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În Țara Românească obștile sunt forme vechi de proprietate ale unor grupuri de țărani numite cete de 
moșneni, grupuri patriliniare, teoretic de descendență comună din același strămoș. Moșnenii sunt o categorie 
de țărani liberi autohtoni cu drepturi de proprietate recunoscute de domnitori (Panaitescu 1964; Ciobotea 
1999), o categorie socială feudală. Moșnenii au fost definiți de către Ministerul Apelor, Pădurilor și 
Domeniilor în 1899 ca fiind acei țărani care nu erau dependenți, nu plăteau tribut mănăstirilor sau marillor 
proprietari și și-au deținut liber terenurile înainte de reforma agrară din 1864, pe baza drepturilor ancestrale 
(Ciobotea 1999). Țăranii moșneni au reprezentat 50-60% din totalul țăranilor care locuiau în județele Gorj, 
Vâlcea și Argeș.  
 
În zonele de frontieră ale Imperiului Otoman, satele feudale din Țara Românească se bucurau de un grad 
ridicat de autonomie politică, iar moșnenii și-au înființat propriile instituții pentru guvernarea în comun a 
resurselor, recunoscute frecvent de instanțele locale. Diverse legi au demarat măsurarea și înscrierea 
terenurilor în registre, începând cu Registrul Ipsilanti în 1780, apoi Codul Calimah în 1817 și Legea Caragea 
în 1819, când au fost efectuate măsurători pentru a trasa "limitele de proprietate" (hotărnicii și cărțile de 
alegere). 
 
Terenurile au fost transferate sau acaparate succesiv de la moșneni la mănăstiri la boieri locali și înapoi, prin 
tranzacții, "plăți de răscumpărare", donații și alte metode. Circulația relativ liberă a terenurilor și 
disponibilitatea numerarului sunt atestate de multe documente începând cu secolul al XVI-lea. Țăranii 
moșneni au recuperat adesea din inițiativă proprie terenuri obștești de la alți proprietari de terenuri, boieri 
locali, mănăstiri - aceste răscumpărări fiind înscrise în documente, sau din inițiative centralizate precum 
reforme majore ale proprietății, în special reforma proprietății din 1864. Pentru aceste terenuri, țăranii plăteau 
în comun, fiecare familie ceea ce își puteau permite la momentul respectiv, ceea ce însemna la final plata 
unor sume inegale. Astfel, plățile inegale au generat conflicte de lungă durată cu privire la împărțirea 
echitabilă a beneficiilor, conflicte care au dus la stabilirea de reguli și de cote individuale, organizate prin 
principiul genealogiilor. Alt motiv de conflict care a dus la împărțirea cutumiară inegală a drepturilor 
moșnenilor  era împărțirea “venitului muntelui”, veniturile provenite din închirierea pășunilor alpine oierilor 
ardeleni, arenda munților. În concluzie, un sistem de relații complexe de drepturi a fost creat de-a lungul 
timpului prin răscumpărări succesive de pământ, prin conflicte și judecăți privind fiecare bucățică de teren, 
cu participarea diferitelor cete și familii de moșneni la plăți, răscumpărări și judecăți. Statul a încercat să 
clarifice haosul cutumiar astfel creat prin formalizarea legală a proprietății obștilor din 1910, prin Codul 
Silvic, însă această inițiativă a creat baza unor conflicte ulterioare interminabile. 
 
Calculele drepturilor individuale s-au bazat pe genealogii, pe relațiile de rudenie cu presupușii fondatori ai 
satelor. Se considera că primii locuitori aveau drepturi egale asupra terenului, în virtutea donațiilor de către 
conducătorii locali (voievozi) sau în virtutea dreptului primului venit. Acești strămoși erau considerați  
fondatorii biologici ai patriliniilor sătești. Iar prin regula împărțirii egalitare a moștenirii, drepturile erau 
distribuite tuturor descendenților în mod egal, de preferință bărbaților, dar ocazional și femeilor prin zestre și 
atunci când nu au existat moștenitori de sex masculin (Panaitescu 1964: 175-176). Potrivit sociologului 
român Henri H. Stahl (1998), genealogiile au fost o modalitate de a legitima protecția patrimoniului 
împotriva unor străini nedoriți și de a justifica inegalitățile, care în fapt aveau alte baze, preponderant 
materiale și nu de descendență. Opinia lui Stahl este că reconstrucția genealogiilor, desfășurată în scopul 
legalizării și înscrierii proprietăților și drepturilor obștești în sec. XVIII, XIX, și începutul sec. XX a conținut 



o bună doză de ficțiune și improvizație. Arborii genealogici justificau în fapt relații comerciale și de putere. 
De exemplu, Stahl arată cum pe unii arbori genelogici s-a găsit înscris la pozitie de descendent “bătrânul 
mănăstiresc” care însemna îndreptățirea unei mănăstiri la o parte din drepturile obștii. Dumitru Brezulescu, 
scriind în 1905 despre zona sa natală, Novaci, ajunge la aceleași concluzii. El afirmă, pe baza experienței 
proprii, că trasarea genealogiilor înapoi până la locuitorii inițiali de obicei se înfundă într-o "confuzie 
labirintică" (Brezulescu 1905), rezultatele finale neputând fi altceva decât construcții în mare parte 
neconforme cu realitatea. El arată de asemenea cum elitele satelor, cele care care au abilitățile necesare să 
traseze și să scrie genealogiile în documente, au profitat de obicei de neștiința țăranilor, în scopul de a-și 
aloca drepturi mai substanțiale, modificând astfel arborii genealogici în folosul propriu. 
 
Recunoașterea formală a “cine are dreptul la ce” în secolele XVIII și XIX, consemnată în documente de către 
judecătorii locali, nu cunoaște o standardizare sau anumite linii directoare, ci urmează mai degrabă o bogată 
diversitate de practici locale, adaptate fiecărei comunități și situații în parte. În ansamblu, introducerea 
sistemului de drepturi cote-părți a fost facilitată de participarea țăranilor într-o economie monetizată, 
respectiv economia creșterii animalelor și cea forestieră, și de prezența unei piețe funciare dezvoltate. Abia 
ulterior, după 1910, se dorește o standardizare și se dă în mare parte mână liberă judecătorilor să adapteze 
sistemele cutumiare la principiile de legibilitate ale unui stat modern birocratic, după cum se va vedea mai 
jos.  
 
Documentele vremii atestă drepturile moșnenilor ca fiind inegale și adeseori tranzacționate în interiorul 
obștilor, și prin diferite abuzuri de la normele de funcționare, și în exterior, prin tertipuri de înrudire, precum 
înfrățirile de cruce, recunoscute de biserică (Panaitescu menționează că pe documentele care atestă aceste 
frății de cruce chiar se menționează prețul pentru care drepturile au fost vândute). Anumite tranzacții erau 
temporare, mișcări anuale de drepturi prin care proprietarii cu mai multe vite puteau închiria drepturi de 
pășunat de le cei care nu aveau vite dar dețineau drepturi la obște, exprimate în dramuri sau alte unități locale 
de măsură. Însă multe tranzacții aveau un caracter definitiv, în special vânzări de la moșnenii săraci nevoiți, 
fie bătrâni rămași singuri fie bolnavi, către elitele locale, familii de țărani înstăriți cu vite multe. Aceste 
transferuri definitive de drepturi aveau în anumite cazuri un caracter abuziv, vânzătorul fiind în situații limită 
și primind sume foarte mici de bani. Vânzările au escaladat în perioada în care au pătruns Societățile 
Forestiere Anonime, a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX, societăți cu capital străin 
care au exploatat masiv munții prin dezvoltarea unor industrii forestiere locale. Societățile acaparau drepturi 
la pădure ale moșnenilor necesare în legalizarea contractelor de exploatare, prin intermediul elitelor locale, 
așa numitele ‘cozi de topor’. Istoria abundă de astfel de transferuri de drepturi către reprezentanții 
societăților, din toate zonele țării, fiind consemnate și descrise în detaliu de Brezulescu, Stahl și mulți alții. 
După cum menționează istoricii Nițu și Pintilie (2014, „Acta Bacoviensia”, Anuarul Arhivelor Naţionale 
Bacău, IX, Editura Magic Print, Oneşti, p.  417-426), legea din 1887 a guvernului condus de I.C. Brătianu si 
intitulată “Măsuri generale pentru a veni în ajutorul industriei naţionale” va duce la o accelerare a dezvoltării 
industriei autohtone mai ales în sectoarele forestier, extractiv si alimentar. 
 
Observând abuzurile legate de formalizarea drepturilor la inițiativa moșnenilor, sau a transferurilor, precum 
și practicile nocive din punct de vedere ecologic și social ale marilor companii forestiere, societățile anonime 
în mare parte cu capital străin (Botez 1923), actorii politici au lansat o inițiativă legislativă de formalizare a 
drepturilor asupra obștilor și composesoratelor, prin adoptarea Codului Silvic din 1910. În Transilvania, 
Codul a fost preluat în 1923, după unirea în 1918 și reforma agrară din 1920. 
 
Codul stipula constiuirea și înregistrarea legală a obștilor și consemnarea dreptului fiecărui moșnean în 
registru și tabela de drepturi (fotografii final articol). Acest proces de constituire legală a drepturilor țăranilor 
liberi în obști, sau în “moșii valmatice”, după cum atestă spre exemplu un document din satul Recea, jud. 
Vâlcea, după 1910 a fost din punct de vedere ideologic un amestec de individualism liberal și de colectivism 
naționalist, interesele politice fiind atât de partea Societăților care urmăreau legalizarea drepturilor de 
proprietate pentru o mai bună bază legală a tranzacționării, cât și de partea țăranilor care astefel câștigau un 



drept garantat de stat, și care putea ulterior să fie protejat prin diverse reglementări legale. Aceste prevederi 
de la 1910 au creat o formă de proprietate hibridă, care a dorit reproducerea cutumelor locale, dar prin 
tendința modernistă de standardizare și birocratizare în multe cazuri a generat mutații. Recunoscând 
colectivul ca proprietar și gestionar legitim al resurselor, încercând astfel să încorporeze principiile 
cutumiare, Codul Silvic din 1910 dorea instituționalizarea drepturilor individuale moștenite sub formă de 
cote-părți, asemănătoare acțiunilor. Într-o oarecare măsură, a recunoscut ceea ce se practica deja la nivel 
local, sub forma unor drepturi personale indivizibile în obște, care se moștenesc și se pot vinde în interiorul 
obștii ca acțiunile, cu consecințele negative ale fragmentării excesive și acaparării. Astfel proprietatea de tip 
obște era organizată pe principii capitaliste, asemănătoare firmelor comerciale. Gestionarea tehnică a 
pădurilor trebuia făcută de către serviciul de stat specializat, în conformitate cu planurile de management, 
care urmai să fie elaborate și implementate începând cu anul 1910. Comunitățile de membri obșteni, prin 
adunările generale ale membrilor și instituțiile locale ale obștei, și-au păstrat dreptul de a-și elabora propriile 
reguli de utilizare a terenului, de formulare a statutelor sau în limbajul specific vremii, a așezămintelor, de a 
alege consiliile de conducere, de a distribui beneficii sau de a impune sancțiuni. De asemenea, adunarea 
generală trebuia să fie consultată în cazul vânzărilor pentru evitarea abuzurilor menționate mai sus. 
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Foto 1. Exemplu de registru de drepturi 


