderea preţurilor produselor agricole care a urmat după 1 929
a adus ţărănimii imense pagube, produsele agricole vînzîndu-se pe
preţuri neînsemnate. Acest fapt a determinat cea mai crîncenă reac
t i une a cămătarilor, bancherilor şi burgheziei săteşti care au trecut la
executările silite. ln acest fel banul împrumutat ţăranului a devenit
e:xpropriatorul lui. Executările silite au constituit o măsură eficace
in politica de lichidare parţială a reformei agrare. De remarcat că
numai în anii 1 929- 1 93 1 în judeţul laşi s-au făcut 6. 1 47 executări
silite 56• Reforma a lăsat dezarmat pe micul agricultor în faţa agenţilor
finantelor, astfel că în numai 1 O ani de la 1 9 1 9 s-a efectuat a doua
expropriere a agricultorului de către reprezentantii capitalului bancar
şi cămătăresc 57•
O cale des folosită pen tru deposedarea ţăranilor a constituit-o
s trămutările forţate care au uşurat procesul de lichidare parţială a
efectelor reformei agrare. De cele mai multe ori această cale a fost
folosită de serviciile agricole în mod arbitrar şi fără ştiinţa ţăranului.
Schimbările de loturi şi de locuitori aveau în primul rînd scopul ca
ţăranul să piardă urma dreptului lui de proprietate asupra pămîntului
obţinut prin împroprietărire, putînd reveni la cei care 1-au acordat
vremelnic prin reformă sau intrînd în patrimoniul burgheziei săteşti.
Atunci cînd strămutarea unui ţăran se făcea pe un alt teren, noul
pămînt era de proastă calitate, pămîntul fertil fiind atribuit chiabu
rilor. Este de remarcat că strămutările forţate se efectuau de mai
multe ori asupra aceluiaşi ţăran, provocînd în primul rînd o instabi
litate a gospodăriei ţărăneşti. Acţiunea de strămutare a locuitorilor
sau a loturilor face parte integrantă din politica de deposedare a
ţăranului de pămînt. Strămutările acestea se afectau în cadrul jude
ţului sau între judeţe, dar în ambele cazuri cu acelaşi scop. De data
aceasta, cererile ţăranilor pentru a împiedica strămutarea au caracter
strict individual 58• Din petitia unui sătean din comuna Boroaia, judeţul
Fălticeni, care în timpul împroprietăririi a fost î n comuna Brăieşti,
j udeţul laşi, aflăm că după mai multe strămutări de teren n ce s-au tot
făcut, m-am trezit fără pămînt". Un alt sătean din comuna Brăieşti,
răpindu-i-se pămîntul prin mai multe strămutări şi interesîndu-se la
cei în drept, toţi i-au promis pămînt "dar - spune săteanul - să le
dau mereu bani pentru mituială". 58
In acelaşi sens, un sătean din
comuna Lungani reclama, la 9 februarie 1 929, că i s-a schimbat lotul de
împroprietărire 59• Un alt sătean din comuna Vlădeni reclama, în mai
1 929, că a fost împroprietărit c u 4 ha pămînt, pentru care a plătit im
60•
pozite şi, cu toate acestea, terenul s-a dat arbitrar unui alt locuitor
O altă cale care a determinat întărirea procesului de deposedare
a ţărănimii de pămînt a fost politica fiscală. Guvernul naţional-ţără
n esc a mărit numărul şi asprimea impozitelor. Agenţi fiscali, care se
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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loveau în permanenţă de opoziţia ţărănimii faţă de impozite, subliniau
cu ingrijorare că .,Noi nu putem încasa şi aşa impozitele, cum o să
încasăm dări mărite" 61• In acest sens şi din adresa din 7 martie 1 930 a
Ministerului de Finanţe către Ministerul de Interne rezultă că în unel e
locuri în ţară au fost " cazuri de evidente răzvrătiri chiar din partea
acelora care sînt chemaţi ca prin autoritatea funcţiei ce ei ocupă toC··
mai să contribuie ca respectul legilor ţării să fie păzit"62• Pentru a se
asigura strîngerea regulată a impozitelor au fost numiţi încasatori,
care ajutau pe notari şi răspundeau faţă de stat ca şi perceptorii
fiscali, putînd fi urmăriţi pentru debite neîncasate. Măsura de con
strîngere asupra î ncasatorilor comunali şi a perceptorilor fiscali tre
buia să determine o nouă constrîngere directă asupra ţăranilor.
In acest fel naţional-ţărăneştii şi-au trădat întrutotul politica lor
demagogică faţă de ţărani. In plus au dat cîştig de cauză totdeauna
marii proprietăţi in litigiile acesteia cu ţăranii.
La politica antiţărănească a guvernului şi a autorităţilor statului,
ţărănimea a răspuns prin luptă revoluţionară. In judeţul laşi lupta
ţărănimii pentru pămînt şi o viaţă mai bună a îmbrăcat diferite forme,
în conformitate cu împrejurările şi cauzele care au determinat-o. Con
ştiente de capacitatea revoluţionară a ţărănimii, autorităţile, după
cum rezultă din circulara secretă din 1 3 februarie 1 930 a Ministerului
de il'lterne către Directoratul ministerial Iaşi, au făcut deseori apel la
forţele armate pentru a menţine ordinea burgheză. 62
O formă foarte răspîndită a luptei ţăranilor din judeţ era ocuparea
cu forţa a pămînturilor moşiereşti. De remarcat că la aceste forme de
luptă ale ţărănimii nu participă ţărani izolaţi, ci grupe mari şi chiar
întreaga ţărănime săracă a satelor. Astfel, în raportul primăriei
comunei Vlădeni, trimis prefecturii în mai 1 929, se arată că locuitorii
din satul Perieni au arat cu forta rezervele din comuna Vlădeni 63• La
8 mai 1 929, M. Cantacuzino-Paşcanu, uzufructuară a moşiei Dumeşti ,
arăta că locuitorii din comuna Letcani au ocupat .,samavolniceşte"
55 ha din moşie şi că era ameninţată a i se lua încă 50 ha păşune 64• Se
întîlnesc însă şi acţiuni de unul singur. In comuna Ulmi Liteni, de
pildă, în mai 1 929, un sătean a intrat în izlazul comunal făcînd arătură
pe aproape 2 ha, semănînd orz şi ovăz 65•
O formă tot atît de răspîndită a luptei ţăranilor a constituit-o
punerea pe fugă a organelor agricole care săvîrşeau ilegalităţi pe
teren în timpul executării lucrărilor de cadastrare. Astfel, 50 de locui 
tori din comuna Ulmi Liteni n-au lăsat reprezentanţii autorităţilor şi
ai organelor agricole să facă lucrarea de defalcare a lotului expropriat
de pe moşia lui IJ'eodor Prisecaru, " rostind cuvinte ofensatoare proprie
tarului şi scoţîndu-ne aproape cu forţa de pe teren" , " după cum arată
primarul comunei Baltati. Această acţiune a ţăranilor a fost determi
nată de faptul că organele venite să execute lucrările de defalcare pe
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teren săvîrşeau totdeauna abuzuri pe seama ţărănimii. După plecarea
organelor agricole, ţăranii, constatînd micşorarea loturilor, reveneau
pe teren şi-şi împărţeau singuri pămîntul. In satul Hălceni, de pildă,
locuitorii " au ocupat din nou un teren de 20 ha ce fusese predat pro
prietăţii in urma stabilirii liniei de defalcare a suprafeţelor expro
priate . . . " 67
Datorită luptei şi vigilenţei ţăranilor s-a combătut tendinţa orga
nelor agricole de a include în tablouri persoane care nu aveau dreptul
la improprietărire. In acest sens, locuitorii din comuna Coarnele
Caprei au cerut să se facă revizuirea tabloului " arătînd că sînt trecuţi
locuitori fără drept" 68•
Una din problemele nerezolvate de reforma agrară a fost aceea a
imaşului. Din această c auză, locuitorii . au adus vitele lor" 69 pe moşii,
aşa cum s-a întîmplat la Scobîlteni, a cărui proprietar era un inginer
cu domiciliul în oraşul Iaşi.
Alte nemulţumiri au fost provocate de creşterea impozitelor şi de
aparatul j andarmaresc. Dintr-o copie de pe adresa Inspectoratului
regional de poliţie laşi , din 27 noiembrie 1 930, apare clar că locuitorii
din comuna Schi tu Duca şi Dumitreştii Gălăţii ( Cîrpiţi) au fost viu
nemulţumiţi pe chestiunea impozitului, plîngîndu-se contra percepto
rului comunal că îi ameninţă cu sechestrul şi neavînd bani sînt nevoiti
a-şi vinde puţinele producte pe lucru de nimic şi chiar vitele de trac
ţiune pentru a-şi plăti dările" 70• Aceiaşi locuitori se mai plîngeau îm
potriva 1 andarmeriei pentru că erau aduşi la post şi bătuţi " fără
motiv" 71 .
Aceste exemple de luptă revoluţionară a ţărănimii adăugate la
m işcarea muncitorească, sporeau panica claselor dominante şi a auto
rităţilor chemate să păstreze ordinea burgheză. Lupta muncitorilor şi
ţăranilor din judeţul laşi era înregimentată în frontul larg al luptelor
maselor muncitoare din România din anii crizei economice. Apelul
autorităţilor_ la armată era solicitat pentru orice agitaţie sau mişcare
proiectată. In multe părţi din iu -J et s - a :erut arma tei să instituie preventiv gărzi de pază în instituţii şi autorităţii, la poduri de căi ferate
şi. şosele.
Bilanţul guvernării naţional-ţărăniste ( 1 928-1 930) în judeţul Iaşi,
ca de altfel în întreaga ţară, sintetizează o serie de măsuri care au
agravat situaţia ţărănimii. Reforma agrară promisă maselor de ţărani,
n-a fost desăvîrşită. Modul îngust în care s-a făcut cadastrarea a
d eterminat ca problema proprietăţii rurale să rămînă nedefinitivă şi
in anii următori. Legiferînd tranzacţiile de vînzare-cumpărare a pă
mînturilor făcute pînă atunci .,pe sub mînă" , guvernul naţional-ţără
nesc a facilitat întărirea burgheziei săteşti. Urmarea firească a acestPi
politici economice a fost ieşirea unor importante mase de ţărani de
sub influenţa partidelor burgheze şi simpatizarea lor cu mişcarea mun
citorească, cu partidele şi organizaţiile democratice.
•
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DLS DONN E ES CONCERNANT LA SITUATION DE LA REFORME AGRAIRE DANS

LE DISTRICT DE JASSY

PENDANT

1 928-1930

R e s u m e
En

s'appuyant sur le material d'archive, J'auteur se propose de montrer de
nr>llV<'UX aspecls de la s i tuat ion d ans laquelle se trouvait la reforme agraire dans
I P d i s trict d<' Jassy, d uran l la periode du gouvcrn<'mcnt Roumain conduit par le
parti n a tional --- paysan, qui par sa docrine e l son programme etait consid{'re le
n•l;res<'ntant dc's i n lerNs des paysans roumains. Lf:'s t(,moignag<'s dorumPntair<'s
m c-l l<' n l" <'n evid!'ncc la contrad iclion !'ntre la poli l iCJU<' agrairP fix(\c par le pro
gra mnw, c t la praliCJU<' gouv<'' rnamentalc.

L'auleur rl'levC' que dans le dis trict d<' Jassy, comme d'a.i llC'urs dans tout le
p a ys, le bilan du gouvern<'mcnt n a t i onal -- paysan cnglohail une s{'rie de mcsures,
q u i ont aggrav{! la situation des paysans. La promesse fai l c au:r; . !llasses de paysans de
l a r(•a.l isa tion de la rt>fo;mc agraire, n'a pas el(' rcspc-c lt�e. Sous dci d iverses fonnes, l<'s
pa ysans, avec l e droit d'avo i r en possession des tcrres, se sont rebelles, sollicilant
l ' â pplica t i on dC's pr(·voyanccs d e l a Joi agrair<'. Unc telle m anifeslalion a cu !ieu
dans le district de Jassy. La non realisation de la reforme agraire a eu comme
c onscquence sur le plan pol ilique la
relraile d'un important nomhre de paysans
d u parti national - paysan qui se sont d i riges vers le mouvemen t ouvrier e t vers le
partis el It·!> organisations democrates.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

