
,REFORMA AGRARA DIN 1945 

IN JUDEŢUL GORJ 

GHEORGHE NICHIFOR 

Lupta maselor p:opulare, după ce la 23 August 1944, :po
porul român se angajase cu toate forţele în răzb01iul antifas
cist, a cUillO:Scut o nouă îrruplini•ne, prin instauT·area la 6 Martie 
1945, a guvernului de lar,gă coocenitrare democrati1că, condus 
de dr. Petiru Gr.oza. 

Una din sia·rciniJe prindpaie, ce stă<teau în faţa României 
era rezolvarea situaţiei ţăranitlor, cllasa soicială cea mai sara
că şi nu.rneroa·să. Pa.rtidul Comuniist Român - i·niţ.i.at•orul 
tiransformăriloir revo:luţionare diin a.cei ani - p.omea în pre
cizarea ;poziţioei faţă de problema agr•a.ră, de la neces.i:tatiea ca 
sutele de mii de văduve şi orfani precum şi cei care luptau 
împotriva fa.sdsmului să fie .răsplătiţi ,pe ·Seama celoir bo
gaţi 1. 

In genera.I 'Şi 1celel·alte fPartide politicoe erau de acord cu 
refo1;-rna a.gra.ră, existîonid însă d2o·sebiri în moduil de !"ezolvare. 
Astfel, Partidul Soc.ia! Democrat prnpunea o politică de re
f-orme în agricultu1ră, care să coniducă în ultimă instarnţă 'la 
colectivism 2, î1n timp .ce Partidul Naţional Ţărănesc formu
lează un program ce trebuia aplicat după terminarea războ-
i:..1lui 3• · 

Partidul Naţi;Oll1al Uberal av·ea în v'edere î•n•tărfo·ea pozi
ţiei elementelo.r în.stăritie die l}a sate, •conis!d·2rînd că împro
prie0tărirea ma1sivă a celo!I' să•rad, a1r oo:nduei.? la scăderea pro
ducţ1e.i agrico.le, ceea ce ar fi .primejdi.o•s 1n caz de război\ 

La 29 i.anua.rie 1945 a fost publica1t :programul de guver
nare a:I F1rontrnlui Naţional Democrat, care :prevedea imediata 
realizare a reformei ag.rare5

, urmat la 1 O februarie 1945 de 
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istoricul apel al Frontului Plugairi!lor6• Ambele documente au 
dat un imbold deo5ebH luptei maselor poipUJlare, pent.ru în
făptui:rea reformei agrare de jo•s, pe cale revoluţionară. 

Inainte de legiferarea reformei agrare în martie 1945, a
grkultura României prezenta ill1 structura ei de pTOprieLate 
pute.mi.ce di1spa•rităţi, deiterminate de exi·S1ten:ţa moşienmu, 
alături de o nume1rna,să ţă1răn.ime săracă Şi lllil proiletari.at agr1-
co.I cu pămînt puţin sau fără pămînt7. 

ln judeţul Gorj, C:·a dealtfel m toate judeţele ţăr.U, refor
ma aigrară di:n 1921 nu a reuşi1t să schimbe p.rea mult soarta 
ţărănimii8• Asitfel, fill număir de 44 042 agricul1to.ri deţineau 
suprafeţe Lntre O şi 5 hectare, iar 3 601 îrutre 5 şi 10 hectare. 
Totodată existau 109 prnpri·etarii cu lio1turi în1tte 25 şi 50 hec
taire, 98 cu 50-100 hecrtaire, 46 cu 100-200 hectare 21 cu 
200-300 h~c1:a:re şi 14 pe.ste 300 hecrt:arev. 

Aceste di&ipariităţj nu puteau să genereze deiclt o puter
nică tensi1une în rmdu:I maselo,r popula.rie, care, în condiţiile 
create de vkrt.ori1a fa1.su.reicţ-iei din .auguS1t 1944, ,s-.a 1Jransformat 
irttr-un mare succes al ţărănimii. 

Şi în Gorj asiistărn în peri'oada ;premergătoare evenimen
tului de :la 6 Mar<tie la J.mpontante act:iuni di1rij·ate de comunişti 
împotriva autorităţilor reacţionare locale. lntr-un raport către 
prefectuTă al .primarnJui comll!Ilei Dăneşti, se ar,ată că în lo
caUta:te, membrid ai PartidUJlui ComunLst, foc propagandă 
o.stilă autorLtăţ.ifor prilrntre ţăranilO. 

In coodiţiile [n c1are o parte ·a ţăirăinimi1i din uniele ju
deţe, a trecut, la intrarea cru forţa pe moşii' 1 , şi în JocalităţHe 
go.rjene IDc:e:p să 5e ţi1I1ă adu1I1ări în care se di1scută împăTţi-
1'ea moşiilor, ca de pildă cea de la Păirău-Vuloain' 2• La .15 fe
bruarie 1945 delegaiţi ai ţăran:iJlor din judeţ, hotără·sc să se 
treacă la acţiu111e pe cale Tev•oluţionară'3. 

Demnă de remamoart eiste µreze:n,ţa delegaţiei organizaţiei 
FrontuJui Plugarilor Gorj !la Gonferi1nţa com:i,teite1or de plasa 
ale Frontu1ui Plugairilo[' din judeţul Ill:forv, alături de invitaţi 

din alte judeţe, unde a fost a.tlo.ptaită •o rnoţiUI11e, caire sublinia, 
că ,sa,rcillla cea mali .imiportanrtă a o.rga:nirzaţiei eStt.e reforma 
agrară'4 • 

A<:ţillil1i pl'lemergătoarn zi:lei de 6 Martie cullminează la 
3 martie cu instalairea la Tg.-Jiu a prefectului dleanocrait, sub 
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presiU111ea rn.a•seloir ipo.pula.re reprezenitate de peste 7 OOO cetă
teni15. 

6 Martie 1945, 5'-a c:onstittuii.t ca un everni1J11Jenit memorabil 
în isto·ri:a poporului român, ca o expre.sie a ho•tă1rîrii revo
lutionare a maiselm, de .a-şi o.rîndui viiaţa de stat ~n confor
mitate cu ilfllteresele şi năzu:irr1ţele sale'6• 

Una din cele miai de seamă reallii.zări .ale guvernului dr. 
Petru Gr:oza a fost legifer•a!I'ea .reformei agrare, a căire.i înfap
tuiJre Lncepuse încă di111 1:oa'Ill1Ila ·ainulluli 1944 ipri111 lupta „de 
jos" a maselor ţărăn.eşti, s:priji111ite de munditori'7• Adoiptat la 
23 mart.ie 1945, decretul pentru înfăpitui1rea reformei aqrnre, 
trebuia. să rezolve în p'am ju1ridi:c una di1n oe1J.e mai dtezbătute 
probleme ·ale vieţii eco111omko-socia~e. în care se c:o1Uifrunta11 
fortele democrate şi reacţionare. In baza sa, se expropriau te
renur.iJ:e agricole ca1re depă1şeau 50 hectane .pămînt a1rabH, li
vezi, păşuni, bălti şi iazuri artificiale. Se expropiau în între-
gime terenurile şi to.ate bumurile iaqiricoJe apartinînid cetăţe
nilor români <:'a.re au co:labo.rat cu hiitleri•ştH, a.Ie c.ri:rnirna'lilor 
de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţărdi, ale celor ce 
plecaseră ÎIIl tările cu car~ Români.a se •afla îin sta1ne de război 
sau fugi.seră ]n st.răinăta1te dui;.>ă 23 August 1944, aile cefor ca
re se însc:rises.eiră. voluntar pentru a :pa:rtdcipa la războiul 

hitle.r1ist şi ale celor care în ul'1:imi.i 10 i<1.ni coinsecutivi nu-şi 
cultiv.a.seră 1pămîn1turi1le în .neigie p.roprie'8• 

Mini[,.terul Aqricultu1rH 1şi Dome!ll.Hloir a tralilsmis autorită
til·or iudietene o.rdililul ca să Sie treacă de u.r9entă la aplicarea 
în 1p.ractică ia deoretuJlui - a•eg.e de reformă a·gr.airă. 

In Gorj. Pr1ef€1dtu.ra avîmdu-1 11Il f.runite pe ililgdnerul agro
nom Aurel PJeşo.i.a111ill, a lua't mă1srnri, ipe!Il1.ru a 1se face primii 
pa.şi, ÎIIl viederea împiroiprietăriTi~ ţă;ranifo,r. Aist:fel, rla 29 martie 
1945 prillltr-un o.rd:in ll:e1J.efonite ciătir1e .preto-r!ii plăş.ii!m, s•e cerea 
ca în cel mai s·cu:rt itimp, prim.arid să convioaoe 1tn.ţi ţălI'anii fără 
oămînt sau cu pămînt puţin, pentru a se alege comitete 
1oca1le de îmi;Jropri1e•tă1riire. Fiieoare comHe1t comunal. avea da
tori1a să aleagă di!Ilitr.e memhriJ săi d.oi .reprezerntanţi, ca:re să 
facă parte din com.i1siia plă:şii, al cărei preşeidli111te urma să fie 
delega.t l'a minister'9

• 

Comite1ele Joc<:1le eriau chemaite su •lf!cacă imedăat Li în
tocmilrea tabelelor cu prnprietăţi.Ie expropnia1bi:le de pe raza 
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loca.11.ităţii, precum şi a celor inocLreptăţi.ţi lia împrn,prietărire Şi 
la repartizarea de inventar agricol, asigurîndu-se prioritate 
mobilizaţilor de pe front.~0 

La 31 ma,rtie 1945, Bi.mul de lnformaţili şi Staitisti.că din 
Ministerul Agrkllllltunii şi Domeni1lor C'Bre situat.ia exprnpr~e· 
rilo1r din Gorj 21 , dată de 1.a ciare constatăm că se intensifică 
şi a1cţirunile de ajpllicare a ;ref.armei agrare. Pentrn 1 O aiprilie 
1945, iprefecrtul c:o:n1voaică şefii orgaatizaţi:iUor judeţene ai pa.r
tidelo1r rpoltitice, spre ia se discuta dec:retul-lege de 1mpropr~e
tărire. Au răspurns apelului : gene.rallul Al. Tătărăscu, Şerbo.n 
Frumuşeanu (Par.tiidul Naţiona~ Liib€1I'al). Gh. Daliescu (Parti
dul Naţiona1I Ţărăne:sc), IvanovJci (Partidul ComUIThist), Virgil 
Stai.coiu (P,artidul Soic:iia.1 Democrnt), dr. N. Roşi~a'l1u (Apărarea 
Patriotică), prof. Vedea (Uniunea Pa1tirdoţHor) şi C. Penrescu 
(Frontul Pluga1rilor). Dea1semerriii erau rpriezenţi h11g. Tbiropu, di
rectam! Camerei ag.rii0ole Gwj şi toţi ipretoriii din judeţ22. Au 
fost dezbătute a;rrtiicolele decr.etului rpenitru reforllllă agrnră şi 
apelul C.C. ,ail Fr001tului P[u1g,airi1lor dfo1 5 apriilie 1945 care che
ma la re~ecta:re.a cu stricteţe a legiii23. S-a1u di·scutat .tot acum 
persoanele din judeţ, cane .făoe.au pa:rite dim 1oat,eg·or.iia ·absen
tei-ştiilo.r şi au fost corrwenite măsuri pell!tru 1ca agenţid cu mă
sur ătoirile să nu iprovoaice greutăţi Iuarăriilor :re•formeil4. 

Ca UJrmare a măsurtlo.r lua:te25
, ~) 5-erie de .propriet.a.ri, în

ţeleg să •respec:te prevederiile deg,a1e, 1reziervî:nidru-şi drepfol co
tei de 50 heot,are, pr.intre ca;re : igeinera1u1 Al. Tătărăscu, N. 
Davi·ţo.iu, C.N. Poipe:Sou, Airi1sitică Schiile.ru, Maria PăUUlescu, 

Luda Buceanu, c.ololThell Aillton SăuJesc.u, ing. Aurie! Pleşoianu, 
Al. Bădescu ş„a.26 • 

La 5 iunie 1945, Came.ra agrlitC'olă :raporta 1că în judeţ au 
fost expropriate 163 moşii şi o suprafaţă de 7898,86 hectare 
şi un număr de 10 traictoar1e, 11 batoze, 9 semănăto.ri, 2 pr5.
şiitoaa:e şi a.He ma.şiini agri.cole27• ln mai puţLn de două !urui nu
măruil moşiilor expropiate se ridicase la 188 cu o suprafaţă de 
8105 hectare ciaire f.us1eseră îmipărţi1te Ja 7524 sătienF~. 

Din lunga listă a •satelor împropri,etăJrite, dăm cu titlu de 
exemplu pe cele U:llide ;un număr mai mane de ~ocuifo.ri au pri
mi1t pămîn1t : Anlino•asa 298, Andr,ee·şt.i 284, Săuleşti 290, R·oşi:a 
Ama1radi:a 266, Tg.-Log;reşti 238, Jupîneşti 229, Bîlr5ieştti 339, 
etc.29

• 
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Jiri toamna anului 1945, Mini1steru1 Agriculturii şi Dome
n.iilo.r i.a hoităr~rea ca îin fiecare judeţ, s:ă se instituie o comi
sie forma.tă din şaise Îilldrumăito.ri, ca1re să aioceiereze Jucrărife 
reformei. Comi1si1a din judeţul Gorj, avţnd ca preşedin1te pe fu
decătoml Mihai Tapală, trebuia ·să rezo.Iv:e cît maii rerpede po
sibil contestaţiile cu privire Ia expropriere şi împroprietărire3°. 

De conta·t şi irntervienţia crninis•tru:lui afacerilor interne 
Teohari Geo.rg~scu. care rprli!lt.r-un oomunilcl:lt făcut pub.l.ic în 
toa·t1e lo.caUtăţi;Je Gorjului prnpunea măsur.i oo.er<giic:e pentru 
desfăsurama în bune ooindiţii a rrelo.rmei agrare. 

Ex.primind reaJiism şi ·sirnplete ta<Cltiicg, p:revederile legii ex
ceptau de Ia exp.rorp1r.iere bunurile 1agr.i.00tle aiparţi1nînd cm:oa
nel. bi,seridi. sp11talelor, Aoademiei Române şi celor.Ialte aşe
zămi•nte de cultură. obştifor şi coopie.rativelor s.ăte·sU precum 
şi fermele model cărora urma să li se creeze un regim special. 

In vederea stabilirii :numărului de ferme model, s..a luat 
hotărîr1ea ca î:n fiecare jude:ţ, să se c.onsti1tuie .o eomi.sie care 
să stabilească proP'ri1e1tăţi1le ie.e au aiceastă ·oaH1tatie. Ferma mo
del era o explora.tare a1girko1lă recunoscută de stat, în scopul 
prcdnrerii de s·eminţ.e selecţionate. vite şi !)J'ă'sări de prăsilă, 
de material sădi1tor, pomicorl şi vi.tic10I şi, eventual, de alte 
materiale necesaTe îmbunăităţi.rii iagrkultwrii, conform unui 
pmgram stabilit şi înca.dr.at Ln planul economic general. Gos
nodări.a propusă pen.tru ia fi rncunois·cută :0a fermă model tre
bui a 'să fie exploat•ată raţional ipentrn a fi ren,tabilă32 • 

D11'J5. re Ia 2-5 ma.i 194.5 o comisie judeţeaină ico:nidusă de 
pr.efedul Aure1l Pleşoia:nlll, analizas.e cererile celo;r ce so1ici
t.a..'J 19ent.ru proprietăţilie lor .statutul de ferme moidelaa, la 20 
irnni1e 1945, Comisia Centrală de l,a Bucurreşti, ,reţinea pentru 
r>. fi c0rce1tate p,e teren 'ŞaJse :pr.opuneri : C. Stoil:ojan, Areti:a Gh. 
Tă: ~iril.scu. Aurel Pleşofonu, .soţii Elena şi Ndcolae Tomovici
Plopşor, EmH Săvoiu şi A. Calotescu-Neku:i„_ Se făcea subli-
ni,e1re·a că pro,p,ri.etăţi1;e ce depăşeau 150 hect•Cl!re, urmau să fie 
ajusta.te pbă la a1ceastă suprafaţă, Este cazul ingiinerului Au
nel Pleşoianu 01re deţiinea în comun.a Urdari 239 heC'tare, pă
durf', cultură, vie, pruni, etc. 

Un moment deosebit, a:şt.eptat deopotrivă cu emoţie ,şi 
bucurie, a fost acela a.I întoaiI"cerii giloxioaiSei arm:aite române 
de pe frontul antihLUerist. Prefectwa ·t.r.ansmittea cu _aG-eastă 
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O.ca.zie tuturor comlllllelor ordinul miini1strului de război ca.re 
s:peoifka, că este de dorit, cia. împrop.rieitărirea să fie termina
tă, pentru a li se di:stribui demobiaizaţi.lor ;tiitluriile de propri.e
tate35. Cu toate eforturile depuse, au existat o serie de fac
tori, ca,re au amîna1t acea.s.ită acţiune pînă în anul 1946. 

P.reocurpa.r.ea autorităţilor democra.te go.rjene pentru_ îm
proprietărirea celor care au participat efeotiv la lupta împo
triva cotropitorUor hibleriş.ti, este oglindită şi de faiP.tul că in 
septembrie 1945, se rezolv5. favornibil .adresa dirviziei de vo-
1untari ,,Tudor Vladimirescu - Debreţin", p.riITT. care se soli
cit·a pămîrut pentru f·amiliHe U11JOr mi~itari din judeţJ6• 

Deşi puţini la numă!r, cetăţenU români de nafionalitate 
germalllă di!Il Gorj, s-au putut bucura de prevederile reformei 
a.grare, anulîndu-se un.ele dispoziţii, care iniţia,1 excfodeau de 
la împroprJetă·rire an'l1IIlirte categorii dim rÎIIldul acestora•;. 

Au existat în .a.plicama .reformei agrare şi o serie de greu
tăţi determiilla..te de cele maJ multe ori de rezistenţa proprie
tariilo:r38, dar în unele cazuri şi de slăbiciunile oomitetelor fo
cale. In pofida faiptului că &e atrăsese cart:e.go.ric art:enţia.·, ca 
din oomUetele comunale să f.acă pa,r.te adevăraţii reprezen
tanţi ai ţăranHo,r39, au existat uneori cazuri dnd în rî.ndul a
cestora au pătruns chiar foşti membri ai Gărzii de Fier.40 

S-au comis şi unele i:lega1li1tăţi, oa de piildă, împroprietă
rirea unor persoane care aveau deja peste 5 hecta're, aşa cum 
aflăm dintr-o 'informa,re ,a pl•asei Tg.-Cărbu:neşti"'. Din Gru
ieşti un g.ru,p de Iocuitord adrnsează o plîngere zia.rului „Scîn
teia", arMînd că nu au to.st împwprietă.riţi deşi aveau dreptul. 
Răs:pu:nsUll ciomisiiei ag.rare e.ra că ipetiţi;0na.rii vor primi pă
mîn.t, .imedi,a.t ce se vor ivi ;terenuri 'Cl.i1sponibile42. 

Grupuri de ţăr-alili din Jupî.neşti şi Budii•eni s.oUdtau pă
mint în Banat sau judeţul Arad, pe1I1tru că în Gorj nu mai 
eXiiStau J'ezerve. Prefecltur.a era de acord cu ce\l"erea, urrnînd 
ca Ministerul Agriculturii şi Domeniiile să deaiidă~3. 

In cea mai mare parte, neregulile constatate în aplicarea 
reformei agrare, au fost determinate de existenţa unor repre
zentanţi ai puteflii locale, membri ai Partidului Naţional Li
bernl sau ai Partidului Naţional Ţărănesc, care făceau obs-
trucţie frecvent forţelor democratice. Ilustrativ este faptul că 
la 18 iunie 1945 organizaţia judeţ.eană a Par.Udului Social De-
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mocrat, protesta_ împotriva organi_zaţiei similMe a liberalilor, 
care îrilăturai~e fo mod aouzîV pfim,air1i democ~raţi din .Ar6ttii 
Şi ţ;ir~ov".4• în' :~:ee~Ji ~~nier! _pi'~~~~~~~' l1

ti .t n97~~!?~~ 
1~45 toate orgaruzaflil.te }Udef~ne co:rrupone!IlJl:.e ale P:ronh1ly1 
Naţi01na~ Democm~. cert.rid re·specfaie~a p:nrn:·afil6i iit:irriitf. Ca 
urmare au fost înlocui~ prima-'ti'r diirî eomu~Jle F~~d.ş€şti şi 
Pl1opşo.ru45 . 

Anii r9·4·s-1946 .a'u· i·n:se.mnaf peiiffu f~iâ noastră', pen(iu 
maisele -p:o:pulare, nu .r;iu·maI. ,anii u.:n.ui puteiU:}fc âvîrit re\iofq
fi6ha.r, Ci ş1 o peiio:aciă de în{iiifâiră~·oâre pr1va-fffmr, ăeteimi-
naite de consedniele rref ast~ ale. războiutl·ui.,· pree~· şi de se
ceta cumplită care .a lovi{ Români.a. 

Gorjul a avut c:le supor.tat, ca deai1ue1 toate juci·et-eie· t·ării', 
g.reutăţi1le legate de plata despăgubi.rilor de 1ră'Zbot,· ?'e" tonch11 
unor producţii agricole :Foarte sicăzute. Este eloţv-en"tă' Ji!I'ttl'u 
a demol1!str-a· această sittra·ţi:e următoa:r.e·a sttrtffl'tkă"i: ; 

Felul produsului 
Producţia Prioductf~ 

... -~~.:: ~k~~~'~' ·-- ··~~-~~~_lf;Â~L~ 
Griu to.ămriă 

Secară 

126a 306 

Or:i 

Porumb' 

1300 

1300 

1000 

Cartofi 8000 

Varză 6000 

ceapă 8000 

3000 

SOOfi 

i26'd 

In ace1a$i timp coiistat~m o evidentă scădere a efective
lor Ş·epiteluhii47 , f.apt ce se repercutează negaH1v awµra nhre
lului de !\:rai al maseiror. 

~muaţia pteeatM .â mv~rltaiiilul afjHcioi dMi j.llill:H. cieter
:ttiină :in:inus11ti considef abile $i ili tapif6Hii HiEfliri agititB1~. 
txi.stau 1H t94S, 4o tle irac.tdat.e, 2o 168 piu!J:dti t:1i ttadlilrie 
âHima;itl, so'o piăŞitOti, t9â b'a'.fbze p~tttl ,-PID.ib'iâ.S~ şi §g 11~tt-
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ltu ,p.orumb, 16 allltocamioanie Şi 25 729 c1are48
• De menţionat 

că aceste maşillli şi utilaje erau vechi şi în mare parte nece
'O.itau reparaţii seri1oase49• Judeţul mai cli5.1pUJnea de 25 '.:!37 Vtlci 
şi bivoliţe de jug, 26 385 boi şi 4 826 caii.50• 

Se impUIIleau măsuri hotărîte pentru î:nsămînţarea unor 
suprafeţe cit mai ·Îil1tinse şi pentru asigurarea celor necesare 
exi,stenţei oamenilor munc1i. ln a,cea,srtă marie bătăliP de re
facere ec:Olllomică a ţării un rol deosebit de Jcrnportant a re
venit ciomun:i,ştilor. Simultan cu ·aplicarea prevederilor 1refor
mei agraire P.C.R. a desfăşurat o su,sţi:rmtă aictivita,te în lumea 
~alelor întemeindu-şi noi şi noi org·al!lizaţii51 • 

La nivelul judeţului în anul 1944-1945 au fost însămîn
ţate 86 238 hectare, dintre ca1re 57 638 cu po:rumb şi 1 903 cu 
grîu. De asemenea, ·au fost cr,eate c:ondi:ţii pentru prc'ucra,rea 
produselo.r agricole cu ajutorul ·a 3 moiri specializa.te, 22 mori 
ţărăneşti, 2. f.abri.ci de ulei, o fabrică de marmeladă ş1 conser
ve, 27 1cuptoare de uscat fruate şi zarzavat şi o cooperativii 
vLticolă52• 

Un sp:r1ijin deosebit pentru aiooperirea necesarului de se
miin.ţe a .f:ost primit dim par.tea slatului5.1. Pentru îmbunâlă~irea 
cantitatilvă şi calLtativă a şeprtelului Camera 'agricolă Gorj, a 
recurs la un împrumut de 500 milioane Iei, în Vf>,<lerea achizi
ţionării unio!" tauri ireproducători de .ra&ă~. 

Acolo unde era cazul, ca de exemplu în comuna Vădeni, 
au fost înfii1I1ţate izlazuri comunale, chi,ar i111trîndu-se în li-
mi:t,a cel·or 50 de hectare ce trebuiau să rămînă prop,ri~tari
lo1r, aceasta însă cu despăgubire5•• 

Comuniştii gorjeni au desfăşurat o aativitate intensii în 
vederea eliminării speculei fenomen frecv€1ll.t în anii i945--
1946, pl"ecum şi a reg.lementării raporturilor dintre ţărani şi 
proprieta'ri. Astfel, secretarul organizaţ·iei judeţene a P.C.R., 
Mihail Manolache, solicită la 18 octombrie 1945 prefectului, 
să ia măsuri urgente ca porumbul recoHat de pe moşia avo
ca.tului V·Lrgil Pleşoianu din comuna Iaşi, să He vîndul ţăra
nilor din localit·ate, nu la &peculă cum se intenţionează·';. In 
decembrie 1945, Pa·M:idul Comunist, făcea din nou apel ia au
torităţi, :pentru a lua măsuri împotriva H. col. Nicolae Cciµă
ţînă care majorase preţul porumbului încălcind hotăr1.rea lua
tă de biroul poli.tic judeţean57. 
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Asemănăfor celorlalte judeţe, şi în Gorj împroprielărirea 
s-a făicut în procentul cel mai mare pe parcursul anului 1945, 
continuînd pînă în 1947 cu rezolvarea tm0rr contestaţii şi ce
reri individuale. 

Luna aprilie 1947 este considerată data care în linii mari 
marchează sfîrşitul exproprierilor din ţara noastră.58 Printr-o 
decizie comună semnată de Traian Săvulescu, ministrul a
griculturii şi domeniiJor, Teohari Georgescu, ministrul afa
cerilor interne şi Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul jţtsbiţiei, se 
hotăra luarea în primire a dosarelor de la comitetele locale 
şi comisii>le de plasă, pentru a se pune capăt lucrărilor re-
formei agrare. 59 Cu toate acestea în Gorj, au mai existat 
probleme de rezolvat în legătură cu reforma agrară. Se de-
taşează puternicul conflict dintre ţăranii din Ştefăneşti şi 
proprietarul Gh. Magheru, care revenise la moşia pe care 
ei o împărţiseră şi o lucrau de doi ani.6J „Domnule minis
tru - scriau ei autorităţilor centrale - cerem să ni se tri
mită un inginer al poporului, care să ne dea pămint nouă 
ţăranilor, nu să ni-l ia şi să-l dea boierilor.61 

Dintr-un ordin al prefectului reiese clar obliga-ţia auto
rităţilor judeţene ca pînă la 15 martie 1949 să se încheie 
definitiv lucrările reformei agrare.62 

Actul din martie 1945, a fost complet cu exproprierea 
în 1949 a domenii1or casei regale şi cu legea din 23 martie 
1949 prin care se reduceau şi proprietăţile moşiereşti de 50 
de hectare. 

Realizarea împroprietăririi ţăranilor şi celelalte măsuri 
care au fost luate în agricultura judeţului Gorj, nu au în-
semnat şi rezoJvarea definitivă a problemei agrare. Soluţi
onarea acesteia, prin lichidarea răminerii în urmă şi atin
gerea unui înalt grad de productivitate, precum şi prin ri
dicarea nivelului de cultură şi civilizaţie la sate, urma să 
se realizeze, potrivit concepţiei P.C.R. într-o perioadă ulte
rioară. Intervenţia statului în organizarea vieţii rurale şi a 
producţiei agricole, demonstra că Partidul Comunist şi gu
vernul revoluţionar democrat se orientau spre crearea pre-
miselor unor acţiuni noii., care să conducă la transformarea 
agriculturii pe baze socialiste. 
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