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Problema ��r�neasc� si evolu�ia agriculturii 
in România a reprezentat o preocupare 
constanta în istoriografia noastr� ea a iscat 
multe controverse si tot atâtea dezbateri in 
via�a politic� �i în cea �tiin�ific�. De remarcat 
st� faptul c� nici ast�zi în condi�iile 
mileniului trei, când ideea de globalizare 
traseaz� alte orient�ri economiei, agricultura 
este slab dezvoltat�, iar ��r�nimea epuizat� si 
s�r�cit� cu toate reformele care au venit în 
sprijinul ei de la Regulamentul organic 
(1831), reformele agrare din a doua jum�tate 
a secolului al XIX-lea (1861, 1864) �i nu în 
ultimul rând cele ale secolului al XX-lea 
(1921, 1945, 1990). Dup� cum observ�m 
problema agrar� în România nu a fost 
rezolvat� a�a cum s-a întâmplat in Occident, 
ea continu� s� existe �i s� preocupe cercurile 
noastre politice. Lucr�rile dedicate acestei 
realit��i economice sunt numeroase. 
Abord�rile �in de cele mai multe ori seama de 

factorii politici, de o zon� sau alta, de 
existen�a sau inexisten�a unor legi �i în 
anumite momente, de existen�a unei 
domina�ii str�ine. Preocuparea pentru 
dezvoltarea produc�iei agrare a fost constant� 
la clasa noastr� politic�. 

Epoca medieval� ca de altfel �i cea capitalist� 
�i de ce nu socialismul, au însemnat etape 
distincte in modul de abordare a agriculturii. 
Interesele proprietarilor de p�mânt în care 
trebuie s� includem �i ��r�nimea au fost 
distincte. De-a lungul timpului s-au afirmat 
în cadrul unor condi�ii specifice de domina�ie 
interna sau extern� determinate de interesele 
marilor proprietari sau st�pânirea str�in�. 
Acest lucru devine relevant în prima parte a 
secolului al XIX-lea. În 1809, dar �i în anii 
urm�tori, ��ranii au fost sili�i de autorit��i s� 
cultive mai mult. Urm�rile ocupa�iilor str�ine 
sunt catastrofale. Ele sec�tuiesc resursele 
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economice �i creeaz� o stare general� 
nefavorabil� dezvolt�rii produc�iei agricole. 
În toamna anului 1920 ��ranii care nu se 
supuneau “îndemnului” de a cultiva mai mult 
grâu �i orz, trebuiau s� fie sili�i cu for�a1. 
Indiferen�a pentru dezvoltarea agriculturii se 
observ� în aceast� perioad� atât în rândul 
boierimii cât �i în rândul ��ranilor datorit� 
existen�ei monopolului otoman asupra 
comer�ului românesc. Odat� cu desfiin�area 
acestuia în 1829, interesul pentru cre�terea 
produc�iei agricole devine evident în rândul 
proprietarilor de mo�ii cum sunt numi�i în 
Regulamentul organic (1831) reprezentan�ii 
clasei boiere�ti. Putem afirma c� începe o 
nou� etap� în economia româneasc�, o etap� 
distinct� când se impune o lege ce 
reglementeaz� raporturile dintre ��r�nime �i 
st�pânii de mo�ii. Regulamentul organic a 
împ�r�it cl�ca�ii în trei categorii dup� 
num�rul de vite �i i-a obligat pe proprietari s� 
dea fiec�rei familii ��r�ne�ti, indiferent de 
categoria din care f�cea parte, aproximativ 
patru pogoane de p�mânt la câmpie 
incluzând aici �i locul pentru cas�, curte �i 
gr�din�. Ceva mai pu�in p�mânt primea 
��ranul de la munte. Pentru prima dat� ��ranii 
sunt împ�r�i�i în: frunta�i, mijloca�i �i coda�i, 
dup� num�rul de vite pe care le posedau 
fiecare, ace�tia urmând s� primeasc� în mod 
diferen�iat loc de fâne�e �i p��une. 

Frunta�ul care avea patru vite de munc� ( boi, 
bivoli, cai �i o vac� ) urma s� primeasc� dou� 
pogoane �i jum�tate de p��une �i trei 
pogoane de fânea��, mijloca�ul care avea 
dou� vite de munc� urma s� primeasc� 1,5 
pogoane de p��une �i 2 pogoane de fânea��, 
iar coda�ul care avea doar o vac� sau 10 oi 
trebuia s� primeasc� aproximativ 2 pogoane2. 

Cei ce aveau mai multe vite trebuiau s� ia 
teren în arend� de la marii proprietari. În 
schimbul terenului primit ��ranii erau obliga�i 
s� efectueze 12 zile de clac�, fiecare zi de 
munc� urmând s� fie normat�. In aceste 
condi�ii num�rul de zile putea s� creasc� în 
mod legal. 

Regulamentul organic nu a putut fi aplicat 
pân� la mijlocul secolului al XIX-lea pentru 

c� lipseau posibilit��ile de m�surare a 
terenului se schimb� îns� ceva: dijma în 
produse s� fie înlocuit� de dijma în bani. 
Ace�tia trebuiau ob�inu�i de ��rani prin 
comercializarea produselor agricole. De 
remarcat este faptul c�  “solul cultivabil al 
��rii se g�sea în cea mai mare parte a lui la 
mijlocul veacului trecut la dispozi�ia 
cl�ca�ilor, iar nu a proprietarilor �i a 
arenda�ilor ca rezerv�”3. 

În aceast� perioad� se afirm� �i o serie de 
ini�iative oficiale pentru m�rirea produc�iei 
sugerându-se ameliorarea culturii grâului �i 
importul de s�mân�� precum �i aducerea din 
Olanda, Fran�a �i Elve�ia  de tauri �i vaci de 
ras�. Pentru îmbun�t��irea rasei de oi se 
sugera aducerea berbecilor merinos precum 
�i arm�sari de ras� arab� din Normandia �i 
Ungaria4. 

Sunt ini�iative l�udabile pentru c� ele �ineau 
seama de progresele realizate în occident îns� 
punerea lor în aplicare nu a fost posibil� 
r�mânând doar la nivelul sugestiilor.  

În noile condi�ii create prin desfiin�area 
monopolului otoman, datorit� cre�terii 
interesului pentru comer�, grâul tinde s� ia 
locul porumbului.  

În 1837 în jude�ul Olt acesta dep��e�te ca 
suprafa�� cultivat� porumbul. Pentru a ne 
face o imagine cât mai exact� asupra 
fenomenului economic nemaiîntâlnit pân� 
atunci, de remarcat este faptul c� în 1841 
într-un singur jude� de câmpie Vla�ca, grâul 
dep��e�te cu 1500 ha suprafa�a cultivat� cu 
cereale în �ar� în 18315. 

Tot în aceast� perioad� apare pentru prima 
dat� ideea sistematiz�rii satelor, a strângerii 
caselor care erau dispersate la mari distan�e 
în func�ie de terenul aferent fiec�rei 
gospod�rii ��r�ne�ti. Sunt schimb�ri 
fundamentale ce se produc în societatea 
româneasc�, îns� ele nu vor fi duse pân� la 
cap�t. 

Anul 1864, reprezint� pasul urm�tor �i cel 
mai important pentru instituirea propriet��ii 
de tip capitalist în economie.  
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Rela�iile agrare din Principate se aflau înc� 
sub inciden�a regimului agrar instituit de 
Regulamentul organic. Instabilitatea acestui 
regim se datora în primul rând neacord�rii 
dreptului de proprietate asupra loturilor ce 
apar�ineau ��ranilor. 

Conven�ia de la Paris din 1858 prin articolul 
46 hot�râse schimbarea acestei st�ri de 
lucruri. În acest cadru se înfrunt� cele dou� 
pozi�ii, conservatoare �i liberal� privind 
reforma agrar�.  

 Pân� la realizarea reformei agrare în via�a 
politic� româneasc� au fost mari dispute ce 
au culminat in anul 1862 când primul 
ministru conservator Barbu Catargiu a propus 
proiectul s�u de reform� agrar� ce atribuia 
��ranilor, nef�când nici o deosebire între 
ace�tia, 2 ha de teren p�strând marea 
proprietate. În viziunea sa era singura în 
m�sur� s� dezvolte produc�ia agricol� �i s� 
foloseasc� procedeele moderne. El nu a luat 
îns� în calcul mentalitatea clasei noastre 
boiere�ti, dezinteresul acesteia pentru progres 
�i nici importan�a ��r�nimii �i a gospod�riei 
��r�ne�ti în economia ��rii. Confruntarea 
dintre liberali si conservatori devine deosebit 
de dur�. Pentru prima dat� în lupta politic� se 
folose�te ca for�� de manevr� clasa 
��r�neasca.  

Barbu Catargiu dorea s� p�streze neatins� 
marea proprietate. Proiectul s�u trebuia 
sus�inut de urm�toarele argumente: 

“Propriet��ile m�n�stire�ti �i prin urmare 
semipublice fiind în num�r de 1205 din 3611 
propriet��i mari, f�r� a vorbi de domeniile 
proprii statului, toat� popula�ia agricol� a 
României ar putea g�si un loc numai pe 
aceste propriet��i publice. 

Guvernul va încerca  s� pun� la dispozi�ie 
tuturor ��ranilor p�r�i de p�mânt cu pre�uri 
cuviincioase. Guvernul s�-�i creeze un 
capital însemnat din fondurile Casei 
Centrale sau dintr-un împrumut �i s� se 
înf��i�eze la licita�iile publice unde atâtea 
propriet��i private se vând din p�cate pe 
nimic spre ruinarea posesorilor lor; s� fac� 

chiar un apel la to�i proprietarii s� vând� 
propriet��i întregi sau p�r�i din ele. 

P�mânturile cump�rate, împ�r�ite �i puse la 
dispozi�ia ��ranilor cu pre�uri moderate 
f�când pe ��rani proprietari, ar aduce 
foloase materiale �i ar crea un izvor nou �i 
nea�teptat de bog��ie pentru finan�area ��rii. 
Din aceast� opera�ie ar rezulta una din 
aceste împrejur�ri: sau c� proprietarii 
v�zându-se amenin�a�i de a pierde pe to�i 
s�tenii care locuiesc �i cultiv� p�mânturile 
lor, s-ar gr�bi s� urmeze exemplul 
Guvernului, dând �i ei p�mânt pe 
proprietatea lor, sau ar sc�dea pre�ul 
p�mântului sau în sfâr�it ��ranul preferând 
s� continue a fi arenda� decât s� devin� 
proprietar, n-ar r�spunde la apelul 
Guvernului �i s-ar dovedi înc� odat� �i în 
chipul cel mai moderat �i net�g�duit c� 
presupunerea tuturor acelora care au vorbit 
în favoarea îmbun�t��irii �i în contra 
abuzurilor proprietarilor celor mari este 
nul� �i f�r� temei.”6 

„În cele din urm� s� ne închipuim pentru 
moment c� toate aceste greut��i s-ar putea 
face în chipul cel mai drept, cel mai 
cuviincios �i cu mul�umirea tuturor. Cât timp 
îns� aceast� împ�r�ire ar r�mâne astfel cum 
s-a f�cut? Se va opri unul dintre ace�ti 
proprietari de a vinde p�mântul s�u la altul, 
�i acesta de a-l cump�ra de la acela, precum 
�i de la un al doilea �i de la un al treilea, �i 
prin urmare de a deveni mare proprietar, pe 
când vânz�torii ar r�mâne f�r� proprietate? 
�i cei 10 copii ai vreunuia dintre ace�ti 
proprietari ce s-ar face? 

�i toat� popula�ia care numai dup� dou� 
genera�ii ar ajunge s� fie considerabil� ce s-
ar face?” 7 

Putem spune c� vreme de aproape un secol �i 
jum�tate viziunea lui Barbu Catargiu asupra 
evolu�iei propriet��ii a r�mas de actualitate 
prin adev�rurile pe care le-a exprimat.  

Este bine de cunoscut pozi�iile unor 
economi�ti de marc� ai secolului al XIX-lea. 

Ion Ionescu de la Brad un bun cunosc�tor al 
realit��ilor agrare din România este de acord 
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cu importan�a legii agrare din 1864 care a 
“dezrobit” proprietatea condi�ionat� 
transformând-o în proprietate absolut� îns� i-
a sesizat în acela�i timp limitele. Aceast� 
lege nu a rezolvat problema ��r�neasc� �i a 
deschis pentru o perioad� lung� de timp vii 
dispute în via�a politic� româneasc�. De 
asemeni sunt sesizate �i abuzurile ce s-au 
f�cut pe întreaga durat� a punerii în practic� 
a legii8. Agronomul George Maior în anul 
1906 remarca de asemeni unele neajunsuri 
ale reformei.9  

A.D. Xenopol este convins �i el de limitele 
reformei care “nu f�ceau decât s� men�in� 
într-o oarecare m�sur� prevederile 
Regulamentului Organic care consfin�e�te 
infrustrarea vie�ii materiale a ��ranului 
român �i îl determin� s� urmeze a se lep�da 
de “cultura vitelor” �i a se înjuga tot mai 
mult la munca proprietarului pentru 
p�strarea �i a celor ce le avea. Ba prin 
înl�turarea îndatoririi st�pânului de a 
încuviin�a p�mânt însur��eilor se îngreuia 
înc� starea s�teanului.” 

Luând în discu�ie desp�gubirea cl�cii arat� c� 
aceasta “era mare pentru ��rani” �i destul de 
greu de r�spuns în timp ce locurile atribuite 
pentru  împropriet�rire erau de cele mai 
multe ori cele mai rele �i neproductive.10 
Înr�ut��irea vie�ii ��ranului dup� reforma 
agrar� din 1864 este consemnat� de 
majoritatea celor ce se opresc asupra 
studiului perioadei ce urmeaz� acesteia. În 
1888 Gr. G. Peucescu, într-o conferin�� 
sus�inut� la Ateneul Român vorbe�te despre 
necesitatea îmbun�t��irii vie�ii economice a 
��r�nimii: “Trebuie s� ne punem în cap c� 
st�m pe un vulcan. �i dac� patriotismul nu 
ajunge s� ne îndemne, cel pu�in s� ne 
îndemne instinctul de conserva�ie, frica… 
R�ul e atât de mare încât sare în ochi chiar 
prin vederea unor sate de câmpie. Te 
întristeaz�, te umile�te. Ceea ce te izbe�te 
mai întâi: este lipsa de vegeta�iune. Sunt sate 
în care nu vezi verdea�� �i nic�ieri nu vei 
g�si o gr�din� de legume. Ciulini netrebnici 
�i tri�ti la vedere �i bozii ce sug gr�simea 
p�mântului, înconjoar� din toate p�r�ile, 

satul �i se întind departe pe b�legarul de pe 
uli�e �i de pe maidane. Drumurile sunt 
neregulate. Câte o linie de �osea, celelalte 
linii ale satului sunt strâmbe pline de b�legar 
�i ciulini. Abia acum în unele sate s-a f�cut 
câte ceva. Fiecare î�i construie�te case acolo 
unde vrea de multe ori tocmai în mijlocul 
unei uli�e. 

Locuin�ele ��ranilor, unele curate, cele mai 
multe murdare, sunt toate lipsite de lumin� �i 
de aer.” 11 Ac�iuni pentru schimbarea acestor 
realit��i au existat. La primul congres 
economic de la Ia�i din 1872 s-a ridicat �i 
problema îmbun�t��irii nivelului de trai în 
satele române�ti. Efectuarea unor anchete 
regionale �i pentru ridicarea nivelului de 
cultur� al ��ranilor români înfiin�area 
înv���mântului agricol, s� se insiste asupra 
lucrurilor practice �i dobândirea cuno�tin�elor 
asupra igienei.12 

Deta�ându-ne de pasiunile politice ale 
vremii, de diferen�ele de opinie �i de luptele 
între liberali �i conservatori, putem afirma c� 
în condi�iile în care reforma agrar� de la 
1864 n-a rezolvat problema ��r�neasc�, nici 
marea proprietate nu �i-a asumat rolul de a 
dezvolta economia agrar� folosind mijloace 
performante �i pentru a contribui la ridicarea 
statului românesc �i a condi�iei de existen�� a 
��ranilor. 

Glorificarea func�iilor economico-sociale ale 
marii propriet��i nu s-a dovedit a fi o realitate 
mai ales în lumea satelor. Superioritatea 
produc�iei agricole pe marea proprietate a 
fost confirmat� în ��rile civilizate ale Europei 
�i a fost vehiculat� �i la noi, îns� de cele mai 
multe ori analiza se f�cea pe alt context �i 
într-o alt� arie geografic�. 

Nu marea proprietate a fost cea care �i-a 
asumat rolul în dezvoltarea economic� a 
României ci reprezentan�ii acesteia. 

Întotdeauna s-au adus argumente economice 
îns� niciodat� nu s-au luat în discu�ie 
reprezentan�ii marilor propriet��i care au dat 
personalit��i remarcabile în domeniul 
cultural, �tiin�ific, buni teoreticieni îns� mai 
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pu�in economi�ti pragmatici care s� g�seasc� 
solu�ii în dezvoltarea clasei noastre ��r�ne�ti. 

Reforma agrar� din 1921 devine o necesitate 
pentru economia româneasc� în perioada 
cuprins� între cele dou� r�zboaie mondiale, 
îns� chiar dac� ajuta la formarea unei p�turi 
relativ însemnate de ��rani înst�ri�i, datorit� 
perioadei relativ scurte ca de altfel �i a 
condi�iilor externe nefavorabile, putem 
sus�ine ideea unei crize agrare în România în 

aceast� perioad�, lucru confirmat  de altfel în 
epoc� �i de Virgil Madgiaru. 

Dotarea agriculturii cu inventar agricol este 
insuficient� mai ales marii propriet��i peste 
100 ha care dispunea de inventar agricol la 
jum�tate fa�� de mica proprietate (pana la 3 
ha) o mai bun� dotare o aveau propriet��ile 
cuprinse între 50 si 100 ha. România 
dispunea, a�a cum observ�m în tabelul de 
mai jos de o slab� dotare tehnic�, fat� de alte 
state europene.

 

�ara Valoare inventar agricol 

Lei-ha 

Produc�ie medie de grâu 

Kg-ha 

România 1000 860 

Bulgaria 2000 1320 

Polonia 3000 1440 

Germania 15000 2070 

Elve�ia 42000 2250 

 

Sursa – Virgil Madgearu, Evolu�ia economiei române�ti dup� r�zboiul mondial, Editura 
�tiin�ific�, Bucure�ti, 1996, pagina 54. 

Lipsa de credit agricol este o constanta in 
agricultura româneasc�, chiar dac� 
încerc�rile de rezolvare a acestei probleme 
sunt remarcabile ele r�mân f�r� rezultatele 
scontate.  

Casa rural� înfiin�at� pentru acordarea de 
credite ��ranilor în vederea cump�r�rii de 
p�mânt din marea proprietate nu are fonduri 
suficiente. Nici dup� reorganizarea din 1930 
când statul de�ine 50% din ac�iunile casei (50 
milioane lei) nu se simte o îmbun�t��ire a 
creditului agricol.  

În 1938 se organizeaz� Institutul Na�ional al 
Coopera�iei care dispune de un fond de 1 
miliard de lei îns� �i ace�ti bani au fost prea 
pu�in folosi�i pentru investi�ii. O mare parte 
din bani au fost folosi�i pentru împrumuturi 
de produc�ie �i împrumuturi pentru 
înzestrare.  

În aceast� perioad� existau �i 4590 b�nci 
populare cu un credit de 2,5 miliarde, îns� nu 
întotdeauna banii au fost folosi�i eficient.13  

 În prim�vara anului 1944 România 
dispunea de 7000 de tractoare în stare de 
func�ionare. Este de remarcat c� numai 725 
de proprietari aveau mai mult de patru 
tractoare.  

Anul 1945, prin reforma realizat� în martie 
de c�tre comuni�ti, într-o oarecare grab�, 
pentru a putea s� câ�tige sus�inere politic� în 
lumea satelor denatureaz� întregul ansamblu 
economic al României, distrugând pentru o 
lung� perioad� evolu�ia natural� a propriet��ii 
prin cooperativizarea total� a celei mai mari 
p�r�i din suprafa�a agricol� a ��rii creând mari 
suferin�e �i drame în rândul popula�iei. 

Reforma din 1945 nu a avut  un criteriu 
economic ci a urm�rit distrugerea �i 
uniformizarea propriet��ii. Nici ea nu a adus 
o îmbun�t��ire a situa�iei materiale a 
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��r�nimii. Marea proprietate este desfiin�at�, 
iar media de împropriet�rire este de doar 1,3 
ha fa�� de 1921 când m�rimea medie a fost 
de 3,9 ha, ceea cea arat� c� reforma agrar� de 
dup� primul r�zboi mondial a fost una dintre 
cele mai radicale din Europa.14  

În 1945 s-au expropriat mo�iile mai mari de 
50 ha. O m�sur� menit� s� descurajeze 
produc�ia a fost impozitul care cre�tea 

progresiv cu suprafa�a de�inut�. Chiar �i 
��ranii cu peste 20 de ha erau obliga�i s� 
predea statului întreaga produc�ie disponibil�. 

Prigoana împotriva burgheziei satelor a fost 
sus�inut� de m�surile cele mai cumplite ce au 
existat vreodat� în România (deport�ri, 
arest�ri, etc.). În 1848 structura propriet��ii în 
România ar�ta astfel – 

 

M�rimea propriet��ii individuale Recens�mântul din totalul popula�iei 

Mai pu�in de 1 ha 7,1 % 

1-3 ha 26,2% 

3-5 ha 24,4% 

5-10 ha 23% 

10-20 ha 10,6% 

20-50 ha 5,7% 

Peste 50 ha 3% 

 Sursa – Probleme economice, sept.- oct. 1948, vezi Ghi�� Ionescu, Comunismul în România, 
Editura Litera, Bucure�ti 1994, pag. 220. 

 

La 2 martie 1949 în România s-a realizat 
ultima reform� agrar� din epoca comunist�. 
S-au expropriat toate propriet��ile mai mari 
de 50 ha. În proprietatea statului intr� în 
aceste condi�ii aproape 1 milion de ha. 

Rezolu�ia C.C. di 3-5 martie 1949 reprezint� 
textul de baz� al politicii agrare din România, 
impunând exproprierea �i înscrierea for�at� a 
��r�nimii în cooperativele agricole.15  

Dup� 5 decenii, în 1990 se încearc� o 
revenire de fapt la realit��ile anului 1945, 
nerespectând în fond nici aceste realit��i, 
pentru c� se ajunge la limita de restric�ie de 
10 ha în loc de 50 ha cât fusese limita 
maxim� de expropriere. 

Câte reforme agrare vor mai urma ? 
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