ASPECTE PRIVIND APLICAREA LEGII RURALE DIN ANUL 1864
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Abstract: Application of 1864 land reform was one of the most important laws
enacted during the reign of Alexandru Ioan Cuza. Dependant peasants were freed
from the obligations upon landlords and were given land. Giving land to dependent
peasants from Zăicoiu, Rădineşti and Obârşia is one of dozens of aspects of the
application of the 1864 law on rural property.
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Unirea Principatelor Române – Moldova şi Ţara Românească – din anul
1859, act ce a creat statul român modern, a răsturnat în plan social ordinea
tradiţională, câtă mai rămăsese după anii confuzi de reforme moderate, de tranziţie,
ai Regulamentelor Organice3. Totodată, noua condiţie a statului modern român, ca
dimensiune, forţă şi statut geopolitic, a deschis calea independenţei şi a desăvârşirii
unităţii politice a tuturor românilor, ca factor sau entitate politică similară celorlalte
state din Europa, în majoritate create pe principii de naţionalitate între anii 181519204. Sincronicitatea naţiunilor şi a entităţilor lor politice a constat în adoptarea ca
mod de viaţă istorică a ritmurilor accelerate prin exerciţiul reformelor şi al
asimilărilor normelor Europei Occidentale, atinsă de revoluţia atlantică (industrială,
ştiinţifică, culturală) încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi de metamorfozarea
ideilor revoluţiei franceze în plan mondial5.
Şi în societatea românească, ce şi-a unit energiile umane şi teritoriale în 1859,
numărul reformelor enunţate în legi înnoitoare a fost impresionant şi atotcuprinzător.
Prin forţa lucrurilor, domnitorul a fost pus în faţa unor probleme ce nu puteau fi
rezolvate decât pe calea „întăririi puterii personale, singura capabilă să îngăduie
măsurile necesare, promovării progresului”6. În interior, era necesar să fie învinsă
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rezistenţa moşierimii conservatoare, refractară la nou, iar în exterior, era necesar să
se tempereze tendinţele burgheziei radicale, privite cu suspiciune chiar de puterile
care sprijiniseră Unirea şi acordau românilor sprijin politic şi diplomatic.
Alexandru Ioan Cuza şi-a impus programul unei domnii autoritare în vara anului
1862. Când guvernarea conservatoare şi-a încheiat activitatea în urma asasinării lui
Barbu Catargiu. S-a format un nou guvern sub conducerea lui Mihail
Kogălniceanu, guvern care a adoptat o serie de reforme ce au transformat statul
într-un organism ce se înscria pe linia modernizării. În esenţă, reformele au fost
radicale, impunând restructurări, restatutări sociale, şi noi configurări geografice.
Ca o „normalitate” la toate schimbările petrecute, au apărut şi reacţiile celor care
pierdeau poziţiile sociale statornicite în regimurile trecute, de la forme protestatare
individuale la manifestări violente de grup.
Întreaga activitate legislativă din perioada domniei lui Cuza a fost marcată de
tendinţa legislativului de a-şi spori autoritatea faţă de instituţiile autonome.
Una dintre cele mai importante legi adoptate în timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza a fost Legea agrară din 14 august 1864.
Prin această lege, ţăranii clăcaşi au fost eliberaţi de obligaţiile faţă de boieri şi
au fost împroprietăriţi cu pământ7. Punerea în discuţie a problemei agrare s-a făcut
în şedinţa din 16 martie 1864 a Parlamentului, „incitând” pe conservatori care se
arătau „temători” şi critici aspri „a proiectului guvernului”. O parte a liberalilor
s-au alăturat conservatorilor şi l-au acuzat pe M. Kogălniceanu că „stârneşte vrajba
între clasele agricole şi proprietari, că încurajează ura şi răzbunarea între cei avuţi
şi cei neavuţi”8. Însuşi domnitorul dezvăluia uneltirile din Camera Legiuitoare, care
împiedicaseră necontenit înfăptuirea reformelor, redusese guvernul la „neputinţă”
şi voind să evite votarea proiectului de lege rurală, ce „era o lege de dreptate, care
împlinea speranţele legitime „a trei milioane de ţărani” dăduse vot de blam guvernului.
Legea rurală a fost sancţionată şi promulgată la 14/25 august 1864 şi a
intrând în vigoare la 23 aprilie/5 mai 1865. Domnitorul proclama, printr-un decret,
desfinţarea clăcii „de-a pururi”, anunţând ţărănimea că „de astăzi voi sunteţi
proprietari liberi pe locurile stăpânirii voastre”9.
Prin acest act juridic, intitulat Legea pentru registrea proprietăţii rurale,
ţăranii au fost eliberaţi de sarcinile fiscale precum claca, dijma sau podvezile, fiind
desfiinţate monopolurile din interiorul satelor şi au fost împroprietăriţi pe categorii
în funcţie de numărul de vite deţinute. Ţăranii urmau să răscumpere terenurile şi să
achite anual o anumită sumă, timp de 15 ani. Legea stabilea plata unor despăgubiri
către proprietari. Terenurile expropriate nu puteau depăşi 2/3 din moşie şi nu
puteau fi vândute timp de 30 de ani decât către comună sau către alt sătean. În
esenţa ei, clăcaşilor, (clasă socială statutată prin reforma domnitorului Constantin
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Mavrocordat) li se conferea „plenitudinea capacităţii de exerciţiu a atributelor
personalităţilor juridice”10. Moşiile au fost socotite ca având o treime ce devenea
proprietatea absolută a fostului proprietar, „purgată de orice drepturi de folosinţă
ale ţăranilor” şi două treimi declarate ca fiind proprietatea deplină a foştilor clăcaşi11.
Legea îi declara pe clăcaşi pe locurile de casă şi grădină, în aceeaşi suprafaţă
ca aceea fixată de Regulamentele Organice: în Ţara Românească, 400 stânjeni
pătraţi la câmp şi 300 la munte; în Moldova, 10 prăjini fălceşti; în judeţele de peste
Prut (Basarabia), fruntaşul primea 12 prăjini fălceşti pentru casă şi grădină,
mijlocaşul 11 prăjini fălceşti şi codaşul 10 prăjini fălcelşti12. Totodată, clăcaşii
deveneau proprietari pe pământurile de cultură: fruntaşii (cu patru boi şi o vacă) a
11 pogoane în Ţara Românească13, a cinci fălci şi 40 prăjini fălceşti în Moldova şi
10
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provenind din trei moşii. În comuna Albeşti-Paleologu, tot din judeţul Prahova, în 1864, au primit
pământ 113 locuitori cu 471 hectare. Comuna Apostolache, judeţul Prahova (1556 locuitori) era
formată în majoritate din moşneni. Totuşi, la 1864, o parte din locuitori au primit 368 hectare de
teren. Comuna Ariceşti, judeţul Prahova, a cunoscut împroprietărirea a 177 de săteni cu 543 hectare
de teren. Aceasta era situată în plasa Filipeşti. O comună cu acelaşi nume, situată în plasa Podgoria,
tot din Judeţul Prahova, cu 1473 locuitori. 133 dintre ei au primit la 1864, 407 hectare de teren. În
comuna Obedeanca, jud. Vlaşca, la 1864, din totalul de 297 ha, ale moşiei lui G.M. Tatarescu
(Angheleşti-Tămăşeanca), 33 de locuitori au primit 124 de hectare de teren. Comuna Babele, judeţul
Vlaşca, a cunoscut, la 1864, împroprietărirea a 64 locuitori cu 285 hectare. Cătunul Baciu-Poşta din
11
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a şase fălci, 40 prăjini fălceşti peste Prut; mijlocaşii (cu doi boi şi o vacă) a şapte
pogoane şi 19 prăjini în Ţara Românească, a 4 fălci în Moldova, a 4 fălci şi 30
prăjini peste Prut; codaşii sau „toporaşii” din Ţara Românească (cu numai o vacă) a
patru pogoane şi 15 părăjini, iar „pălmaşii” din Moldova şi de peste Prut a două
fălci şi 70 prăjini14. Văduvele fără copii, nevolnicii şi locuitorii care nu ocupau de
agricultură au fost declaraţi proprietari numai pe locul de casă şi grădină. Prin
articolul 5 al legii, sătenilor, care prin „învoieli speciale cu proprietarul moşiei”
aveau casă şi grădină în sat, fără a fi clăcaşi, li se oferea posibilitatea de a primi
pământ pe moşiile statului15.
În total, au fost împroprietăriţi 406.429 ţărani cu 1.654.964 hectare16. O bună
parte din loturile necesare proveneau din moşiile obţinute prin secularizarea
averilor mănăstireşti. După Reformă, ţăranii au ajuns să deţină 30% din teritoriul
ţării, restul de 70% fiind deţinut de moşierime sau de stat17. Potrivit legii din august
1864, categoria de locuitori din sate, numiţi „însurăţei”, în număr de 48 342 au
devenit proprietari pe 228 328 ha şi 2697 mp din moşiile statului, în anii 1878188118. Prin urmare, legea rurală din anul 1864, a transformat în proprietari 511
896 săteni pe o suprafaţă de 2 038 640 ha şi 2 697 mp19.
Unele dintre numeroasele localităţi din Oltenia în care a fost aplicată legea
rurală din anul 1864 au fost Zăicoi şi Rădineşti, care aparţin în prezent comunei
comuna Blejeşti, jud. Vlaşca, a înregistrat ridicarea la statutul de proprietari a 75 de locuitori cu 295
de hectare (apud Dictionarul localităţilor, Editura Socec, 1898 vol. 1.).
14
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17
Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 187.
18
N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Editura Academiei, Bucureşti,
1967, p. 334.
19
Ibidem, pp. 341-344; Leonida Colescu, La loi rurale de 1864 la statistique des paysans
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Bucureşti, 1907, pp. 103-108. Date statistice privind aplicarea reformei agrare găsim şi în Vasile M.
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suprafaţa primită de ţărani este de 1 966 044 ha.
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Dănciuleşti, judeţului Gorj20. Conform datelor statistice, majoritatea locuitorilor
celor două localităţi erau moşneni. Statistica lui Barbu Ştirbei, din anul 1855,
menţionează în Rădineşti, 121 de moşneni proprietari (118 birnici, 3 mazili), în
Zăicoi, un număr de 137 de moşneni proprietari (131 de birnici, un patentar şi
4 mazili)21, iar în Obârşia – 88 de moşneni şi 86 de birnici. În localităţi existau şi
32 de familii de clăcaşi22. Familiile de clăcaşi au primit pământ în mod deferenţiat,
în raport cu numărul vitelor. Pentru sătenii cu 4 boi şi o vacă s-au repartizat câte
11 pogoane (55.120, 69 m2) pe cap de familie, pentru cei cu doi boi şi o vacă – 7
pogoane şi 19 prăjini (35.754,44 m2), pentru pălmaşi (toporaşi), cei fără vite câte
4 pogoane şi 15 prăjini (20.758,01 m2), pentru văduvele fără copii, nevolnicii,
sătenii care nu exercitau meseria de agricultori „şi n-au făcut clacă” primeau 100
de stânjeni de casă şi grădină şi câte 400 de stânjeni pătraţi la câmp (1.600 m2)23.
Sătenii moşneni cu pământ puţin sau fără pământ nu au fost împroprietăriţi.
„Tabela” din 9 martie 1865 prezintă situaţia clăcaşilor din Zăicoi repartizaţi pe
proprietari, după cum urmează:
– proprietar Grigore Ion Poenaru cu 4 clăcaşi (3 cu braţele şi 1 cu casă şi
grădină);
– proprietar Elisabeta Golumbeanu cu 1 clăcaş cu loc de casă;
– proprietar Anica Ion Şerban cu 2 clacaşi cu loc de casă;
– proprietar Iancu Melinescu cu 11 clacaşi (6 cu doi boi, 1 clăcaş cu un loc de
casă şi gradină, 4 cu braţele);
– proprietari Nae şi Dumitru Zătreanu cu 2 clăcaşi cu braţele;
– proprietar Dumitru Popescu cu un clacaş cu loc de casă;
– proprietar Nicolae Fărcăşanu cu 4 clăcaşi cu loc de casă;
– proprietar B.B. Roşianu cu un clăcaşi cu loc de casă;
– proprietar G.G. Hristea cu un clăcaţi cu 2 boi;
– proprietar Maria Tălpăşanca cu 4 clăcaşi (1 cu 2 boi, 3 cu braţele);
– proprietar Ştefan Tălpăşanu cu 23 de clăcaşi (13 cu doi boi, 9 cu braţele, 1
cu loc de casă şi grădină);
– proprietar Maria Oboaica cu 2 clăcaşi cu braţele;
– proprietar Nicolae Vladimirescu cu 11 clăcaşi (6 cu 2 boi, 5 cu braţele);
În total, în Zăicoi au fost împroprietăriţi 22 de săteni, în Rădineşti – 10, iar în
Tălpaşu – 36. Extragem din „Tabelul reformei” numele clăcaşilor împroprietăriţi ce
aparţineau „mahalalei Zăicoiu” cu „pogoanele primite şi suma banilor” ce trebuiau
plătiţi „pe trimestru şi pe anu”24.
20

Comuna este situată în sud-estul judeţului, în Piemontul Getic (Platforma Olteţului), la
55-60 de km distanţă de municipiul Tg. Jiu (vezi Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Gorj,
vol. I, Editura Aius, Craiova, 2011, pp. 251-260).
21
Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Gorj, vol. I, Editura Aius, Craiova, 2011, pp. 251-260
(La 1 ianuarie 1865, comuna Zăicoi se contopeşte cu comuna Tălpaşu, sub denumirea de Tălpaşu).
22
Calculat după Dumitru I. Şeclăman, Vasile I. Popescu, Noi, zăicoienii, Editura MJM,
Craiova, 2005, pp. 28-30.
23
Ibidem.
24
„Interfluvii”, an 13/2004, nr. 13-14/iunie, p. 3.
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1. Clăcaşul Matei Barbu, de pe proprietatea lui Grigore Ion Poienaru,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498
stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru
răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale;
2. Clăcaşul Stanciu Ionu, de pe proprietatea lui Grigore Ion Poienaru,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498
stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru
răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale;
3. Clăcaşul Ilie Pătru, de pe proprietatea lui Grigore Ion Poienaru, primeşte
pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni pentru
casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei şi
90 de parale;
4. Clăcaşul Ilie Ancuţa primeşte pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni
pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de
lei şi 90 de parale;
5. Clăcaşul Dinu Duţu primeşte pentru claca făcută cu doi boi 7 pogoane, 19
prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei şi 94 de parale;
6. Clăcaşul Ionu Duţu de pe proprietatea lui Iancu Dumitru, primeşte pentru
claca făcută cu doi boi 7 pogoane, 19 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi
grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 100 de lei şi 94 de
parale;
7. Clăcaşul Constantin Matei, de pe proprietatea lui Iancu Melinescu,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 7 pogoane, 19 prăjini şi 498
stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru
răscumpărare 100 de lei şi 94 de parale;
8. Clăcaşul Nicolae Bălaşa primeşte pentru claca făcută cu doi boi 7
pogoane, 19 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă
datorată pentru răscumpărare 100 de lei şi 94 de parale;
9. Clăcaşul Dumitru Duţu primeşte pentru claca făcută cu doi boi 7 pogoane,
19 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei şi 94 de parale;
10. Clăcaşul Grigore Matei primeşte pentru claca făcută cu braţele 4
pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă
datorată pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale;
11. Clăcaşul Fota Calotă primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane,
15 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale;
12. Clăcaşul Ion Enache primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane,
15 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale;
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13. Clăcaşul Ion Bălaşa primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15
prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale;
14. Clăcaşul Ion Olariu primeşte 498 stânjeni pentru casă şi grădină;
15. Clăcaşul Niţă Paraschivu, de pe proprietatea Nae şi Dumitru Zătreanu,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni
pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei
şi 90 de parale;
16. Clăcaşul Mitranu lui Radu, de pe proprietatea Nae şi Dumitru Zătreanu,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni
pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei
şi 90 de parale;
17. Clăcaşul Radu lui Vasile, de pe proprietatea Fraţii Pleşoianu, primeşte
pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni pentru
casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei şi
90 de parale;
18. Clăcaşul Dumitrache Mărţoiu, de pe proprietatea Dumitru Popescu,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină;
19. Clăcaşul Ioan Matei, de pe proprietatea Anica Ion Şerban, primeşte
pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină;
20. Clăcaşul Niţu Ionu de pe proprietatea Dumitru Popescu, primeşte pentru
claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină;
21. Clăcaşul Stancu lui Ghelaie, de pe proprietatea Elisabeta Golumbeanu,
primeşte pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină25.
Matricola nominală cu locuitorii împroprietăriţi prin legea rurală din anul
1864, în localitatea Rădineşti, ne oferă următoarele date:
1. Clăcaşul Vasile Buşa, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei;
2. Clăcaşul Ioan Maria, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei;
3. Clăcaşul Grigore Vlăduţ, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei;
4. Clăcaşul Copnstantin Grămadă, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici,
din categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă
datorată pentru răscumpărare 100 de lei;
5. Clăcaşul Trancă Dulbastra, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei;
25
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6. Clăcaşul Ileana V.V., de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 100 de lei;
7. Clăcaşul Vasile Grigore, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani;
8. Clăcaşul Trana Istradie, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani;
9. Clăcaşul Tudor Voica, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani;
10. Clăcaşul Pătru Lăutaru, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani26.
În total, în Rădineşti au fost împroprietăriţi 10 clăcaşi de pe proprietatea lui
Constantin V. Tacovici, dintre care 6 cu doi boi şi 4 cu braţele, cu 42 de pogoane,
104 prăjini pentru cei cu doi boi şi 16 pogoane şi 60 de prăjini pentru cei cu braţele
urmând să plătească drept despăgubiri 884 lei şi 80 de bani.
Clăcaşii împroprietăriţi trebuiau să plătească răscumpătrarea, în mod
eşalonat, până în anul 1884. Prevederile legii rurale nu permiteau înstrăinarea
pământului primit prin împroprietărire. După un deceniu şi jumătate, s-a permis
înstrăinarea pământului, fapt ce a dus la o rapidă pauperizare. Sătenii împrorpietăriţi
din aceste localităţi, ca de altfel din întreaga ţară, au continuat să muncească în
dijmă, conform legilor de învoieli agricole.
Gradual, către sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
apare şi o pătură de ţărani înstăriţi care încep să cumpere pământ de la boierii
Zătreni, Poienari, Melineşti şi Constantin Tecovici. În anul 1890, cele mai mari
suprafeţe au fost cumpărate de sătenii Dinu Stamate, Gheorghe Mihailescu şi
Marin Ionescu la Zăicoiu, iar la Rădineşti, satenii Marin Repăunescu (administrator
al moşiei lui Constantin Tecovici), Marin Păunescu (a conacul şi cureaua cu casă)
şi alţi 46 de săteni27.
Reforma agrară de la 1864 a avut şi numeroase neajunsuri, care au determinat
răscoalele ţărăneşti de mai târziu. Prin lege, nu s-a expropiat o treime din
proprietăţile pe care lucrau clăcaşii, fiind scoase de sub incidenţa legii circa
207 000 ha. Din totalul clăcaşilor constataţi în România, în anul 1864, au rămas
neîmproprietăriţi circa 53 000 clăcaşi (după alte surse circa 38 590)28. Legiutorul a
avut în vedere necesităţile viitoare ale cultivatorilor agricoli. El a lăsat spre
rezolvare problema împroprietăririi însurăţeilor, vânzarea unor moşii ale statului,
26
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prin sistemul lotizării, unor viitoare reglementări (legile din anii 1866, 1868, 1872,
1875, 1876, 1881, 1884, 1886, 1889). Legea care trebuia să intre în vigoare la
23 aprilie/5 mai 1865 a acordat insuficient pământ pentru familiile ţărăneşti.
Comentând mai târziu starea ţărănimii după reformă, Ion Ghica scria că „ea era
vrednică de jale” şi că „totalul dărilor unui fost clăcaş… se suie la ceva mai mult de
32% din venitul anual”29.
Economistul N. Suru aprecia că în urma refomei, despăgubirile trebuiau să fie
achitate odată cu impozitele, ele apăsând fiscal „de şase ori mai mult decât până
atunci”30.
Mihai Kogălniceanu, într-un discurs ţinut în Cameră, la 11 februarie 1882, se
pronunţa pentru necesitatea unei noi împroprietăriri31.
O altă lipsă a legii a fost şi faptul că ea a exclus moşnenii de la
împroprietărire, proprietatea moşnenească intrând într-o criză generală, povocată
de regimul burghez, care a accelerat procesul de proletarizare în lumea satului. La
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, asistăm la
„dezlipirea vechilor clase rurale, boierimea şi ţărănimea, de pământul lor străvechi
şi prefacerea lui în capital”32.
Reforma agrară din anul 1864, o adevărată reformă socială, a contribuit la
aşezarea proprietăţii: „în spiritul caracterului ei de absolut şi exclusiv”, înscris în
art. 480 al Codului Civil. Proclamarea proprietăţii individuale ca drept comun în
România, s-a făcut în detrimentul stării de proprietate în indiviziune, în care „se
găsea o bună parte a cuprinsului ţării stăpânită de o numeroasă clasă a populaţiei
noastre”33.
Deşi nu a rezolvat decât parţial şi temporar problema agrar ţărănească,
reforma a dat impuls dezvoltării producţiei de mărfuri, intensificându-se astfel
dezvoltarea capitalismului în agricultura României. Proprietatea feudală asupra
pământului s-a transformat în proprietate absolută de tip burghez, în „proprietate
liberă, individuală, occidentală” cum menţiona Mihail Kogălniceanu34. Emanciparea
clăcaşilor şi crearea braţelor de muncă libere au contribuit la dezvoltarea industriei,
comerţului şi a exploatării agricole de tip capitalist. În esenţă, Reforma Agrară din
anul 1864 a avut un caracter burghezo-democratic. Totodată, legea a confirmat
spoliaţiile de pământ din trecut, a comis deposedări noi şi a consolidat, indirect,
dreptul absolut al proprietarilor asupra majorităţii pământului. Prin faptul că nu a
soluţionat litigiul dintre moşieri şi ţărani, conform spiritului programului revoluţionar
29
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paşoptist, legea nu a lichidat complet şi nu a desfiinţat marea proprietate funciară şi
nici moşierimea ca forţă politică şi clasă socială importantă a sfârşitului de secol
XIX şi început de secol XX. Moşierimea împeună cu statul au continuat să deţină
majoritatea pământurilor cultivate. După reformă, proprietatea moşierească
reprezenta 70% din suprafaţa cultivată a României, iar proprietatea răzeşilor
moşnenilor şi foştilor clăcaşi împroprietăriţi, aproximativ 30%. Insuficienţa de
pământ a făcut ca o mare parte a ţărănimii să redevină sub dominaţia arendaşilor şi
marilor proprietari. În agricultură, au fost păstrate „rămăşiţe ale relaţiilor feudale”
(munca în dijmă, ruşfeturile etc), fapt ce a dus la convulsii sociale puternice în
România perioadei 1888-1907.
Perioada istorică creată în plan economico-social de reforma agrară din 1864,
care a fost numită de unii autori şi regimul constituţiei agricole a marii proprietăţi,
a durat până la reforma agrară din anul 1921, când marea proprietate cu peste 100
de ha a mai reprezentat doar 10,44% din suprafaţa cultivabilă a ţării35.
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