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Procesul definirii drepturilor se produce în interacţiune, atât din partea statului, prin lege şi statute recomandate, cât şi 
din partea comunităţilor locale, prin cutume şi modalităţi de aplicare a statutelor. In aceast studiu urmăresc dinamica 
acestei interacţiuni, reliefând incapacitatea statului de a produce o formă ordonatoare pentru acest sistem de 
proprietate, şi diversitatea locală a regulilor, atât în trecut (după cum arată studiul lui H.H. Stahl,1958), cât şi în 
prezent. Concentrându-se pe înţelesurile devălmăşiei şi pe modul cum se negociază calitatea de membru în obşte, voi 
incerca sa identific in cele ce urmeaza elementele ce definesc sistemul de proprietate obştească în Vrancea şi 
mecanismele de instituire a acestor elemente în cutume şi legi. 
 
 Definirea membrilor apare ca fiind complicată deoarece, cu timpul, categoriile de persoane 

care trebuie incluse/excluse se diversifică. Înainte de naţionalizarea pădurilor în 1950, H.H. Stahl ne 

atrage atenţia asupra câtorva categorii care au fost puse în discuţie în comunităţile vrânceneşti – 

majori/părinţi de majori, venetici (din departamentul Putna, din afara lui, venetici prin căsătorie), 

vânzători/cumpărători, persoane nebăştinaşe cu funcţii în comunitate (preoţi, profesori), băştinaşi 

care migrează temporar. Aceste categorii sunt incluse sau excluse de la drepturile asupra pădurii în 

funcţie de cum definim natura regimului de proprietate. Proprietatea devălmaşă vrânceană era „la 

origini” un tip de proprietate la care aveau acces toţi vrâncenii în mod nelimitat (Stahl 1958). Atunci 

nu se punea problema dacă acesta este un drept în virtutea rezidenţei ori în virtutea băştinăşiei, 

deoarece nu pătrundeau mulţi străini care să se stabilească în zonă. Un lucru era sigur, nu era un 

drept de tip genealogic, nu putea fi lăsat moştenire. Ulterior, când băştinăşia nu mai coincide cu 

rezidenţa şi apar elemente alogene, dreptul la obşte se defineşte mai clar în direcţia rezidenţei. 

Acum, membrii comunităţilor îşi definesc proprietatea în continuare prin tremenul de devălmăşie, 

dar aceasta primeşte alte înţelesuri, pe care le vom detalia mai jos. Deşi în această introducere se 

simte lipsa definirii tremenului de devălmăşie, ne ferim să dăm această definiţie, deoarece tocmai 

aici este miza lucrării noastre, de a arăta că sistemul devălmaş a fost în schimbare permanentă, fiind 

un element de drept viu, neîngrădit de o definiţie statutar-legală. 

 În acest studiu încerc să surprind procesele care au loc în interiorul sistemului de proprietate 

forestieră vrânceană, procesele de schimbare a drepturilor, a categoriilor de persoane îndreptăţite. În 

cazul Vrancei avem de-a face cu „un fond fără formă”, un sistem local ce supravieţuieşte prin 

cutume, fără ca dimensiunea statutar-legală să reuşească să îl „prindă” într-un mod care să nu îi 



altereze natura. Astfel, un al doilea scop al articolului este studiul dinamicii între dimensiunea legal-

statutară şi cea cutumiară privind chestiunea membrilor. Desigur, se pune problema ce mai este 

cutumiar după 50 de ani de inexistenţă a obştilor. Am fost surprinsă să aflu că se păstrează foarte 

multe din ideile şi principiile care organizau obştea veche, se păstrează chiar formule de exprimare 

verbală a acestor principii în comunităţile locale, pe care Stahl ni le citează în 1939. 

 Cazul astfel prezentat într-o perspectivă „longue duree” se încadrează în problematica 

antropologiei legale sau antropologia legii (anthropology of law), o ramură destul de puţin 

cunoscută a antropologiei sociale1. 

Studiul se bazează pe studii de teren in perioada 2003-2007, interviuri cu localnici, analiza 

de documente și bibliografie. 

Proprietatea ca „mănunchi de drepturi” 
Una dintre categoriile care constituie obiectul ordinii în societate, deci ca obiect de studiu al 

antropologiei legale, este proprietatea. Proprietatea poate fi înţeleasă ca „bundle of rights” (von 

Benda-Beckmanns 2006), „mănunchiul de drepturi” asociate respectivului sistem de proprietate. 

Conceptul mănunchiului de drepturi ne ajută să captăm analitic sistemul de proprietate, sugerând că 

proprietatea înseamnă mai multe drepturi şi obligaţii, ca firele unui mănunchi, ce sunt deţinute de 

diferiţi actori cu referire la acelaşi obiect. Printre acestea sunt dreptul de a folosi, de a beneficia, de 

a comercializa, de a moşteni şi transmite, dar şi drepturile de a lua decizii, de management. În 

majoritatea societăţilor se face o distincţie între drepturile de a reglementa, superviza, reprezenta în 

relaţii exterioare şi de a aloca, pe de o parte şi drepturile de uzufruct şi exploatare economică, pe de 

alta parte (von Benda-Beckmanns 2006:17). Primele sunt văzute ca fiind superioare, considerându-

se că din posibilitatea de a reglementa şi superviza decurg inerent şi cele de a utiliza (decurg uneori 

legal, alteori ilegal ca abuz de putere). Proprietatea privată individuală este o categorie care 

grupează majoritatea acestor drepturi în mâinile unui singur individ. Însă nu toate sistemele de 

proprietate sunt la fel de uşor de descris şi înţeles. Sistemele de proprietate colectivă lasă loc pentru 

drepturi de mai multe feluri alocate unor categorii diferite de actori sociali. De asemenea, definiţia 

legală a drepturilor poate fi ambiguă, ceea ce face ca distribuţia reală a drepturilor să ia adeseori o 

formă diferită. Aşadar, pentru înţelegerea unui sistem de proprietate cum este cel al obştilor 

                                                
1  Această subdisciplină are ca obiectiv studiul „ordinii” în societate, ordine care se manifestă prin reguli, norme, 
cutume, legi. Părintele fondator este considerat a fi Sir Henry Maine cu lucrarea Ancient Law (1861), iar fondatorul 
modern este Bronislaw Malinowski (Crime and the Savage Society, 1926). 



vrâncene este nevoie de o privire diferenţiată asupra drepturilor şi actorilor implicaţi, precum şi 

asupra aspectului legal, dar şi practic – local.  

 În statutul actual de funcţionare a obştilor vrâncene „dreptul unui membru” este definit legal 

ambiguu. Cu exclusivitate în statutele de după 2000 apare definiţia dreptului  în obşte ca fiind: 
...cantitatea măsurabilă de produse sau înlesniri stabilite de adunarea generală pentru anul următor, precum şi 

dividendele obţinute din activitatea obştei... (Statut art. 9, pct. f). 

De fapt, dreptul unui membru nu este unul singur, acela de uzufruct, cum ar putea părea din 

definiţia de mai sus, fiecare membru obştean deţine un manunchi de drepturi, aşa cum ne sugerează 

metafora descrisă. Pentru a clarifica cine ce drepturi deţine, am încercat să schiţez tabelul de mai 

jos:   
 
 

Statutar Cutumiar (practic-local) 

•Dreptul de posesie asupra 
terenului 

 Obştea ca unitate juridică Satul, ca entitate sociala la un moment dat. 

•Drept de uzufruct Membrii comunităţii de 
peste 18 ani  (domiciliază 
şi gospodăresc) 

*In unele comunităţi se acordă drepturi doar 
celor care provin din părinţi localnici, înscrişi 
pe tabelele de dinainte de `50 
*Profesorii, preoţii şi alte persoane cu funcţii, 
chiar dacă domiciliază temporar, pot beneficia 
*Unele localităţi percep taxa pentru persoane 
care nu sunt născute în localitate, dar vor să 
devina membri2 
 

•Drept de vot, în alegeri 
pentru comitet şi adunarea 
generală 

Membrii comunităţii de 
peste 18 ani 

*In unele localităţi (Nereju) doar membrii 
consideraţi fondatori (înscrişi pe tabel înainte de 
`50) sau urmaşi ai fondatorilor decedaţi; dacă un 
fondator e în viaţă, fiul său, în vârstă de 50 ani, 
nu are drept de vot (vom detalia mai jos). 
 

•Drept de a fi ales ca 
preşedinte şi în consiliu 

Membrii comunităţii de 
peste 18 ani 

*Aceeaşi situaţie la Nereju. 

•Drept de moştenire – 
transmitere de drepturi 

Nu există Nu există 

•Drept de înstrăinare – 
cumpărare de drepturi 
(definitiv) 

Ambiguu Nu există 

•Drept de a reprezenta 
obştea în exterior  

Preşedintele Preşedintele - o persoană din comunitate aleasă 
prin vot la 1, 2 sau 5 ani 

•Drept de control silvic Preşedintele Preşedintele si obştenii 
•Drept de management Consiliul de administraţie Consiliul - 5-7 pesrsoane din localitate, alese 

prin vot 
•Drept de a reglementa, de 
modificare a statutului 

Consiliul de administraţie 
+ adunarea generală 

Consiliul de administraţie + adunarea generală.  

Tabel 1. Distribuţia „mănunchiului de drepturi” în obştea vrânceană actuală 

                                                
2  Aceste elemente vor fi detaliate mai jos, modalitatea de acordare a drepturilor fiind unul dintre subiectele 
centrale ale întregului articol. 



După cum se observă nu există o simpla translaţie din planul legal în cel al realităţilor de teren. 

Observăm de asemenea că a fi proprietar nu se rezumă la a poseda ceva şi la a dispune în totalitate 

de acel bun. În acest sistem particular de proprietate colectivă, unii membri ai comunităţii, aleşii 

oficiali, manifestă drepturi diferite faţă de ceilalţi „proprietari”, iar membrul de rând nu dispune de 

pădure pentru a o vinde, sau pentru a o transmite urmaşilor. 

 În general, atunci când analizăm distribuţia drepturilor şi sistemul de proprietate, operăm cu 

două mari principii – (1) principiul sângelui, al genealogiei sau al descendenţei, ce are la bază ideea 

de moştenire a proprietăţii, care grupează în genere dreptul de posesie asupra terenului, dreptul de 

moştenire şi de înstrăinare sau (2) principul locului, al rezidenţei, bazat pe ideea „folosului”, care 

favorizează dreptul de uzufruct în raport cu cel de posesie. La o primă vedere, sistemul vrâncean 

înclină spre cel din urmă, rezidenţial, de folosire, dar în acelaşi timp are elemente clare bazate pe 

principiul sângelui. 

 În cazul composesoratelor şi obştilor genealogice, principiul sângelui este cel care 

prevalează, membrii acestui tip de obşte fiind toţi cei care descind din membrii fondatori, indiferent 

de locul unde domiciliază ei în prezent sau unde s-au născut. Localizarea membrilor nu are nici o 

importanţă în aceste sisteme de proprietate colectivă. De exemplu, în obştea Rucăr, jud. Argeş, o 

parte foarte mare din drepturile în obşte sunt deţinute de cineva care s-a născut şi locuieşte în 

S.U.A.  

Cazul satului roit - Ploştina 
Un exemplu grăitor de înfruntare între cele două principii în Vrancea este satul Ploştina3, sat roit în 

anii ’30 din satul Hăulişca. In urma succesivelor împărţiri administrative, acest sat se află în 2000 

anexat la o comună diferită faţă de satul-matcă, Hăulişca.4 Când s-au reînfiinţat obştile, satul-matcă 

invoca principiul rezidenţei, negând dreptul Ploştinei la obşte, pe motiv că ei aparţin cu domiciliul 

în altă parte, respectiv la comuna Vrâncioaia. Hăulişca, satul-matcă, a recunoscut celor din Ploştina 

în primul an de la înfiinţare doar o parte din dreptul de uzufruct, dreptul la lemn de foc, apoi, în anul 

următor, acest drept a fost retras, adunarea generală a argumentat:  
La Vrâncioaia sunteţi cu dările, la Vrâncioaia rămâneţi cu obştea. (D.D., 57 ani, sat Ploştina) 

Faptul că într-o primă fază ei au fost admişi ne spune că satul H. îi recunoşte ca fiind „de-ai lor”, 

însă, ulterior, din raţiuni economice, consideră că drepturile acordate Ploştinei îi dezavantajează.  

                                                
3  226 locuitori, aproximativ 80 de gospodării. 
4  Satul Ploştina este anexat comunei Vrâncioaia, iar Hăulişca era în 2000 la comuna Tulnici, actualmente la 
Păuleşti. 



Cei din conducerea obştii Hăulişca au o concepţie instrumentală asupra proprietăţii, încearcă să 

menţină proprietatea pentru folosul câtor mai puţini membri şi astfel arborează imaginea satului ca 

unitate teritorială, în detrimentul imaginii satului ca unitate de descendenţă şi de relaţii de rudenie.  
Ei au plecat, când vor veni aici îşi vor primi drepturile. 

Asta este regula, ca în timp, în 50 de ani să nu dispară proprietatea obştii Hăulişca; că dacă plecăm cu 

drepturile la Ploştina, ei sunt mai tineri, natalitatea poate să crească, iar aici satul Hăulişca îmbătrâneşte şi te 

trezeşti că obştea nu mai este la Hăulişca, este în altă parte... (C.B., 42 ani preşedinte obştea Hăulişca) 

Obştenii din Hăulişca ar fi totuşi de acord ca cei „curat” hăuleşteni să primească drepturi 
Sunt câteva familii care sunt de aici şi mi s-ar părea normal să primească şi ei. Trebuia întrebat de unde a fost 

taică-su şi care a avut aici să aibă (N.S., 28 ani, sat Hăulişca) 

Satul-roi, Ploştina, invocă principiul sângelui, al descendenţei, spunând că ei descind din părinţi 

născuţi şi crescuţi la Hăulişca, aşa că nu pot avea drept decât la această obşte.  
Adică să intrăm drept, că suntem de acolo… neamurile noastre, rude, toate acolo sunt din Hăulişca. (D.D., 57 

ani, sat Ploştina)  

Se confrunta în acest caz două concepţii diferite asupra ideii de sat, două concepţii diferite asupra 

obştii – una teritorială, conform căreia satul este „aici”, cei plecaţi, fie la 5-6 km cum este cazul 

ploştinenilor, fie la 50-1000 de km, nu mai fac parte din sat, prin urmare nu mai au drept la obşte 

(aceasta este concepţia predominantă în sistemul cutumiar vrâncean şi în actualul statut, invocată şi 

de oficialii obştii), şi, a doua concepţie, accea a satului ca relaţii sociale, de rudenie, în care 

importantă este descendenţa comună, prin care se atestă îndreptăţirea la obşte ca moştenire 

(concepţie de care se prevalează cei din Ploştina, pe care o ratifică şi instanţa judecătorească şi la 

care aderă şi membri de rând ai obştii).  

Observăm în acest caz cum elementul administrativ tulbură realităţile sociale. Prin faptul că satul 

Ploştina nu aparţine de comuna Păuleşti, la fel ca şi Hăulişca, se produce îndepărtarea. Satul-matcă 

este rupt de satul-roi din punct de vedere administrativ, deşi ele sunt evident o unitate din punct de 

vedere afectiv şi chiar biologic, datorită înrudirii locuitorilor. Tulburarea se produce pe de o parte 

prin lipsa suprapunerii organice între comună şi sat ca unităţi simultan teritoriale şi administrative, 

iar pe de altă parte prin redistribuirile succesive şi recompunerile administrative care distrug 

identităţile teritoriale, iar în acest caz prejudiciază direct o astfel de unitate din punct de vedere 

material. Din această cauză şi principiile de ordonare a sistemului de proprietate se schimbă. Fiind 

redusă la o apartenenţă formală la o astfel de comună, rezidenţa, respectiv teritorialitatea, îşi pierde 

din proprietăţile identitare, îşi pierde puterea de ordonare a relaţiilor sociale într-un spaţiu dat. 



Membrii comunităţii sunt astfel nevoiţi să recurgă la alte modalităţi de ordonare, respectiv la 

principiul sângelui, al descendenţei. 

Continuitate şi schimbare  
O să încerc în această secţiune să analizez dinamic câteva elemente ce constituie sistemul colectiv 

vrâncean, urmărind cum se schimbă ele de-a lungul a trei perioade pe care eu le consider ca fiind 

relativ unitare şi cum au fost/sunt ele prinse în lege şi statut şi cum au fost/sunt aplicate de fapt în 

comunităţi. 

 Există o tendinţă de menţinere a unor cutume, dar manifestările şi definiţiile sunt în 

permanentă schimbare, astfel încât devine uneori o chestiune de limbaj dacă admitem că lucrurile se 

schimbă, ori rămân la fel. Procesul de devenire a obştilor vrâncene a fost interpretat în mod diferit. 

H.H. Stahl afirma cu tărie că devălmăşia, implicit obştea de tip devălmaş, vrâncean, este în 

disoluţie, ca se degradează, urmând ca ea să dispară.  
„ [...] destrămarea devălmăşiei săteşti este paralelă şi direct legată de o dispariţie simultană a puterilor obştei” 

(Stahl 1980: 29) 

Obştea de azi, reînfiinţată dupa 2000, este diferită în manifestare de cea veche, dar are la bază 

aceleaşi principii pe care Henri H. Stahl le enumeră pentru funcţionarea satului arhaic.  

In perioada interbelică Stahl considera că obștea vrânceană este în disoluţie, sub presiunea 

formalizării şi legalizării, impuse de capitalism şi modernizare. Elementele devălmășiei vrîncene 

evoluau spre principii genealogice, impuse de către legiuitori care nu cunoșteau în amănunt situația 

din teren. Dar eforturile comunităţilor şi reuşitele lor de a modifica statutele în conformitate cu 

normele locale erau vizibile şi chiar sunt descrise de Stahl în monografia de la Nereju. O dovadă 

foarte clară este faptul că statutele ajunseseră să nu semene între ele, deşi porniseră de la acelaşi 

model (Stahl 1939, vol 3: 272).  

  

Schimbări: de la obștea veche de dinainte de 1948 la obștea nouă contemporană 

 

Structura formală de conducere a obştii este cea care se schimbă cel mai mult. Se trece de la 

conducerea prin oamenii buni şi bătrâni la o conducere prin intermediul preşedintelui şi a unei 

structuri ce se află mai mult pe hârtie, formată din contabil, casier şi brigadier. H. H. Stahl apreciază 

că după 1910 s-a trecut la o formă de organizare modernă, bazată pe sistemul administrativ al 

Societăţilor Forestiere Anonime, care înlocuieşte forma cutumiară. S-a creat adunarea generală, 



unde se votează prin majoritate relativă sau absolută, cu alegerea presedinţilor, consiliului de 

administraţie, cenzori si casieri, în locul vechilor “oameni buni si bătrâni”, a “feţelor cinstite”, care 

înainte dirijau treburile comunităţii (Stahl 1939, vol 1 : 232). Totuşi, această structură de tip 

birocratic nu a ajuns în perioada de dinainte de comunism să aibă puteri efective şi să transforme 

instituţia obştii şi natura proprietăţii devălmaşe:  
Obştii nu-i era atuncea să aibă un birou aparte al obştii , să zică că are contabil, n-avea decât pe preşedintele 

obştii, care nu era plătit cu un salariu, era pi degeaba, puţin, aşa, o mânjală să zicem, şi pădurar comunal 

înfiinţasem. Restu' - nu mai aveam nici un funcţionar.” (N. B., 85 ani, Păuleşti) 

În unele cazuri, funcţia de preşedinte de obşte nu era deloc importantă, chiar nedorita in unele 

cazuri, precum ne rezonează nouă astăzi: 
Preşedintele de obşte nu era cine ştie ce. Te duceai la el, îţi punea ştampila de drum să pleci cu material la 

Focşani. Atâta! Nu era un om cu vază. (I.S., 77 ani, Hăulişca) 

Acum, structura care atunci exista doar de jure a primit puteri de facto, si ea chiar are putere de 

decizie şi executivă, dar se supune adunării generale. 

Tipul de acces la pădure se schimba si el, regulile prin care pădurea se poate exploata. De 

asemenea, modalitatea de a beneficia de pe urma pădurii ia în zilele noastre o formă preponderent 

colectivă, veniturile merg spre infrastructura comunităţii, pe când în trecut beneficiile erau mai mult 

de natură individuală, fiecare gospodărie trăia de pe urma comerţului cu lemn.  

 Una dintre schimbările pe care H.H. Stahl le constată este aceea de trecere de la 

proprietatea devălmaşă absolută, caracterizată prin accesul nelimitat la pădure şi posibilitate de 

extracţie nelimitată de lemn, la proprietatea devălmaşă limitată, în care creşterea demografică  şi 

dezvoltarea tehnologiei impun existenţa unor limite în acces şi exploatare (Stahl 1980: 64-65) 

Astfel, ca o regulă de limitare apare principiul egalităţii, respectiv egalitatea în cota de lemn ce 

poate fi derivată din pădure. Până la momentul când apare această regulă, oamenii erau relativ egali 

în capacitatea de exploatare, majoritatea aveau doi boi, o caruţă, aşadar libertatea absolută însemna 

egalitate. Apoi apare egalitatea formală, materializată şi prin apariţia unor „bonuri” sau „forme”, 

„hârtii” de exploatare şi transport. Perioada de dinainte de comunism este actualmente percepută ca 

o perioadă în care exista libertate absolută de exploatare pentru fiecare, în contrast cu ceea ce se 

petrece in perioada contemporană, când un mai există acces liber la pădure.  
...mă duceam în padure unde vroiam eu, era a noastră, puteam să trag şi 1000 de brazi, nu mă întreba nimeni 

nimic. Acum dacă mă duc, pădurarul e lângă mine, scoate lista, că are listă. (I.P., 85 ani, Păuleşti) 

Schimbarea se poate observa abia după 2000, când egalitatea nu mai înseamnă şi satisfacerea 

trebuinţelor gospodăriei. Limitarea este percepută acum foarte acut, atât prin cantitatea mică de 



lemn alocat (diferite obşti acordă între 1-3 m3 lemn de construcţie şi 2-3 m3 lemn de foc pe 

membru), cât şi în interzicerea accesului liber în pădure. 
Îmi dă un metru de buşteni . Atât! Cât vor ei. Atunci aveai dreptul să te duci să iei lemn cât vroiai din pădure. 

(M.C., 77 ani, Năruja) 

Un element care rămâne stabil de jure este caracterul democratic al administrării prin adunarea 

obştească. Chiar dacă Stahl consideră că formalizarea acestor adunări şi îngrădirea lor într-o formă 

reglementată conduce la o degradare (Stahl 1939, vol 1: 232) a spiritului de obşte pe bază de tradiţie 

difuză, totuşi este incontestabil că această formă participativă este cea mai bună soluţie pentru 

nealterarea caracterului democratic cutumiar. De facto, participarea este dubitabilă. În ce măsură 

populaţia îşi exprimă voinţa şi în ce măsură această voinţă este reflectată de mersul lucrurilor – 

răspunsurile sunt variabile în funcţie de comunitate, însă în general participarea democratică aşa 

cum ne-o imaginăm teoretic nu se întâlneşte actualmente în obştile Vrancei (Vasile 2006a: 124-

126). Dar, la fel cum ştim că nici în obştile din timpul lui Stahl exerciţiul democratic nu funcţiona 

prea bine, ne putem gândi că şi acele „obraze curate”, „oameni buni şi bătrâni” din trecutul 

îndepartat, idealizat de H.H. Stahl, manipulau într-un fel sau altul deciziile care trebuiau luate de 

comunităţi.  

 

 Inalienabilitatea dreptului, o chestiune tipic vrânceană  

Devălmăşie versus indiviziune înainte de naţionalizare 
 

Inalienabilitatea drepturilor, atat catre straini, cat si catre codevalmasi este unul dintre 

elementele particulare ale obştii vrâncene.  Există şi astăzi expresia - vrânceanul se naşte cu drept şi 

moare fără drept. Aceasta înseamnă că dreptul definitiv nu poate fi vândut sau transmis urmaşilor, 

dreptul îi rămâne ataşat în timpul vieţii (expresia aceasta este încă întâlnită foarte frecvent, deşi 

condiţiile actuale fac posibilă şi suspendarea dreptului odată cu schimbarea domiciliului), dar 

dreptul îi incetează odată cu moartea. Condiţiile legale de după 1910 nu ţin cont de caracterul 

devălmaş particular al Vrancei şi introduc în statute posibilitatea legală de a înstrăina dreptul, 

derivat din realităţile câmpulungene. Iată ce prevede statutul Obştii Roşchilele, comuna Negrileşti, 

din anul 1923: 
Moşnenii sau răzeşii cari au înstrăinat partea lor stabilită prin tabela definitivă, încetează de a mai face parte 

din Obşte, înlocuindu-se cu cumpărătorii drepturilor lor. (Art. 13, 1923) 



Un astfel de articol schimbă în totalitate principiile cutumiare. Două sunt problemele de sesizat. 

Acea „tabelă definitivă”, care a dat naştere celui mai important conflict, denumit „lupta majorilor”. 

Tabela cuprindea persoanele care aveau peste 14 ani la momentul înfiinţării statutelor şi îi decreta 

pe aceştia ca proprietari. Dreptul cutumiar vrâncean presupunea însă că orice persoană care 

împlineşte 14 ani, dobândeşte drept în obşte în fiecare an. Legiferarea respectivei tabele presupunea 

că minorii vor primi drept prin moştenire abia atunci când părinţii lor decedează sau lasă moştenire 

dreptul. Se făcea astfel greşeala de înţelegere a sistemului de proprietate ca find necesar genealogic. 

O altă problemă de sesizat este cea a „părţii” pe care cineva o are în obşte. Cel înscris în tabela de 

membri avea un drept precis, apeciat cantitativ, în timp ce vrâncenii, după cutumă, nu aveau un 

drept care să poată fi măsurat, ci un drept de folosinţă nelimitat (Stahl 1939, vol 3: 267).  

 Un statut adoptat foarte târziu, cel al obştii Nereju din 1948 (munţii Lapoşul şi Monteorul), 

are chiar ca menţiuni frecevente denumirea „obşte-composesorat”. Acesta pare a reglementa o obşte 

cu un puternic caracter genealogic, atât din punct de vedere al alienabilităţii dreptului, cât şi din 

punct de vedere al centrării pe principiul sângelui. Iată câteva prevederi din acest statut: 

 1. Orice coproprietar poate să vândă dreptul ce-l are în obşte-composesorat [...]. (Art. 4, alin. 17) 

 2. Drepturile sunt succesorale, a celor din părinţi cu drept; (Art. 4, alin. 2) 

   3. Toţii fiii adoptaţi din alte comuni nu pot fi recunoscuţi ca fiind codevălmaşi; (Art. 4, alin. 

3) 

4. Dacă un codevălmaş bărbat sau femeie se căsătoreşte, provenitul din altă localitate nu are drept; (Art. 4, alin. 4) 

De unde provin aceste chestiuni neconforme cu cutumele vrâncene? Un răspuns este acela că se 

face o greşeală preluându-se “modelul câmpulugean”. Această greşeală ţine în primul rând de 

necunoaşterea de către legiuritori a realităţilor de pe teren, dar şi de o incapacitate sistemică de a 

formula în termeni legali existenţi normele locale vrâncene. 

Stahl explică acest minus prin împrumutul legislativ care a avut loc fără o adaptare la terenul 

romanesc. Astfel, s-a ajuns ca la baza legilor proprietăţii să stea Codul Civil roman, care, afirma 

Stahl, favorizează net forma de proprietate privată individuală, ceea ce nu se potriveşte cu realitatea 

romanească în care, la vremea respectivă, dominau formele colective, cu precădere asupra pădurilor 

şi păşunilor. Ca atare, acolo unde există proprietate comună, ea este gândită pe baza principiului 

succesoral. Codul Civil denumeşte orice formă de proprietate comună „proprietate în indiviziune”. 

În acest sistem, Codul prevede că orice proprietar în indiviziune poate cere ieşirea din indiviziune şi 

poate vinde dreptul său indiviz (Stahl 1998: 194). 



... în termenii Codului Civil, orice proprietar aflat în indiviziune putea cere ieşirea din indiviziune, aşa cum 

putea şi vinde dreptul său indiviz. Ca atare, acţiunea de cumpărare a drepturilor indivize ale moşnenilor era o 

operaţiune corectă sau, în tot cazul legală. (ibidem)  

Legea silvică optează, în viziunea lui H. H. Stahl pentru o soluţie de compromis, ambiguă, în care 

se stipulează un fel de „indiviziune statornică”, în sensul că se precizează că devălmăşia nu se poate 

dezmembra prin voia părţilor, doar prin autorizaţie specială din partea statului. 
În fond, legea adoptă o atitudine de compromis; nu declară făţiş nici că moşnenii ar fi devălmaşi, nici că ar fi 

indivizi, ci se mărgineşte să-i considere ca pe nişte proprietari în indiviziune, incapabili să-şi apere drepturile 

şi, ca atare, puşi sub tutela de control protector al statului. (idem: 195) 

O altă explicaţie, care plasează vina mai concret pe actorii sociali ce aveau în sarcină fabricarea 

legilor, este oferită de Stahl în monografia de la Nereju. El ne spune că: 
...legea de la 1910 însărcinează judecătorii să cerceteze cutumele locale şi să le înscrie, pe cât posibil, în 

statutele de funcţionare a comunităţii. Ei nu au facut acest lucru, au gasit cutumele nepotrivite dreptului 

modern. […] Ministerul de justiţie le-a furnizat un model de statut şi, în majoritatea cazurilor, acesta a fost pur 

şi simplu copiat… (Stahl 1939, vol. 3: 269) 

Ce se întâmplă la nivel local şi cum este posibilă modificarea statutelor? Conflictul se declanşează 

de la problema majorilor. Cei care devin majori şi realizează că nu pot avea drept în obşte fac 

presiuni pentru a li se recunoaşte acest drept şi îi blamează pe membrii mai în vârstă care făceau 

comerţ cu drepturi în favoarea Societăţilor Anonime Forestiere. 
...a luat naştere un conflict între generaţii, cei în vârstă vindeau munţii, iar cei tineri nu puteau face nimic şi nici 

nu puteau obţine nimic din aceste vânzări. (Stahl 1939, vol 3: 268) 

Vrâncenii fac presiuni pe lângă parlament şi pe lângă Ministerul Agriculturii să li se recunoască 

cutumele. Astfel, îl găsim pe preotul N. Ionaşcu de la Tulnici care merge în audienţă pentru a 

influenţa schimbarea legii.5 Se dă într-adevăr o lege în 1930, prin care li se recunoaşte majorilor 

dreptul de a fi înscrişi anual în tabelele de membrii ai obştii.  

 Legiuitorii mai propun şi o altă soluţie pentru rezolvarea nepotrivirii între forma legală şi 

fondul cutumiar – accea ca vrâncenii să aibă posibilitatea de a-şi modifica singuri statutele. Astfel, 

fiecare sat a pus regulile sale în statut, dar mai exista un prag, ratificarea statutului de către 

tribunalul Focşani, care, ne spune Stahl, avea două secţii, una pro si alta contra ideii de drept 

cutumiar. Aşadar, acceptarea legală a statutului fiecărui sat era o chestiune de hazard, în funcţie de 

cum ajungeai la o secţie sau cealaltă a tribunalului. Rezultatul acestei acţiuni a fost că soluţiile 

                                                
5  El publică opinia sa într-o broşură din anii 30: Preot N. Ionaşcu, Un caz de moralitate politică, Focşani: 
Librăria şi tipografia Gh. D. Mircea, 4 august 1930 – această broşură mi-a fost pusă la dispoziţie de d-nul profesor 
Vasile Bulimej din Tulnici. 



adoptate au fost variabile de la sat la sat şi că în Vrancea s-a ajuns să nu existe două statute 

asemănatoare, şi chiar un singur sat avea mai multe statute, pentru fiecare corp de pădure posedat 

(Stahl 1939, vol 3: 273). Regăsim astfel 40 de statute diferite în ceea ce priveşte situaţia dreptului 

de a fi membru şi modalităţile de acces la pădure. 

 Diferenţele majore constau în situaţia veneticilor, a celor care pleacă din localitate şi a 

vânzătorilor şi cumparatorilor de drepturi. Aşadar, miza se concentrează în jurul băştinăşiei şi 

rezidenţei. Conform tabelelor prezentate de H.H. Stahl, menţiunile speciale în statute se pot rezuma 

in felul urmator: 
Menţionări în statut Căte obşti, care (din 40) 

1. În alte sate, dar în Vrancea 15   

2. Dar în departamentul Putna 6 

Au drept cei 

care 

locuiesc.... 
În afara 

Vrancei... 
3. In orice departament 4 

3. Străinii care vin în comună primesc drepturi 3 (Topeşti, Poiana, Colacu) 

4. Preoţii primesc drept atâta timp cât locuiesc în comunitate 2 (Tulnici, Valea Sării) 

Menţiune că Da 12 5. Cei care pleacă din localitate pierd dreptul 
Menţiune că Nu 3 

6. Cei care revin primesc dreptul înapoi 4 

7. Cumpărătorul dobândeşte dreptul vânzătorului 4 (Găuri, Valea Sării, Colacu, 

Spineşti-Zboina) 

8. Copiii părinţilor obşteni şi cei ai vânzătorilor primesc dreptul la 

majorat, dacă locuiesc în comunitate 

4 (Paltin, Năruja, Nistoreşti-

Munţişoarele, Herăstrău) 

9. Copiii minori sunt înscrişi pentru gospodăria defunctului 7 

10. Majorii trebuie să faca o cerere în justiţie pentru a fi înscrişi 9 

11. Dreptul se stinge odată cu moartea beneficiarului 16 

Tabel 2. Diferenţe privind distribuţia statutară a drepturilor în 40 de statute la 1930 (adaptare după informaţia 

din Stahl 1939: 274-275).   

Ceea ce se observă din analiza tabelelor care prezintă specificările din statute este că nu există 

orientări constante ale anumitor obşti să spunem către modernizare a cutumei, sau către conservare 

a ei. Conform tabelelor prezentate de Stahl, există şi chestiuni contradictorii în statutul aceloraşi 

obşti. Spre exemplu, am observat că în obştea Poduri-Colacu, au drept cei care locuiesc în afara 

Vrancei, în orice judet, dar totuşi cei care pleacă din localitate îşi pierd dreptul. Prin urmare, pot 

exista cumpărători care să fie membri în obşte fără să locuiască în sat, dar nativii plecaţi nu mai pot 

fi membri. Prima prevedere semnalează o deschidere a obştii, cea de-a doua o închidere. Fiecare 

obşte a deliberat şi a hotărât anumite modificări în funcţie de situaţiile locale şi de raţionamentele 



celor implicaţi. Lipsa aceasta de coerenţă chiar în interiorul aceleiaşi obşti sugerează că membrii 

comunităţilor nu erau pregătiţi suficient pentru a traduce ei înşişi o concepţie cutumiară asuptra 

proprietăţii în termeni juridici. Faptul că statul a lăsat totală autonomie nu a fost unul oportun. În 

spatele acestei măşti frumos colorate a descentralizării s-a ascuns incompetenţa de a trata serios şi 

responsabil chestiunea statutelor şi a legiferării obşilor vrâncene. 

Devălmăşia si alienabilitatea în prezent 
Actualmente, în loc sa se ia seamă de chestiunile discutate de Stahl şi să se adapteze statutele astfel 

încât să se repare greşelile trecutului, se preiau pur şi simplu statutele vechi într-un limbaj juridic 

actualizat. Iată ce prevede legea 1/2000: 
Exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 [formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu 

vegetaţie forestieră] din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de 

legislaţia statului român în perioada anilor 1921 - 1940. (Art. 27) 

In fiecare interviu cu oficialii obştilor am auzit opinia conform căreia s-a luat „statutul” vechi drept 

model.  
V-am spus, noi funcţionăm cu vechiul statut cu 100%, cum a funcţionat şi vechiul statut, chiar începând cu 

activităţile derulate de obşti, cu absolut….deci e vechiul statut. (F. L., 40 ani, preşedinte obştea Spineşti) 

Nu se ştie că aceste statute au fost într-un final diferite de la sat la sat, nu se ştiu toate problemele 

care au existat la timpul respectiv. Totuşi, la fel ca şi atunci, există posibilitatea legală de modificare 

a statutelor. Până acum, puţine obşti au adus modificări substanţiale statutelor, şi chiar dacă au adus, 

acestea funcţionează pe bază de hotărâri, schimbările în marea majoritate a cazurilor nu au fost 

ratificate la judecătorie. Unul dintre statutele care au fost modificate faţă de model încă de la 

înfiinţarea obştii este statutul obştii Păuleşti. 

 În prezentul statut-model, adoptat de majoritatea obştilor, există în exprimările diferitelor 

articole aceleaşi rămăşiţe ale sistemului câmpulungean ce prevede alienabilitatea drepturilor. Iată 

câteva exemple: 
1. Dreptul în obşte încetează odată cu decesul membrului sau dacă a fost înstrăinat. (art. 5, alin. 1) 

2. [Membrii obştei au dreptul] să beneficieze de dreptul de preemţiune la cumpărarea produselor şi drepturilor 

înstrăinate de obşte sau membrii acesteia; nimeni nu poate dobândi mai mult de 10% din totalul drepturilor 

obştei. (art. 9, alin. C) 

În statutul obştii Păuleşti exemplul 2 a fost modificat, în sensul că s-a scos partea de după 

„produselor”. Totuşi, se pare că cei care au dat actualul statut-model au dorit ca dreptul la obşte al 

vrânceanului să fie inalienabil. Un membru al obştii Tulnici ne povesteşte un episod căruia înclin 

să-i dau crezare: 



Statutul [pentru obştea Tulnici] eu l-am adus de la prefectura judeţului Vrancea, de la d-nul inginer …, era de 

la PNL. A fost statutul vechi din 1920, l-au avut la ei acolo şi după el l-au copiat, şi mă întreabă, că m-a pus de 

l-am semnat că l-am primit, mă întreabă: 

 „Domle'..., dumneatale vrei să te las să vinzi dreptul de proprietate?”, zic „NU!”, zice „Brava, aici te-am 

vrut!”. Dreptul de proprietate nu se vinde niciodată, rămâne! Si aşa a rămas, aşa scrie acolo.” (V.Ţ., Tulnici) 

Aşadar, cei care au întocmit statutele la vremea respectivă au intenţionat să nu dea dreptul de 

alienare, şi au verificat aceasta şi pe vrânceni. Lucrul acesta nu s-a făcut însă temeinic, după cum 

am arătat, statutul include multe exprimări derivate dintr-o concepţie de tip drept alienabil.  

 Totuşi, există în statut un element care ar putea anula posibilitatea de înstrăinare a dreptului 

de proprietate. Acest artificiu este definirea dreptului în obşte ca fiind doar un drept de uzufruct pe 

perioada unui an: 
Dreptul în obşte reprezintă cantitatea măsurabilă de produse sau înlesniri stabilite de Adunarea generală pentru 

anul următor,  precum şi dividendele obţinute din activitatea obştii [...] (Art. 9, alin. F) 

Astfel, orice vânzare de drept ar exclude vânzarea dreptului de vot (dreptul fiind definit doar ca 

acela de uzufruct) şi de asemenea, ar presupune că este vândută „cantitatea... pentru anul următor”. 

Cred totuşi că într-un document de asemenea importanţă, chestiunile trebuie explicitate, fără a fi 

nevoie să se recurgă la tot felul de subterfugii. 

 Principiul fundamental al devălmăşiei, acela de inexistenţă a posesiei exercitate de fiecare 

membru în parte, din care decurge şi inalienabilitatea, se păstrează încă foarte puternic în 

comunităţile vrâncene, indiferent că este vorba despre persoane obişnuite, sau persoane cu funcţii 

oficiale care au avut contact cu statutele „pervertite”. Iată cum descrie un fost preşedinte al obştii 

Tulnici sistemul obştilor: 
[...] asta nu este asociaţie de foşti proprietari, ei sunt proprietari colectivi în devălmăşie în indiviziune, deci asta 

niciodata nu poate fi... din ea nu poate fi ciuntită cu nici un fel, după statutul ei, vândută, schimbată, gajată sau 

alte asemenea chestii. (C. M., 70 ani, fost preşedinte obştea Tulnici) 

Există persoane care nu alocă termenul de proprietate acestui sistem, spunând că devălmăşia este 

altceva: 
Dvs. vă consideraţi proprietar al pădurii, în Obşte? Nu, sunt obştean, nu sunt proprietar. Adică? 

E o diferenţă. Una este să o am în proprietate şi una să fiu în devălmăşie. Eu sunt obştean, am nişte drepturi. 

Care sunt drepturile? Care le-am spus: primesc lemn de foc, primesc lemn de lucru [...]. 

A fi obştean nu înseamnă a fi proprietar? Nu. Şi proprietar ce ar însemna? Proprietar înseamnă dacă am eu, 

am eu moştenire sau am cumpărat de la cineva o suprafaţă de teren  [...] (I.O., 60 ani, director şcoala Tulnici) 



Majoritatea populaţiei susţine puternic acest principiu al inalienabilităţii drepturilor, atât în 

interiorul obştii, cât şi în exterior. Astfel, la întrebările din chestionar6 o proporţie covârşitoare 

optează împotriva alienabilităţii, indiferent de originea cumpărătorului: 
Obştenii ar trebui să poată vinde partea lor e pădure din obşte... 

Unor persoane străine de sat Unor persoane din sat 

Da Nu Da Nu 

12.5% 87.5% 23.2% 76.8% 
Tabel 3. Distribuirea opiniilor cu privire la alienabilitate 

 

Disfuncţionalităţi ale statutelor 
 
Statutul actual este făcut în aşa fel încât lasă loc la multe interpretări, iar prevederile sunt adesea 

disfuncţionale. Vom rezuma câteva dintre disfuncţii în tabelul care urmează: 
Disfuncţii în statut Exemple din comunităţi 

o Constituirea legală a adunărilor generale, 

precum si validarea alegerilor cu 50% + 1 la 

prima convocare, iar la a doua cu 40% 

participanţi dintre membrii obştii este în unele 

cazuri imposibilă (art. 15, alin. 1 şi 2) 

La Negrileşti nu se poate întruni acest 

procent, deoarece 40% dintre membri sunt 

plecaţi la munca în străinătate. 

o Răspunderea solidară a consiliului pentru gestiune 

şi bilanţ (art.22) 

La Păuleşti, s-au plătit amenzi din fondurile 

obştii pentru greşelile de contabilitate, ce 

revin în exclusivitate contabilului. 

o În cazul în care preşedintele ales este 

incompetent, revocarea acestuia conform 

statutului este inexistentă. 

o Se specifică doar sancţiuni pentru membrii 

consiliului de administraţie, în cazul în care nu-şi 

realizează sarcinile, nu primesc integral 

indemnizaţia (art.20, alin.14). 

Există câteva cazuri de incompetenţă a 

preşedintelui, recunoscută de către 

comunitate. 

Tabel 4. Disfuncţionalităţi ale statutelor actuale 

 

                                                
6  Baza de date cantitative cuprinde 304 chestionare, aplicate după metoda eşantionării aleatorii pe listele 
electorale (eşantion reprezentativ pe criteriile vârstă şi sex) în 4 localităţi, Nereju, Năruja, Vrâncioaia si Negrileşti. 



O altă disfuncţionalitate, pe care o vom discuta pe larg, şi care reprezintă mărul discordiei în multe 

dintre obşti, este modalitatea de definire a membrilor. În statut sunt definite 4 categorii de membri: 

membrii fondatori, membri, membri cu drepturi în obşte şi membri asociaţi. Iată cum este definită 

fiecare categorie în statute: 
Membri fondatori sunt toate persoanele ce vor fi înscrise în anexa titlului de proprietate ce va fi eliberat 

acestei obşti [...] (Art. 3, alin.2) 

Membri sunt acele persoane, care ulterior recunoaşterii personalităţii juridice, vor dobândi acestă calitate 

conform prezentului statut. 

Membri cu drepturi în obşte sunt acei membri fondatori şi membri care îşi au domiciliul în localitatea unde 

obştea îşi are sediul […], acei membri care deşi nu au domiciliul în această localitate, au proprietăţi agricole 

sau desfăşoară activităţi de această natură, atestate de autoritatea locală, pe raza acestei localităţi, precum şi 

acei membri [...] ce au domiciliul în localităţi limitrofe sau apropiate de localitatea ..., stabilite expres de 

adunarea generală. 

Devin membri asociaţi cu drept în obşte toţi tinerii şi tinerele cu domiciliul în satul..., ai căror părinţi au 

această calitate, la împlinirea vârstei de 18 ani […], devin membri asociaţi cu drept în obşte toate persoanele 

care îşi stabilesc domiciliul în satul ..., au gospodărie proprietate personală, gospodăresc în sat şi au împlinit 

vârsta de 18 ani, după plata unei taxe de inscriere. (art.4) 

Conform cutumei vrâncene aceşti „membri fondatori” nu îşi au rostul, ei sunt doar creaţia unei 

necesităţi juridice, a unei „forme”. Ei sunt în mare măsură sinonimi cu acei membri înscrişi la 1920 

în tabela de membri. Pentru a se anihila însă efectul nociv pe care această regulă îl poate avea, se 

introduce statusul de simplu „membru”, ce dobândeşte calitatea ulterior. Să ne oprim totuşi puţin 

asupra acestei diferenţieri şi sa vedem ce efecte şi interpretări a primit ea în obştile vrâncene. 

Studiu de caz. Nereju 
În perioada de început a unora dintre obşti (Vrâncioaia, Nereju) s-a făcut diferenţiere între membri 

fondatori şi membri simpli în privinţa dreptului de vot. Dreptul de vot au avut doar cei care erau 

fondatori, deci figurau pe lista respectivă, sau urmaşii celor decedaţi care figurau pe listă. Daca unul 

dintre părinţi trăia, copilul, chiar dacă se afla la vârsta de 50 de ani, nu avea drept de vot. La 

Vrâncioaia, această situaţie s-a schimbat după primul an de funcţionare a obştii şi toţi membrii au 

primit drepturi egale, atat de acces, cât şi de vot. La Nereju însă era confuzie şi în 2005. Membrii 

comunităţii nu ştiu exact care le sunt drepturile, am aflat multe opinii contradictorii, o parte afirmă 

că oricine are drept de vot, pe când cealalta parte afirmă că „atât timp cât părinţii trăiesc, fiul/fica nu 

au drept de vot, doar cotă de lemn”. 



Membrii fondatori, împreună cu cei care au moştenit fondatorii decedaţi sunt numiţi „membri cu 

drepturi depline” sau „membri proprietari”. Conducerea obştii confirmă această distincţie: 
Sunt 3000 obşteni? Sunt 1200 de obşteni. Avem 2 anexe: unii cu drept de vot, obşteni de la legea 54 care sunt 

moştenitorii celor care au înfiinţat obştea şi copiii lor, care au drepturi, dar nu votează, nu hotărăsc şi nu au 

dreptul să fie aleşi. Deci numai aceştia au drept de vot? Da, din 3000 numai 1200 au drept! (P.F., preşedinte 

obşte 2005) 

Recunoaşterea acestei distincţii se face explicit prin inventarea unor carnete de obştean, de diferite 

culori, în funcţie de drepturile alocate. Astfel avem carnete galbene, albastre şi roz pentru prima 

categorie de membri cu drepturi depline (1330 membri în 2005)7, a doua categorie - membri cu 

drept la cota de lemn, dar fără drept de vot, decizie şi drept de a fi ales (1670 in 2005), şi a treia 

categorie, pentru membri cu drept la cotă, dar temporar, atât timp cât desfăşoară activităţi în 

comună, aici intrând profesori, medic, preot – care nu sunt din localitate. 

 Deşi crearea carnetelor porneşte de la recunoaşterea şi legitimarea diferitelor calităţi de 

membru obştean, ele au şi o funcţie practică, aceea de a ţine o evidenţă a ridicării cotei anuale de 

lemn sau a echivalentului în bani. 
Carnetul de membru este o iniţiativă proprie a obştii. Nu are nici o valoare. E ca o legitimaţie. Acolo se face 

menţiunea dacă obşteanul respectiv şi-a luat echivalentul dreptului în lemn, sau echivalentul în bani […] Şi 

atunci când vine cu carnetul respectiv se face menţiunea : “A luat 2m3, care reprezintă dreptul în obşte.” Şi se 

ţine o evidenţă. (B., 53 ani, Nereju, angajat ocol silvic) 

Membrii opoziţiei de la Nereju considerau că aceste carnete facilitează abuzuri prin intermedierea 

vânzărilor de masă lemnoasă. Caracterizările acestui sistem de carnete din partea acetor membri 

obșteni sunt dure : 
De multe ori legitimaţiile nu au nici numar de înregistrare. Poze au? Nu au nici o poză, n-au nimic. Asta este o 

hoţie, este bişniţă , un lucru foarte grav. (V.C., 40 ani) 

Ideea aceasta de diferenţiere între tipuri de membri ai obştii, respectiv de negare a dreptului de vot, 

decizie şi candidatură la funcţii oficiale în cadrul obştii a unei părţi foarte mari din populaţia de 

peste 18 ani a Nerejului este de asemenea considerată ca fiind o manevră prin care conducerea 

doreşte să controleze deciziile, înlăturându-i astfel pe mulţi dintre cei foarte capabili să exprime 

opinii. Atunci când unii dintre membrii comunitățiiau fost în situaţia de a nu putea fi aleşi, părinţii 

au dat „negaţie”, pentru ca fiul să poată fi ales. 

                                                
7  La alegerile din 2005 au fost pe listele de votare 1330 de obşteni (cf. Ziarul de Vrancea, 28.03.2005). 



 Aceste acţiuni au şi implicaţii de schimbare a naturii proprietăţii obşteşti. Prin aceste 

interpretări ale statutului se reinventează parţial8 problema majorilor de dinainte de anul 1930. Se 

accentuează ideea transmisibilităţii dreptului deplin de obştean. 

 Se observă chiar în modalităţile de exprimare a oamenilor orientarea spre termeni ca 

moştenire, descendenţă. Adeseori, la nivelul conţinutului este o confuzie, oamenii nu înţeleg exact 

de ce copiii lor sunt „mai puţin moştenitori decât ei”, nici nu au reprezentarea clară a drepturilor 

fiecăruia: 
De exemplu eu si soţia mea suntem moştenitorii de drept ai oamenilor care aveau drept atunci înainte de 

naţionalizare si ne-au dat carnete de astea. Au dat altele baieţilor noştri, chiar dacă au aproape 40 de ani. De ce 

s-au făcut diferite? Asta nu ştiu. (A.C., 72 ani) 

 Totuşi, Nereju este un caz izolat în peisajul obştilor vrâncene prin acest accent pus pe 

moştenire, prin ideea carnetelor şi prin diferenţierea semnificativă între membrii obştii.  
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8  Parţial deoarece este vorba doar despre dreptul de decizie şi cel de a fi ales, dreptul la cota de lemne este 
valabil pentru toate categoriile. 


