ACADEMIA ROMÂNA
INSTITUTUL DE ISTORIE ,,GEORGE BARIŢIU”
CLUJ-NAPOCA

TEZĂ DE DOCTORAT:

EVOLUŢIA PROPRIETĂŢII FUNCIARE ÎN
SATELE DIN SĂLAJ. 1921-1940
(rezumat)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
GH. IANCU C.S.I.

DOCTORAND:
BORZAN MARIUS DANIEL

2014

Cuprins

Studiu introductiv................................................................................................................ p. 4
Capitolul I. Proprietatea agricolă în Sălaj înainte de Marea Unire................................ p. 12
I.1. Aspecte geografice, demografice şi administrative............................................. p. 12
I.2. Aspecte economice.............................................................................................. p. 17
I.3. Proprietatea agricolă în perioada 1900-1918....................................................... p. 20
I.4. Mişcările ţărăneşti (noiembrie 1918).................................................................. p. 34
Capitolul II. Legislaţia agrară din Transilvania în epoca interbelică............................. p. 39
Capitolul III. Arendările forţate……………………………………………...………..… p. 57
III.1. Organele de aplicare. Atribuţii şi activitate………………………………....... p. 57
III.2. Graficul marilor proprietăţi arendate forţat în anii 1920-1921.......................... p. 87
III.3. Evoluţia lucrărilor de reformă agrară în 1921.................................................... p. 94
III.4. Arendările forţate în 1922.................................................................................. p. 102
III.5. Încasarea sumelor provenite din arendările forţate............................................ p. 105
III.6. Cheltuieli legate de aplicarea lucrărilor de reformă agrară şi arendări
forţate...................................................................................................................................... p. 110
Capitolul IV. Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
din 30 iulie 1921. Exproprierea............................................................................................ p. 116
IV.1. Organismele de expropriere. Constituire şi atribuţii.......................................... p. 117
IV.2. Activitatea Comisiilor de expropriere............................................................... p. 124
IV.2.1. Constituire şi atribuţii…………………………………………......... p. 124
IV.2.2. Procedura exproprierii…………………………………………...…. p. 133
IV.2.3. Tabelele de împroprietărire................................................................. p. 151
IV.2.4. Exproprierea pentru loturile de casă................................................... p. 161
IV.2.5. Aplicarea exproprierii la nivel comunal............................................. p. 163
IV.2.6. Apelarea şi revizuirea hotărârilor privind exproprierea...................... p. 189
IV.2.7. Finalizarea lucrărilor de expropriere.................................................. p. 198
IV.3. Activitatea Comitetului Agrar........................................................................... p. 234
1

IV.4. Reforma agrară şi optanţii maghiari.................................................................. p. 262
IV.4.1. Aspecte generale................................................................................. p. 262
IV.4.2. Optanţii maghiari din Sălaj................................................................. p. 268
Capitolul V. Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
din 30 iulie 1921. Împroprietărirea..................................................................................... p. 275
V.1. Organismele de împroprietărire. Constituire şi atribuţii..................................... p. 275
V.2. Începutul împroprietăririi…………………………………..………………….. p. 278
V. 3. Aplicarea împroprietăririi la nivel comunal....................................................... p. 289
V.3.1. Parcelarea şi repartizarea loturilor....................................................... p. 295
V.4. Finalizarea împroprietăririi................................................................................. p. 318
V.5. Colonizarea......................................................................................................... p. 329
V.6. Dreptul de preemţiune......................................................................................... p. 335
V.7. Arendarea rezervelor de stat............................................................................... p. 339
V.8. Rezervele de interes obştesc............................................................................... p. 342
V.8.1. Bisericile.............................................................................................. p. 344
V.8.2. Şcolile................................................................................................... p. 352
V.9. Plângeri adresate de săteni Ministerului Agriculturii......................................... p. 356
V.10. Abuzuri şi ilegalităţi.......................................................................................... p. 363
V.11. Plata loturilor..................................................................................................... p. 369
Capitolul VI. Păşunile şi pădurile comunale...................................................................... p. 382
VI.1. Păşunile comunale............................................................................................. p. 382
VI.1.1. Arendările forţate şi problema păşunilor comunale............................ p. 382
VI.1.2. Păşunile comunale în cuprinsul legii reformei agrare.........................p. 389
VI.1.3. Administrarea păşunilor...................................................................... p. 414
VI.1.4. Plata operaţiilor de expropriere şi împroprietărire a comunelor cu
păşuni.............................................................................................................. p. 417
VI.1.5. Păşunile şi reforma agrară – consideraţii finale.................................. p. 419
VI.2. Pădurile comunale ............................................................................................ p. 421

2

VI.2.1.

Pădurile

comunale,

până

la

legea

de

reformă

agrară

din

1921................................................................................................................. p. 421
VI.2.2.

Pădurile

comunale

în

cuprinsul

legii

pentru

reformă

agrară............................................................................................................... p. 424
VI.2.3. Aspecte legate de expropriere şi împroprietărirea comunelor cu
păduri….......................................................................................................... p. 426
VI.2.4. Plata operaţiilor de expropriere şi împroprietărire a comunelor cu
păduri.………………………………………………………………………. p. 452
Capitolul VII. Urmările reformei agrare ........................................................................... p. 456
VII.1. Legea de preferinţă din 1930............................................................................ p. 456
VII.2. Gospodăria ţărănească...................................................................................... p. 464
VII.3. Fermele model şi Camera de agricultură ......................................................... p. 474
VII.3.1. Fermele model .................................................................................. p. 474
VII.3.2. Camera de agricultură ...................................................................... p. 477
Concluzii ............................................................................................................................... p. 481
Lista abrevierilor ................................................................................................................. p. 491
Bibliografie ........................................................................................................................... p. 493
Anexe ..................................................................................................................................... p. 504

3

Rezumat
Cuvinte cheie: arendare forţată, comisii, Comitetul Agrar, împroprietărire, legea agrară,
loturi de împroprietărire, proprietate, păduri şi păşuni comunale, reforma agrară.
Teza de doctorat intitulată ,,Evoluţia proprietăţii funciare în satele din Sălaj. 19211940” reprezintă un studiu de caz centrat pe un subiect de istorie locală, referitor la evoluţia
proprietăţii funciare în satele din Sălaj în perioada interbelică, sub impactul aplicării reformei
agrare din 1921. Lucrarea este structurată pe şapte capitole, la care se adaugă o introducere,
concluzii, anexe şi bibliografia. Lucrarea cuprinde 544 de pagini în care sunt incluse numeroase
tabele şi figuri grafice. Cea mai mare parte a lucrării este dedicată analizării modului în care s-a
făcut aplicarea reformei agrare din 1921 în Sălaj pe tot parcursul perioadei interbelice deoarece,
în istoriografia română nu există până în prezent nici o lucrare în care să se prezinte aplicarea
legii agrare din 1921 pe întreg teritoriul judeţului.
În Studiu introductiv este prezentată motivaţia lucrării, sursele de informare precum şi
evoluţia istoriografiei referitoare la acest subiect.
Teza de doctorat, reprezintă produsul ştiinţific al cercetărilor pe care le-am întreprins
asupra subiectului în discuţie, cu multiple implicaţii asupra evoluţiei satului românesc interbelic.
Investigarea reformei agrare interbelice, cu precădere la nivelul judeţului Sălaj am început-o încă
din timpul cursurilor de licenţă. Motivaţia acestui demers istoriografic are şi o latură personală
legată de istoria comunităţii în care m-am născut şi am copilărit. Cercetând trecutul istoric al
localităţii natale am aflat că acestea se intersectează cu reforma agrară din 1921. În satul
Românaşi (pe atunci Unguraş) a avut loc prima împroprietărire din judeţ.
Punctul de plecare în elaborarea lucrării a fost oferit de studiile existente până în prezent,
referitoare la acest subiect, scopul cercetării fiind acela de a evidenţia şi trata noi aspecte.
Cronologic tematica studiului are în vedere perioada 1921-1940, de la elaborarea legii
pentru reformă agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş din 30 iulie 1921 şi până la
cedarea părţii de nord-vest a Transilvaniei în urma Dictatului (Arbitrajului) de la Viena din 30
august 1940 şi a ocupării acesteia de către maghiari, când proprietatea funciară cunoaşte o nouă
etapă în evoluţia sa.
Primul capitol intitulat ,,Proprietatea agricolă în Sălaj înainte de Marea Unire”, este
structurat pe patru subcapitole. Nu întâmplător am pornit de la perioada 1900-1918, deoarece
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despre această perioadă nu există nici un studiu referitor la problema agrară în Sălaj, ci doar
unele referiri indirecte în unele lucrări care analizează problema la nivelul întregii Transilvanii.
Studierea acestei perioade mi s-a părut a fi foarte necesară deoarece, având în vedere repartiţia
proprietăţii funciare la acea dată, ea motivează într-o oarecare măsură nerăbdarea ţăranilor
sălăjeni pentru înfăptuirea reformei agrare de mai târziu, a cărei necesitate a fost înscrisă întrunul din punctele Unirii din 1918.
Conform documentelor studiate, la 1908, românii din Sălaj, numărau 133571 suflete.
Aproximativ 20850 dintre aceştia deţineau proprietăţi mici, mijlocii şi mari, ceea ce însemna
15,6% din totalul populaţiei româneşti din judeţ, iar posesiunea varia între 1 şi 3000 jugăre.
Suprafaţa totală aflată în proprietatea lor era de 277870 jugăre, ceea ce reprezenta aproximativ
47% din pământul comitatului, iar mai mult de jumătate se afla în proprietatea străinilor, mai ales
maghiari şi evrei. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi dacă exemplificăm pe comune. Populaţia
românească deţinea în medie aproximativ 35% din hotarul unei comune, restul fiind în mâna
străinilor mai ales a maghiarilor, care erau cea mai numeroasă populaţie după români. În
majoritatea comunelor cei mai mulţi români posedau proprietăţi mici 1-5 jugăre, aproximativ
70%, numărul celor cu peste 100 jugăre fiind aproape inexistent. Existau şi români care posedau
între 100-200 jugăre, cum era comuna Dobrin, unde erau la 1908, 2 proprietari cu proprietăţi
între 100-200 jugăre, sau comuna Babţa din plasa Cehului, unde la aceaşi dată exista 1 proprietar
cu 300-500 jugăre, aici hotarul comunei având 2000 jugăre, din care 1800 erau în posesia
românilor, la fel comuna Băiţa tot în plasa Cehului, un proprietar cu peste 500 jugăre. Însă în
aceste comune terenul avea o fertilitate mai scăzută, acestea fiind comune de deal, iar preţul unui
jugăr era foarte redus, în general între 150-300 coroane. De altfel conform statisticii oficiale
maghiare din 1895, în ce priveşte situaţia locuitorilor români care aveau peste 100 jugăre, în
Sălaj erau 6 gospodării care deţineau 2186 jugăre, în total.
Numărul mic al românilor care deţineau proprietăţi mijlocii şi mari se explică în parte şi
prin faptul că guvernul maghiar a dus în această perioadă o politică care să împiedice
concentrarea în mâinile românilor a unor proprietăţi mari şi care să asigure astfel întărirea
elementului maghiar. Putem aminti aici politica de colonizare maghiară de după 1890. Statul
ungar spre a întări elementul maghiar din Ardeal a colonizat aici ţărani maghiari.
Aşa cum s-a putut observa din statisticile vremii, în această perioadă exista în Sălaj un
număr mare de gospodării (circa 2702), care nu deţineau terenuri agricole, proprietatea lor find
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sub un jugăr, adică suprafaţa ocupată de casă, anexe gospodăreşti şi grădină. Prin urmare, aceştia
erau nevoiţi să trăiască ca ,,muncitori agricoli”, acei ,,lucraşi”, cum se numeau în Sălaj, care
pentru a se întreţine trebuiau să lucreze cu ziua pe moşia marilor proprietari sau în parte,
formând o categorie cu situaţia cea mai dificilă. Majoritatea ţărănimii româneşti era săracă,
aceasta deţinea în general proprietăţi mici, sub 10 jugăre şi în consecinţă nu puteau susţine o
gospodărie independentă. Pentru gospodăriile între 5 şi 10 jugăre, reveneau în medie, în Ardeal,
1,11 animale trăgătoare pe gospodărie, iar pentru cele sub 5 jugăre, un trăgător revenea la 1,56
gospodării. O treime din aceste gospodării erau lipsite de animale de tracţiune, iar 84,3% din
gospodăriile sub 5 jugăre, nu aveau nici plug.
Capitolul al doilea ,,Legislaţia agrară din Transilvania în epoca interbelică”, tratează
evoluţia legislaţiei agrare în această perioadă. În ce priveşte Transilvania, din acest punct de
vedere se pot evidenţia trei etape şi anume:
1. perioada 1919–1920 reprezentată de legislaţia agrară în temeiul căreia s-au făcut
arendări forţate;
2. evoluţia legislaţiei agrare în perioada 1920–1921, finalizată prin adoptarea legii
agrare din iunie 1921;
3. legislaţia agrară din perioada post 1921, care a venit să completeze legea agrară din
iunie 1921, în special prin legile referitoare la păduri şi păşuni.
Problema agrară şi în special reforma agrară a stat în atenţia tuturor partidelor politice.
Aşa cum scria C. Garoflid, înainte de reformă şi în timpul aplicării ei toată lumea era preocupată
de reforma agrară, în primul rând oamenii politici. Contradicţii puternice s-au manifestat în
Parlament, ca şi în afara lui, nu în ce priveşte necesitatea reformei agrare, ci în legătură cu
proporţiile ei; cuantumul exproprierii, preţul pământului expropriat şi împroprietărit, problema
izlazurilor şi a pădurilor, introducerea în legi a unor măsuri de completare etc. au constituit
subiecte de aprige discuţii.
Forma definitivă a legii de reformă agrară în Transilvania a reprezentat-o “LEGEA
PENTRU

REFORMA

AGRARĂ

DIN

TRANSILVANIA,

BANAT,

CRIŞANA

ŞI

MARAMUREŞ”, adoptată le 30 iulie 1921. Această lege preia principiile fundamentale din
legea din 1919, introducând însă numeroase modificări, pentru realizarea şi pe această cale a
unificării legislaţiei. Intenţia mărturisită de legiuitor era de a spori întinderea proprietăţii rurale
ţărăneşti, de a înfiinţa păşuni şi păduri comunale. Legea cuprindea 20 capitole şi 141 de articole,
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şi un regulament de aplicare a legii promulgat sub numărul 174 din 4 noiembrie 1921 al
Monitorului oficial numărul 4344, format din 19 capitole şi 209 articole. Prin elaborarea legii de
reformă agrară din 1921 pentru Transilvania s-a creat cadrul juridic pentru înfăptuirea reformei
agrare. Procesul de aplicare a acestei legi a fost însă îndelungat şi sinuos de aceea în perioada
următoare a fost elaborată o întreagă legislaţie privind aplicarea reformei agrare şi dezvoltarea
agriculturii. Legile de reformă agrară din 1919 şi 1921 au reprezentat punctul de pornire în
transformarea structurală a agriculturii. În întreaga perioadă interbelică s-au elaborat multe alte
legi pentru a finaliza în primul rând lucrările de reformă agrară şi a organiza agricultura în
conformitate cu cerinţele timpului.
Capitolul al treilea ,,Arendările forţate”, este structurat pe şase subcapitole şi tratează
aspecte legate de aplicarea arendărilor forţate în Sălaj în perioada 1919-1922, legislaţia care a
stat la baza acestora, precum şi despre organizarea şi funcţionarea instituţiilor însărcinate cu
aplicarea lor.
În Transilvania reforma agrară a fost înfăptuită în două etape: prin decretul-lege din
septembrie 1919, întocmit de Consiliul Dirigent şi prin legea reformei agrare din 30 iulie 1921.
În temeiul decretului-lege din 10 septembrie 1919, Resortul agriculturii din cadrul Consiliului
Dirigent a luat primele măsuri pentru pregătirea marelui act, reforma agrară. În această ordine de
idei, în baza actului menţionat, s-au emis instrucţiuni privind arendarea moşiilor. Această măsură
va pregăti şi uşura efectuarea ulterioară a lucrărilor de aplicare a legii de reformă agrară.
S-au înfiinţat Consilieratele agricole, cu ajutorul cărora Consiliul Dirigent a înfăptuit
primele lucrări în teren. Consilieratele agricole au mobilizat inginerii specialişti şi au întocmit
cartografierea şi fixarea pe hărţi speciale a tuturor moşiilor cu întindere peste 100 jugăre. În baza
acestor acţiuni, în toamna anului 1920 s-au dat în arendă ţăranilor suprafeţe însemnate din
pământurile moşiereşti.
Arendări forţate au avut ca bază ordonanţa 82 A, dată de Resortul agriculturii din cadrul
Consiliului Dirigent la 8/21 februarie 1919. Articolul 6 preconiza divizarea beneficiarilor
arendărilor forţate în cinci categorii: participanţii la război, văduvele şi orfanii lor, ţăranii care nu
aveau pământ, dar dispuneau de mijloace de muncă, familiile celor mobilizaţi prin ordinul de
chemare al Consiliului Dirigent, ţăranii cu pământ sub 10 jugăre, toţi plugarii care aveau
mijloace de producţie. Arendările forţate din anii 1919–1921 au avut loc în Transilvania din
iniţiativa Consiliului Dirigent şi au continuat sub îndrumarea Comitetului Agrar, care a fixat
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criteriile şi categoriile de pământ supuse arendărilor, ţăranii îndreptăţiţi, aplicarea căzând în
sarcina organelor locale. În Transilvania arendarea s-a făcut în baza ordinelor nr. 82715/1919 şi
20393/1920, ale fostului Consiliu Dirigent. La acestea se adaugă, ordinul nr. 5617, al
Comitetului Agrar, care stipula că, în anul 1921 şi următorii, până la împroprietărire să se dea în
arendă forţată numai acele terenuri care erau expropriabile.
Dacă sistemul arendării forţate a fost o soluţie reuşită din punct de vedere politic şi
economic, agrotehnic a fost mai puţin reuşită, deoarece ţăranii nu aveau certitudinea că acel teren
îl vor folosi şi în anul care urma. Neavând siguranţa continuităţii, terenul nu era lucrat şi fertilizat
aşa cum se cerea. Comisia judeţeană care s-a ocupat cu aplicarea arendărilor forţate şi-a încheiat
activitatea la data de 1 august 1922.
Capitolul al patrulea ,,Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş din 30 iulie 1921. Exproprierea”, în cele patru subcapitole tratează aspecte
legate de constituirea şi atribuţiile organele de expropriere, activitatea acestora, redactarea
tabelelor de împroprietărire, exproprierea terenurilor pentru loturile de casă, aspecte legate de
apelarea şi revizuirea hotărârilor de expropriere, activitatea Comitetului Agrar, problematica
optanţilor maghiari din Sălaj, insistând asupra aplicării exproprierii în diferite comune ale
judeţului.
Aplicarea în fapt a lucrărilor de expropriere şi împroprietărire a fost făcută şi în Sălaj de
către organele agricole, consilierii agricoli şi agronomii regionali pe baza hotărârilor definitive şi
a măsurătorii cadastrale. O serie de circulare cu instrucţiuni adresate tuturor organelor au dat
îndrumări necesare pentru ca lucrările să se facă în cele mai bune condiţii şi cât mai repede
posibil. Comisiile de ocol pentru expropriere aveau sarcina într-o primă instanţă de a se pronunţa
asupra situaţiei juridice a proprietăţii din punct de vedere al exproprierii, determina valoarea
pământului şi fixa lotul tip. De asemenea, faceau verificarea tabelului de împroprietărire pe bază
de procese-verbale individuale, după care se stabileau listele celor îndreptăţiţi. Comisia judeţeană
se pronunţau într-o primă instanţă asupra preţului, atunci când Comisia de ocol nu s-a pronunţat,
hotărârea definitivă căzând în competenţa Curţilor de Apel din regiune. De asemenea,

se

pronunţa în ultimă instanţă, asupra apelurilor făcute contra hotărârilor Comisiilor de ocol în
materie de expropriere şi stabilea preţul de arendă pentru perioada interimară până la
împroprietărire. Hotărârile ei erau definitive şi executorii, fără drept de opoziţie, apel sau recurs,
cu rezerva dreptului de revizuire din partea Comitetului Agrar.
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Operaţiile de expropriere urmau să înceapă la ordinul Comitetului Agrar. În etapa
tranzitorie, până la intrarea în vigoare a hotărârilor Comisiilor de ocol sau judeţene, emise în
baza noii legi, s-a menţinut regimul arendărilor forţate. Sătenii îndreptăţiţi, cărora li s-a distribuit
teren din cel declarat expropriabil pe baza decretului-lege 3911/1919, şi deci supus regimului
arendărilor forţate, au continuat să-şi folosească acest teren, situaţie care a rămas în vigoare până
la emiterea altei hotărâri în baza noii legi. Comisia judeţeană, cele de ocol, Comitetele locale
care s-au înfiinţat şi funcţionat în baza decretului-lege 3911/1919 nu s-au dizolvat decât atunci
când noile Comisii constituite în baza art. 58 şi următoarele din cap. VI al noii legi au fost
organizate şi deci au putut funcţiona. Cu această ocazie s-au predat noilor Comisii documentele,
întreaga arhivă, inventarul şi numerarul ce eventual l-au avut asupra lor. Predarea s-a făcut pe
bază de proces-verbal, iar un exemplar din acest proces-verbal a fost trimis Comitetului Agrar.
Lucrările agricole, cu deosebire cele ale plantelor de toamnă, pe terenurile supuse arendării au
continuat să se facă fără nici o stânjenire, ele fiind independente de felul în care s-a desfăşurat
aplicarea reformei agrare pe baza noii legi. Până la rămânerea definitivă a hotărârilor emise în
baza noii legi de expropriere şi până la aplicarea lor, s-a solicitat a se lua măsurile necesare
pentru ca ţăranii să nu fie tulburaţi în posesia terenurilor ce li s-au arendat forţat.
Ritmul lucrărilor legate de aplicarea legii agrare este afectat în mare măsură de
suprapunerea operaţiunilor de expropriere-împroprietărire la diferite niveluri şi de întreruperea
firului aplicării acesteia, datorită apelului proprietarilor. Această situaţie a determinat ca unele
proprietăţi, expropriate din 1922, să fie pe rol prin apelul proprietarilor în 1930, sau chiar 1935.
Judecarea acestora, la cele trei instanţe din Zalău, Oradea, Cluj şi apoi Bucureşti, a necesitat un
mare volum de date informative despre starea proprietăţilor, caracterul lor, producţia şi
veniturile, originea lor, succesoratul. Îndeplinirea acestei proceduri consuma o mare parte din
timpul de lucru al organelor însărcinate cu aplicarea reformei. De multe ori s-a ajuns în situaţia
când dosarele de expropriere se aflau în majoritate pe circuitul corespondenţei între aceste
instituţii şi mai puţin în birourile Comisiilor.
Exproprierea pământurilor moşiereşti în vederea împroprietăririi ţăranilor s-a desfăşurat
cu o intensitate mai ridicată în intervalul 1922-1924. Acest proces nu a atins însă toate
proprietăţile vizate. Faptul se explică prin procedura în sine a exproprierii, care era una amplă,
complicată şi cu multe excepţii. Astfel, unii dintre latifundiari au încercat, uneori cu succes, să
eludeze prevederile legii în vigoare şi să obţină scutirea unor moşii sau părţi din moşii. Suprafaţa
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expropriată urma să fie defalcată şi parcelată în loturi de completare, loturi întregi până la 7
jugăre şi loturi de colonizare până la 16 jugăre.
Exproprierea nu s-a încheiat conform graficului stabilit de către autorităţile centrale, dar
s-a desfăşurat satisfăcător ca ritm, dacă avem în vedere complexitatea actului juridic, tehnic,
cadastral şi de noutatea lucrării. La început, se poate spune, că a existat o preocupare activă din
partea instituţiilor locale însărcinate cu aplicarea legii agrare, însă pe parcurs problematica
bunului mers a transferului de proprietate a devenit din ce în ce mai greoaie, iar viteza de lucru sa redus. Procedura pornea de la o hotărâre a primei instanţe, Comisia de ocol, deci de la un act
juridic, continua prin execuţia practică a preluării proprietăţii şi a transferării ei unui alt
proprietar, se încheia practic, tot printr-un act juridic. Ultima intervenţie juridică o constituia
operarea în cartea funciară a acestui proces al transferului de proprietate.
Capitolul al cincilea ,,Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş din 30 iulie 1921. Împroprietărirea”, în cele zece subcapitole prezintă aspecte
legate de constituirea şi atribuţiile organele de împroprietărire, parcelarea şi repartizarea
loturilor, colonizarea, exercitarea dreptului de preemţiune din partea statului, arendarea
rezervelor de stat, plata loturilor primite, constituirea rezervelor pentru interes obştesc. Nu lipsite
de importanţă sunt numeroasele plângeri adresare de săteni Ministerului Agriculturii, precum şi
abuzurile şi ilegalităţile comise în unele cazuri de către cei care aveau un rol important în
aplicarea legii. Un rol important este acordat exemplificării modului în care s-a făcut aplicarea
împroprietăririi în diferite comune ale judeţului, precum şi a stadiului în care se găseau lucrările
de împroprietărire la sfârşitul perioadei interbelice.
După terminarea lucrărilor de expropriere se proceda la împroprietărire pe baza tabelelor
îndreptăţiţilor. Pe baza lucrărilor de împroprietărire rămase definitive Comisia judeţeană
dispunea întocmirea planurilor de parcelare prin inginerul operator sau delegatul Direcţiei
Cadastrului, în conformitate cu art. 108 din lege. Înainte de parcelare organele de aplicare
trebuiau să stabilească rezervele prevăzute de art. 107. Distribuirea moşiei sau moşiilor, rămase
definitiv expropriate între comune şi sate, se făcea în baza art. 93 din lege. Iniţial se identifica
numărul şi numele comunelor sau satelor, care aveau dreptul a fi împroprietărite pe moşia sau
moşiile pe care le-au muncit mai mulţi ani la rând. Se stabilea apoi cota-parte ce revenea fiecărei
comune, în raport cu suprafaţa de teren cultivată de-a lungul timpului de locuitori, din moşia
respectivă. Suprafeţele atribuite sătenilor trebuiau să fie cât mai aproape de localitatea lor, iar cei
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împroprietăriţi să aibă acces uşor la loturile primite. De asemenea, la distribuirea moşiilor sau
părţilor din acestea atribuite comunelor, trebuia să se aibă în vedere nevoia de pământ din fiecare
comună în raport cu numărul locuitorilor şi cu suprafeţele pe care aceştia le deţineau. Dacă cu
ocazia parcelării şi a împroprietăririi, locuitorii satelor din proprie iniţiativă cereau să se facă
schimburi de terenuri pe părţi sau chiar pe moşii întregi, în interesul unei mai bune exploatări,
acestea trebuiau admise şi trimise spre aprobare Direcţiei de la Cluj.
După stabilirea reţelei drumurilor de exploatare, urma parcelarea în loturi tip şi de
completare a tarlalelor, încadrate de drumurile de exploatare. Înainte de a se proceda la
parcelarea terenurilor cultivabile, în conformitate cu art. 93, 94 şi ultimul aliniat din art. 97 din
lege, se stabilea, pe baza tabelelor de împroprietărire, ordinea îndreptăţiţilor, după care urma
croirea pe teren a parcelelor, respectându-se modul de folosinţă al terenului (arătorul rămânea
arător, fânaţul fânaţ). De asemenea, parcelele trebuiau bine proporţionate, adică să nu fie prea
lungi şi înguste sau prea scurte şi late, cu direcţia de-a curmezişul pantelor, pentru a se evita
spălarea solului şi eroziunea lui. Dacă parcela de împroprietărire era sub 2 jugăre, chiar dacă
pământul arător nu era de aceeaşi calitate, ea se dădea într-un singur lot. La cele peste două
jugăre se puteau împărţi proporţional după calitatea terenului.
Pentru a se evita mutarea hotarelor, marcarea pe teren a parcelelelor se făcea cu ţeruşi de
stejar uscat de cel puţin 50 cm lungime, cât mai groşi posibil, deşi de dorit era ca aceasta să se
facă cu pietre de beton armat sau naturale. Ţeruşii se îngropau la colţurile parcelelor, având capul
ascuns în pământ la 20 cm, pentru a nu fi scoşi de plug. Aceştia se puteau solicita de la cei care
urmau a fi împroprietăriţi, care făceau şi lucarea de îngropare, deoarece ei erau beneficiarii.
La 19 martie 1923, Comitetul Agrar a emis un ordin prin care solicita Comisiilor judeţene
să înceapă întocmirea dispozitivului de parcelare al moşiilor expropriate. Acesta reprezenta o
documentaţie care conţinea datele întregii proprietăţi, respectiv partea expropriată şi era
întocmită de inginerii din cadrul Inspectoratului de cadastru. Dispozitivul de parcelare era
precedat de un alt document întocmit de inginerul geodezic, numit actul liniei de defalcare.
Acesta consemna de fapt suprafeţele expropriate pe categoriile de folosinţă şi se afişa public timp
de cinci zile.
În baza legilor de reformă agrară s-au împroprietărit în judeţ un număr de 28757
locuitori. În 7 comune rurale şi în oraşul Zalău, ţăranii nu erau puşi în posesie definitivă,
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deoarece nu erau terminate lucrările de împroprietărire, iar în 19 comune, nu s-a făcut
împroprietărirea din cauza lipsei de pământ.
Capitolul al şaselea ,,Păşunile şi pădurile comunale”, prezintă diferite aspecte legate de
modul în care s-a făcut împroprietărirea comunelor cu păşuni şi păduri.
Alături de munca pământului, creşterea animalelor a fost una dintre ocupaţiile de bază ale
ţăranilor sălăjeni, aceasta fiind favorizată şi de condiţiile prielnice pentru această activitate
oferite de cadrul natural. O bună parte din relieful judeţului era reprezentat de dealuri, unele
acoperite cu păduri, iar printre păduri, pe coline, erau multe fâneţe. Pe de altă parte la expropriere
aceste locuri nu erau adecvate pentru cultură, disponibile fiind doar pentru păduri şi păşuni. Se
adaugă faptul că, lipsa aproape completă a mijloacelor de muncă mecanizate făcea ca întreaga
activitate agricolă să se desfăşoare prin munca fizică a omului şi a animalelor de tracţiune.
În aceste condiţii, întreţinerea unui număr de vite corespunzător devenea pentru ţăranul
sălăjean o garanţie a efectuării în condiţii bune a muncilor agricole şi, în fond, a bunăstării sale.
Dat fiind faptul că această preocupare a creşterii vitelor a avut un rol însemnat în judeţ, în această
perioadă, interesul ţăranilor s-a îndreptat spre împroprietărirea comunelor cu păşuni comunale.
În urma reformei agrare, în anul 1938, chiar dacă problema păşunilor comunale nu era pe
deplin rezolvată, în sensul că nu toate comunele au fost înzestrate cu suprafeţele necesare de
păşune, aria ocupată de fâneţe şi păşuni aproape s-a dublat faţă de perioada anterioară reformei
agrare. Legat de acest aspect, trebuie să ţinem seama şi de faptul că suprafaţa judeţului a crescut
de la 382801 ha, în 1919, la 519919 ha în 1938, în urma reformelor administrative pe care le-a
suferit în perioada interbelică. Pe de altă parte, un rol important în creşterea spaţiilor ocupate de
păşuni şi fâneţe l-a avut faptul că întinse părţi de pădure au fost defrişate şi transformate în
păşuni.
Însăşi denumirea de Ţara Silvaniei, sub care a fost cunoscut în vechime judeţul Sălaj, se
datora imensei suprafeţe ocupate de păduri în acest areal geografic. Până la legile de reformă
agrară pădurile ocupau în judeţul Sălaj o suprafaţă totală de 74194 hectare, un procent de
aproximativ 18,64% din întinderea totală a judeţului, din care 3057 hectare poieni. Raportând
această suprafaţă la numărul locuitorilor, rezulta aproximativ 0,30 hectare de pădure pe cap de
locuitor.

Din

această

suprafaţă,

cele

aflate

în

proprietatea

judeţului,

comunelor,

composesoratelor, parohiilor, însumau 12.479 hectare, ale instituţiilor publice 7.365 hectare, iar
pădurile particulare 51.273 hectare. Apariţia legii de reformă agrară din 1921 şi a regulamentului
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de aplicare a acesteia impunea pădurilor un nou statut. Calculul suprafeţelor pădurilor ce urmau
să revină comunelor se făcea după numărul capilor de familie (fiecare cap de familie fiind
echivalent cu un fum de casă). Trebuind să compenseze, conform legii agrare, lipsa terenurilor
de cultură, facilitând ţăranilor, pe lângă procurarea de lemne de foc, şi întreţinerea unui anumit
număr de vite ce puteau fi păşunate în poienele şi răriturile pădurilor, precum şi prelucrarea şi
comercializarea lemnului, ca sursă importantă de completare a veniturilor, împroprietărirea
comunelor cu păduri, la fel ca şi împroprietărirea cu teren arabil, loturi de casă sau păşuni
comunale, a creat numeroase neajunsuri şi nedreptăţi, fapt ce a diminuat într-o oarecare măsură
eficienţa reformei agrare. Aceastea au fost cauzate de către întârzierea avizării de către organele
silvice a distribuirii de păduri comunelor, de litigiile iscate între proprietari şi comune, sau între
diferite comune pe tema împroprietăririi, de retrocedarea către foştii proprietari de instanţele
agrare a pământurilor expropriate, prin hotărâri provizorii sau în cel mai grav caz, de
neînzestrarea comunelor cu păduri. După 1930, legislaţia în privinţa exploatării pădurilor a
devenit tot mai restrictivă, spre deosebire de perioada anterioară, când marii proprietari exploatau
materialul lemnos de pe mari întinderi, în scopuri comerciale, iar legile pentru respectarea
patrimoniului forestier nu erau atât de severe. Din 1937, toate pădurile de pe raza judeţului Sălaj,
erau cuprinse în zona pădurilor necesare pentru apărarea naţională.
Ultimul capitol al lucrării ,,Urmările reformei agrare”, prezintă aspecte legate de
aplicarea legii de preferinţă din 1930, organizarea şi funcţionarea gospodăriei agricole ţărăneşti
în perioada interbelică precum şi rolul fermelor model şi a Camerei de agricultură în susţinerea şi
dezvoltatea agriculturii judeţului.
În baza legii de preferinţă din 1930, voluntarii de război muncitori manuali de pământ se
împroprietăreau în comuna unde domiciliau sau pe o rază de 5 km, cu lotul tip al acelei comune,
din disponibilul existent. Stabilirea calităţii de voluntar şi disponibilul se făcea, conform
dispoziţiilor legii şi regulamentului său de către organele agricole judeţene, iar Ministerul, în
urma propunerilor acestora, aproba împroprietărirea care se desăvârşea printr-o hotărâre dată de
judecătorul de ocol. În Sălaj au fost propuşi pentru împroprietărire în baza legii menţionate un
număr de 104 voluntari, însă doar 52 dintre aceştia au putut fi îproprietăriţi, pentru restul nu
exista teren disponibil.
Orientându-se după evoluţia agriculturii vest-europene, a cărei esenţă o constituia ferma
mijlocie ţărănească o serie de legi în domeniul funciar promulgate de parlamentul României în
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perioada interbelică au avut ca intenţie lăudabilă formarea de gospodării mijlocii, viabile din
punct de vedere economic. La mai bine de două decenii de la elaborarea legii agrare şi punerea în
aplicare a acesteia, perioadă suficientă pentru a avea rezultate palpabile în agricultură, principalii
indicatori economici, de maximă importanţă pentru analiza dinamicii agriculturii, producţia
medie de cereale şi valoarea producţiei agricole, aratau contrariul: gospodăria ţărănească, în
ansamblul ei, ca efect al politicilor agrare promovate de toate guvernele României interbelice, nu
a avut o evoluţie pozitivă evidentă. Efectele politicilor agricole aplicate contradictoriu, lipsite de
continuitate, au generat o agricultură neperformantă, necompetitivă, neconcurenţială, majoritar
de subzistenţă. Activitatea agricolă interbelică se desfăşura pe principii neraţionale, înregistrând
un nivel scazut al investiţiilor, practicând modalităţi de cultivare strict tradiţionale şi apelând în
proporţie mică la utilizarea unor metode performante sau la folosirea îngraşămintelor chimice.
Un rol important în ridicarea agriculturii

judeţului în perioada interbelică l-a avut

Camera de agricultură. Aceasta a activat în toate ramurile agriculturii, potrivit mijloacelor
materiale şi a personalului tehnic pe care îl avea la dispoziţie. Pentru ridicarea tehnică agricolă a
căutat să demonstreze nu numai mărimea producţiei la unitatea de suprafaţă, dar şi obţinerea
unui produs de calitate bună. În paralel cu educarea ţăranilor agricultori s-a căutat să se
întreprindă şi acţiuni de ajutorare pentru procurarea uneltelor agricole şi a unor seminţe de
cereale selecţionate. Pentru educarea ţăranilor agricultori, Camera agricolă a organizat
consfătuiri agricole ţinute cu aceştia în diferite comune şi cursuri agricole practice ţinute în 12
comune. De asemenea, un rol important în educarea plugarilor l-au avut diversele publicaţii,
reviste şi ziare, precum şi afişarea sau citirea în public a diferitelor ordonanţe cu caracter agricol.
Partea de final a tezei de doctorat, este reprezentată de Concluzii. Prin urmare, punerea în
practică a exproprierii şi împroprietăririi în judeţ a implicat forţe sociale diverse şi a înregistrat,
ca şi în restul Transilvaniei, pe de o parte opoziţia puternică a moşierimii locale, iar pe de altă
parte interesul ţărănimii în vederea aplicării cât mai riguroase a dispoziţiilor legii agrare.
Împroprietăririle definitive au început în 1922 şi au continuat în întreaga perioadă
interbelică, însă nemulţumirile faţă de modul în care s-a realizat reforma agrară în Sălaj au fost
aproape permanente. Proprietatea mică şi mijlocie a fost întărită într-o oarecare măsură în urma
reformei, dar marea proprietate nu a dispărut, ci doar a fost redusă în anumite limite. De
menţionat faptul că inventarul agricol era destul de sărăcăcios, în puţine locuri se foloseau
tehnologii avansate de cultură, de obicei doar pe pământurile marilor proprietari şi în fermele
14

statului sau ale Camerei de agricultură. Ţăranii cultivau tot vechile seminţe, slab productive în
general. Maşinile agricole erau şi ele puţin folosite şi erau întâlnite doar pe unele mari proprietăţi
Din păcate, etapa împroprietăririi ţăranilor cu pământ a fost însoţită de un adevărat
cortegiu de abuzuri. Astfel, informaţiile arhivistice cercetate, precum şi presa timpului, pun în
lumină o serie de neconformităţi legate de întocmirea tabelelor cu persoanele îndreptăţite la
împroprietărire, alegerea organelor locale, practica constituirii rezervelor de stat în detrimental
împroprietăririi ţăranilor, pertractările, amânarea unor hotărâri de împroprietărire etc. Nu de
puţine ori, aceste nelegiuiri s-au săvârşit cu largul concurs al celor chemaţi să aplice legea.
Nu mai puţin important este impactul politic incontestabil pe care reforma agrară din
1921 la avut în judeţul Sălaj. Această chestiune nu a fost ocolită de nici un partid politic, cel
puţin în campania electorală. Cu toate promisiunile unei reforme agrare juste, corecte şi eficiente,
partidele politice nu au îndeplinit acest deziderat. Nici o grupare politică nu a fost capabilă să
tranşeze decisiv şi pe termen lung, în favoarea sa problema agrară. Aşa explicăm faptul că
această chestiune, a fost lăsată moştenire politică următorului şi următorului guvern, până la
izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Exproprieri, împroprietăriri, colonizări, măsurări şi
cadastrări de suprafeţe, abuzurile autorităţilor locale îndrituite să aplice prevederile reformei
agrare, cu cortegiul de nemulţumiri din partea ţăranilor, au marcat întreaga perioada interbelică.
Problema agrară, nerezolvată până atunci de către guvernele interbelice, rămânea o moştenire
prioritară pentru generaţiile următoare.
În anul 1938 mai era de măsurat şi parcelat o suprafaţă de 34000 jugăre, iar în 1940, unii
ţărani împroprietăriţi încă nu au putut intra în posesia terenurilor ce li s-au atribuit prin reforma
agrară, din cauza neîncheierii unor operaţiuni juridice sau tehnice.
Structurile de producţie agricolă rezultate în urma reformei funciare, în majoritatea lor de
subzistenţă, au avut un ritm lent de adaptare la cerinţele pieţei, fiind lipsite de capital de
exploatare şi nebeneficiid de o infrastructură corespunzătoare de producţie şi comercializare.
Nemulţumirile faţă de modul în care s-a realizat reforma agrară în Sălaj au fost aproape
permanente. Proprietatea mică şi mijlocie a ieşit întărită din această reformă, însă marea
proprietate nu a dispărut, ci doar a fost redusă la anumite limite, iar problema agrară din
România nu se încheia definitiv prin reforma din 1921. Noi modificări în structura proprietăţii
aveau să se producă prin reforma agrară din 1945.
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Bibliografia consultată pe parcursul studiului şi citată în teza de doctorat cuprinde
numeroase fonduri arhivistice cercetate la Zalău şi Bucureşti, presa vremii, precum şi numeroase
titluri de articole şi lucrări generale din diferite perioade de timp dedicate subiectului în discuţie.
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