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Statutul social al țăranilor, mișcările sociale, revoltele, reformele proprietății și utilizarea terenurilor - toate 
aceste procese circumscriu procesul de formare a composesoratelor moderne transilvănene. 
 
Începând cu 1853, ca rezultat al abolirii iobăgiei, al reformelor proprietății și exproprierea unor domenii 
nobiliare, o serie de păduri și pășuni au fost alocate din punct de vedere juridic comunităților ca și proprietate 
comună, sub formă de composesorate, organizate în sisteme de “drepturi” proporțional alocate fiecărei 
familii, denumite cote-părți indivize. “Drepturile” nu puteau fi localizate, fiind doar abstracții numerice, părți 
sau drepturi cuantificate pe hârtie. Acestea erau composesoratele urbariale, ale foștilor urbarialiști, ale 
foștilor iobagi sau coloni.  
 
În paralel, găsim și composesoratele țăranilor liberi, composesoratele nemeșilor, ale nobililor și ale foștilor 
grăniceri, care vor fi reglementate prin legea organizării composesoratelor de la 1889. Aceste composesorate 
ale micii nobilimi transilvănene au fost constituite în decursul timpului prin diferite procese sociale. O parte 
au fost constituite ca drepturi de proprietate ale comunităților de grăniceri ale Imperiului Habsburgic, 
recunoscute de împărăteasa Maria Tereza în secolul XVIII familiilor de grăniceri din regimentele de graniță 
existente în actualele județe Hunedoara, Sibiu, Brașov, Harghita, Covasna, Bistrița și Mureș. Aceste 
regimente grănicerești iau ființă după desfiinţarea organizaţiei plăieşilor şi a puşcaşilor, când Curtea de la 
Viena hotărăşte militarizarea regiunilor transilvane de la graniţele cu Ţara Românească şi Moldova; iar locul 
acestor organizaţii desfiinţate să fie luate de regimente grănicereşti noi formate din populaţia autohtonă a 
acestor meleaguri. Grănicerii, similari clasei cavalerilor din întreaga Europă feudală, în schimbul privilegiilor 
de clasă și de proprietate aveau obligația să apere granița Imperiului Habsburgic, să poarte arme și să 
întrețină cai, și, cel mai important, obligația de a lupta.  
 
Legile care au formalizat composesoratele urbariale au fost: legea segregării (1853), care prevedea separarea 
terenurilor între nobilii aristocrați deținători de terenuri și țăranii eliberați, iar ulterior legea proporționalizării 
(1871), care a calculat cota-parte indiviză a fiecărui țăran din proprietatea composesorală. Țăranii au 
beneficiat de o anumită parte din proprietatea comună emergentă, proporțională cu terenul agricol utilizat 
anterior (cota-parte). În satele mixte, în anumite cazuri a fost format un singur composesorat pentru toți 
țăranii, iar porțiunile erau variabile; de obicei nemeșii (nobili mici, proprietari de teren) au primit porțiuni 
mai mari și ex-urbarialiști porțiuni mai mici (egale cu suprafața cultivabilă). Distribuția a luat în considerare 
utilizarea terenului și statutul acestuia.  
Istoricii consideră modalitățile de constituire a composesoratelor urbariale moderne ca fiind inechitabile, 
deoarece excludea categoria săracilor, a foștilor iobagi care nu dețineau teren, "un moment de excludere 
definitivă a pauperilor fără pământ de la drepturile lor la comunitățile ancestrale" (Imreh, 1982: 136). Ei 
declară că legea părea la început echitabilă, deoarece a alocat cote-părți în funcție de valoarea de utilizare, 
dar la o privire mai atentă, alocarea era nedreaptă. A ținut cont doar de necesitățile momentane ale 
gospodăriei, fără o perspectivă spre generații viitoare. Transmiterea drepturilor către generația următoare și 
împărțirea acestora între moștenitori, 2-3 sau 4-5 la număr, în condițiile unei creșteri demografice, nu va oferi 
suficient sprijin material pentru subzistența viitoarelor familii (Csucsuja: 77). De asemenea, nu s-a ținut 
seama de importanța variabilă a bunurilor forestiere în mijloacele de subzistență din mediul rural (ibidem). 
Au existat multe variații între diferitele zone, în funcție de atributele materiale ale pădurii, accesibilitatea 
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acestora și așa mai departe. În cele din urmă, suprafețe mari au rămas tot în mâinile marilor proprietari 
(Imreh, ibidem). 
 
Operațiunile de dobândire a drepturilor și de calculare a cotelor indivize în proprietatea composesorală au 
constituit eforturi extraordinare din partea comunităților locale, care s-au prelungit timp de decenii în procese 
costisitoare, deoarece marii proprietari de teren nu au vrut să renunțe la terenurile lor. În unele cazuri, 
procesele de segregare a terenurilor aufost extrem de lungi. Ca măsură a duratei, am găsit hotărâri 
judecătorești definitive cu privire la membrii composesoratelor și drepturile lor înscrise în registrele 
cadastrale până în 1900, numărând aproape 30 de ani de la adoptarea legii. Mulți foști urbarialiști sau iobagi 
nici nu au pretins teren, datorită costurilor prohibitive sau aranjamentelor ilicite. Organizarea economică 
internă a composesoratelor a fost reglementată prin legea nr. 19 din 1898, iar aceste regulamente au fost 
reinstituite mai mult sau mai puțin în aceeași formă după reformele contemporane din 2000. 
 
Aproape imediat după constituirea composesoratelor moderne, o parte din noii composesori recurg la 
divizarea părților lor, ca suprafață deținută în proprietate individuală din suprafața comună, ducând la 
micșorarea composesoratelor. Țăranii ale căror părți însumau cel puțin 57 de hectare (100 jugăre cadastrale) 
au primit prin lege posibilitatea de a-și separa partea și de a primi un titlu de proprietate individual. În 
general doar câteva familii din fiecare comunitate au ales acest tip de separare, iar în 1908 o lege a 
împiedicat retrageri ulterioare. 
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