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Summary. The study addresses the problem of 
administrative organization of Bessarabian region of 
April 29, 1818, establishing a joint rule of the region, 
based on two different legal systems: Russian serf-
dom-type gubernatorial legislation and, on the other 
hand, local laws and customs. Accordingly, the two 
administrations relied on different languages   - Roma-
nian and Russian, which caused contradictions strong 
insomuch as to undermine their activity.  
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Rezumat. În studiu este abordată problema ela-
borării „Aşezământului pentru înfi inţarea regiunii 
Basarabia” din 29 aprilie 1818, în baza căruia în acest 
teritoriu a fost creată o administrație mixtă, înteme-
iată pe două sisteme legislative eterogene: legislația 
iobăgistă rusă de tip gubernial și legile și tradiţiile 
locale,  utilizându-se  în activitatea administrativă  
doua limbi diferite – română și rusă, fapt ce va pro-
voca contradicții care vor conduce la subminarea ac-
tivității administrației.
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ispravnic, isprăvnicie, lege, Moldova, namesnic, or-
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Prin rescriptul din 29 aprilie 1818, adresat na-

mesnicului Basarabiei generalului A. N. Bahmetiev, 
ţarul Alexandru I a aprobat Aşezământul de orga-
nizare administrativă a regiunii Basarabia, elabo-
rat în anii 1816-1818.  În literatura de specialitate, 
timp îndelungat a dăinuit opinia că Aşezământul 
din 1818 a fost redactat de către şeful cancelariei 
namesnicului, P. Kriniţin, ceea ce nu corespun-
de realităţii, deoarece la elaborarea lui au partici-
pat, în diverse moduri, autoritățile guvernamentale 
de la Petersburg, inclusiv contele I. Capodistria – 

secretarul de stat al Ministerului de Externe al Ru-
siei, cancelaria namesnicului A. N. Bahmetiev și un 
şir de organe regionale basarabene: isprăvniciile şi 
guvernul regional care furnizau informațiile necesa-
re, Comitetul provizoriu care examina informațiile 
primite, înaintând propuneri și recomandări Con-
siliului Suprem al Basarabiei şi, în mod hotărâtor, 
același Consiliu Suprem al Basarabiei care examina 
la etapa fi nală fi ecare articol inclus în proiectul Aşe-
zământului. 

La elaborarea documentului s-a ţinut cont de 
unele propuneri din memoriul exarhului şi mitropo-
litului Gavriil Bănulescu-Bodoni din luna februarie 
1812 de a include funcţionari ruşi în organele ad-
ministrative şi, în primul rând, în cele judecătoreşti, 
iar regiunea să fi e condusă de un demnitar rus. Au 
fost luate în consideraţie și propunerile înaintate 
de generalul I. Harting, de a institui funcţiile de 
vice-guvernator şi procuror regional, dar și multe 
propuneri înaintate în proiectul Așezământului ela-
borat în  anul 1814 de P. Somov – șeful cancelariei 
guvernatorului civil interimar, generalul I. Harting. 

Înainte de a purcede la expunerea şi analiza 
acestui document important, considerăm necesar de 
menţionat că, iniţial şi pe parcursul îndelungatului 
proces de elaborare, se considera că Aşezământul va 
avea valoarea unui statut permanent. Dar în rescrip-
tul ţarului Alexandru I Aşezământul este  numit pro-
vizoriu, deoarece, după cum menţiona suveranul: 
„Hotărârea de o aşa de mare însemnătate, datorită 
importanţei pe care o conţine, trebuie în prealabil 
să fi e confi rmată de timp şi încercare” şi „înainte ca 
această să primească aprobarea mea defi nitivă, eu 
doresc ca Dumneavoastră să purcedeţi la implemen-
tarea ei şi pe parcursul acestui an să supravegheaţi 
cu atenţie cum se vor desfăşura lucrările potrivit 
acesteia” [1]. 

De unde şi concluzia că autonomia limitată a 
Basarabiei n-a fost confi rmată defi nitiv, fi ind consi-
derată provizorie, persistând mereu nu numai peri-
colul  unei şi mai drastice limitări, ci şi posibilitatea, 
păstrată cu prudenţă de către autorităţile ţariste, de a 
o lichida, ceea ce în realitate s-a şi întâmplat. Anu-
me această frază, inclusă de către ţar în rescript, va 
servi drept pretext pentru declanşarea procesului de 
lichidare a autonomiei Basarabiei. Un alt aspect im-
portant al rescriptului ţarului constă în aprobarea li-
chidării instituţiei scutelnicilor [2], care lovea direct 
în interesele şi privilegiile vechi ale marii nobilimi, 
a cărei păstrare constituia una dintre cele mai im-
portante cerinţe ale nobilimii basarabene [3]. 

Mai întâi, considerăm necesar să aruncăm o 
privire generală asupra Aşezământului şi să menţi-
onăm organele şi funcţiile care urmau a fi  create în 
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regiune: namesnicia, Consiliul Suprem, guvernato-
rul civil, vice-guvernatorul, guvernul regional, ju-
decătoriile regionale penală şi civilă, procurorul re-
gional, isprăvnicii, procurori, judecătorii, trezorieri 
şi direcţii poştale în ţinuturi, organele poliţieneşti şi 
de conducere a oraşelor, breslele, biroul regional de 
hotărnicie, serviciile regionale de asistenţă socială, 
vamal, de carantină, medical și poştal.

În partea introductivă a Aşezământului se con-
stata că denumirea regiunii este Basarabia, divizată 
în şase ţinuturi: Hotin, Iaşi, Orhei, Bender, Akker-
man (Cetatea Albă) şi Ismail, centrul regiunii fi ind 
oraşul Chişinău, iar centrele ţinuturilor afl ându-se în 
oraşele cu aceleaşi denumiri, cu excepţia ţinutului 
Iaşi, al cărui centru era oraşul Bălţi. Aşezământul 
prevedea modul de organizare şi funcţionare a ad-
ministraţiei civile, deci şi conducerea regiunii tre-
buia să fi e civilă. Dar, contrar acestui fapt, în Aşe-
zământ se prevedea că: „Situarea regiunii la hotar 
(al Rusiei – A.A.) şi în special numărul cetăţilor în 
confl uenţă cu alte destul de importante circumstan-
ţe, cer ca ea (Basarabia – A.A.) şi în domeniul ad-
ministrării civile să se afl e sub conducerea autorită-
ţilor militare” [4]. Conducătorul suprem al regiunii 
Basarabiei a fost numit guvernatorul-general militar 
al guberniei Podolsk A. N. Bahmetiev. Astfel, admi-
nistraţia civilă şi militară a fost unită şi concentrată 
în mâinile namesnicului, împuternicirile căruia au 
fost confi rmate de următoarea indicație a ţarului: 
„Dumneavoastră o să-mi raportaţi Mie despre toate 
observaţiile Dumneavoastră” [5].

NAMESNICUL. Acestuia îi erau subordonate 
toate organele administrative ale regiunii, cu excep-
ţia Consiliului Suprem, care nu era subordonat ni-
mănui. Funcţiile principale ale namesnicului erau: să 
adreseze rapoarte direct ţarului privitor la toate pro-
blemele importante, să fi e preşedinte al Consiliului 
Suprem, să întreţină relaţii de serviciu cu guvernato-
rii guberniilor interne ale Rusiei, să poarte corespon-
denţă cu miniştrii, consulatele şi consulii Rusiei de pe 
lângă curţile statelor străine şi cele din alte oraşe din 
străinătate, să elibereze gradaţilor militari prescripţii 
deschise privitor la satisfacerea de către autorităţile 
locale a necesităţilor cuvenite trupelor militare şi po-
dorojne pentru luarea cailor de poştă.  Namesnicului 
i-a fost acordat dreptul limitat de iniţiativă legislati-
vă sau de adoptare a unor noi hotărâri. El putea lipsi 
de la şedinţele Consiliului Suprem când erau exa-
minate probleme neimportante, în astfel de situaţii 
şedinţele fi ind prezidate de membrul consiliului cu 
cel mai înalt grad [6]. Aceste funcţii ale namesnicu-
lui aparţineau anterior guvernatorului civil, rolul că-
ruia în conducerea regiunii după instituirea postului 
de namesnic a fost diminuat. Dar, pentru camufl area 

acestui fapt, alcătuitorii Aşezământului și autorităţile 
țariste de la Petersburg au recurs la un şiretlic. Ei au 
expus principalele prerogative ale namesnicului nu 
în compartimentul consacrat lui, ci în mod dispersat 
în compartimentul consacrat funcţiilor guvernatoru-
lui civil, pentru a crea falsa impresie că acesta din 
urmă nu a fost lipsit de menţionatele prerogative, ci 
le va executa în lipsa namesnicului, făcând abstracţie 
de faptul că guvernatorul civil era subordonat ulti-
mului. 

CONSILIUL SUPREM AL BASARABIEI. 
Aşezământul prevedea păstrarea Consiliului Sup-
rem al Basarabiei, creat potrivit instrucţiunii anexa-
te la rescriptul ţarului Alexandru I din 21 mai 1816, 
adresat namesnicului A. N. Bahmetiev, iar ultimul a 
ordonat, la 12 august 1816, guvernului regional al 
Basarabiei să formeze Consiliul Suprem, constituit 
din cele două departamente guvernamentale. Con-
siliul Suprem şi-a început activitatea la 28 august 
1816, în calitate de instanţă judiciară superioară de 
apel şi participant decizional la elaborarea noului 
proiect al Aşezământului permanent. După aproba-
rea noului Aşezământ, au fost modifi cate compo-
nenţa şi funcţiile Consiliului Suprem, care nu mai 
era alcătuit din membrii celor două departamente 
ale guvernului regional, ci din 11 membri în frun-
te cu namesnicul A. N. Bahmetiev, care îndeplinea 
funcţia de preşedinte, iar membri ai consiliului au 
devenit guvernatorul civil, vice-guvernatorul, pre-
şedinţii judecătoriilor regionale penală şi civilă, toţi 
aceştia fi ind numiţi din partea statului, şi şase con-
silieri aleşi din rândurile nobilimii locale pe un ter-
men de trei ani, în numărul lor urmând să fi e inclus 
în mod obligatoriu mareşalul regional al nobilimii, 
toţi şase fi ind confi rmaţi de către namesnic. Consi-
liul Suprem constituia instanţa judiciară superioară 
de apel, cuprinzând toate domeniile vieţii sociale, 
deciziile căruia erau adoptate cu majoritatea de vo-
turi, iar ca şedinţa să fi e deliberativă era necesară 
prezenţa a şase membri. Sentinţele adoptate cu ma-
joritatea voturilor erau defi nitive şi executate, însă 
părțile litigante nemulţumite de decizia Consiliului 
aveau dreptul să adreseze jalobe Consiliului de Stat 
de la Petersburg prin intermediul Ministrului Jus-
tiţiei sau a procurorului general. Dreptul de iniţia-
tivă legislativă a fost acordat namesnicului, dar şi 
Consiliului Suprem, limitându-se reciproc. Names-
nicul avea dreptul să înainteze propuneri Consiliu-
lui Suprem, însă după examinarea iniţiativei de că-
tre Consiliul Suprem, erau adresate spre aprobare 
Consiliului de Stat de la Petersburg nu propunerea 
guvernatorului-general militar, care putea fi  modifi -
cată, completată sau poate chiar şi respinsă de către 
consiliu, ci „opiniile Consiliului Suprem”. Astfel, 
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dreptul iniţiativei legislative acordat namesnicului 
era valabil numai până la Consiliul Suprem, care 
prelua propunerea, examinând-o şi  înaintând-o  in-
stanţelor superioare.

Lucrările Consiliului Suprem erau ţinute în două 
limbi: rusă şi română, precizându-se că treburile de 
dispoziţie, executive, cele ale statului, penale şi de 
anchetă erau efectuate în ambele limbi cu respec-
tarea legislaţiei ruse, dar cu păstrarea drepturilor 
şi obiceiurilor locale în privinţa apărării proprietăţii 
private, iar litigiile civile şi de hotărnicie erau efectu-
ate numai în limba română şi judecate în baza legilor 
şi obiceiurilor moldoveneşti [7]. Astfel, constatăm 
că limba română şi legile şi obiceiurile locale erau 
utilizate exclusiv numai în litigiile civile şi în do-
meniile apărării proprietăţii private şi de hotărnicie. 
În toate celelalte domenii ale activităţii Consiliului 
Suprem erau utilizate legislaţia rusă  şi limba rusă. 
Deci, observăm o considerabilă extindere a sferelor 
de utilizare a limbii şi legislaţiei ruse în detrimentul 
limbii române, legilor şi obiceiurilor locale.

GUVERNATORUL CIVIL. Aşezământul pre-
vedea păstrarea postului de guvernator civil al Ba-
sarabiei, subordonat direct namesnicului, însă func-
ţiile acestuia au fost limitate. El nu mai era şeful 
principal al regiunii. Guvernatorul civil era membru 
al Consiliului Suprem, egal în drepturi cu ceilalţi 
membri. El era conducătorul guvernului regional 
şi şeful nemijlocit al primei direcţii a guvernului, 
responsabil de toate treburile şi ramurile conducerii 
interne. Guvernatorul civil nu avea prerogative ju-
diciare, ci supraveghea respectarea tuturor legilor şi 
hotărârilor adoptate privitor la regiune, apăra drep-
turile şi privilegiile tuturor categoriilor sociale. El 
îndemna organele subordonate lui spre executarea 
legilor şi prescripţiilor conducerii, dar nu avea drep-
tul să pedepsească pe nimeni fără judecată, iar căl-
cătorii legilor şi funcţiilor erau trimişi în instanţele 
judiciare. Toate sentinţele judecătoriei regionale 
penale nu erau executate, ci trimise spre verifi care 
şi aprobare guvernatorului civil. Dacă acesta des-
coperea abateri de la legislaţie, dosarul şi sentinţa 
judecătoriei penale, la care era anexată opinia gu-
vernatorului, erau trimise Consiliului Suprem spre 
reexaminare. Sentinţele privitoare la lipsirea de 
onoare sau chiar viaţă a unui nobil erau trimise, îm-
preună cu opinia guvernatorului civil, Ministrului 
Justiţiei sau procurorului general, pentru a obţine 
decizia Consiliului de Stat de la Petersburg  şi  pen-
tru a raporta ţarului.

Guvernatorul civil supraveghea ca lucrările tu-
turor organelor să fi e efectuate la timp, fără întârzi-
eri, ca ele să nu-şi asume funcţii care nu le aparţin, 
dar nu avea dreptul să se amestece în lucrările aces-

tor organe, împovărându-le cu diverse controale şi 
comisii. Pentru a lua cunoştinţă de starea regiunii 
la faţa locului, guvernatorul civil era obligat să in-
specteze regiunea de două ori pe an. Guvernatorul 
conducea organele de tutelă şi supraveghea utiliza-
rea resurselor destinate acestora. El era responsabil 
de păstrarea ordinii, liniştii, de creşterea bunăstării 
locuitorilor, insufl ându-le dragoste faţă de noua lor 
patrie Rusia, de apărarea intereselor statului şi de 
contribuirea la creşterea veniturilor haznalei, de 
încasarea la timp a tuturor impozitelor şi taxelor 
fără restanţe, de acordarea permisiunilor organelor 
orăşeneşti în vederea îmbunătăţirii amenajării ora-
şelor, de construirea oraşelor în conformitate cu 
planurile aprobate. El verifi ca starea trezoreriei şi 
supraveghea ca la repartizarea impozitelor şi taxelor 
contribuabililor să le fi e respectată egalitatea, fără 
nicio părtinire, să fi e apărați ţăranii în cazurile când 
boierii îi asupreau, majorând abuziv prestaţiile, ca 
locuitorii să nu fi e impuşi la niciun fel de impozite, 
dări, prestaţii, taxe, corvezi şi lucrări în afara celor 
stabilite de lege.

Guvernatorul civil se făcea responsabil de com-
baterea epidemiilor şi epizootiilor în regiune, de 
lupta cu hoţii, tâlharii, ucigaşii, jefuitorii şi să ra-
porteze despre cazurile extraordinare. El urma să 
asigure regiunea cu produse alimentare, adunând 
informaţii despre starea roadei, despre preţurile co-
merciale, cerând respectarea lor, contribuind la dez-
voltarea comerţului intern şi extern, a stabilimen-
telor industriale şi a meşteşugurilor, îndemnându-i 
pe locuitori să lucreze bine pământul. Guvernatorul 
civil era obligat să contribuie la răspândirea ştiinţei 
de carte, întemeind şcoli populare, să supravegheze 
poliţiile orăşeneşti şi locale pentru a fi  curmate abu-
zurile, fraudele, mita. În lipsa namesnicului, anume 
guvernatorul civil prelua funcţiile acestuia, dar nu 
avea dreptul cu de la sine putere să adopte hotărâri 
necorespunzătoare legilor stabilite de puterea supre-
mă, cu excepţia cazurilor care nu sufereau amânare 
necesitând utilizarea puterii poliţieneşti sau execu-
tarea poruncilor speciale ale şefi lor superiori. Potri-
vit prevederilor Aşezământului, guvernatorul civil 
era obligat să se ghideze în activitatea sa şi de 
legislaţia rusă privitoare la funcţiile guvernatori-
lor civili [8]. Astfel, constatăm lărgirea sferei de uti-
lizare a legislaţiei ruse în paralel cu şi în detrimentul 
legislaţiei locale. Deci, funcţiile guvernatorului ci-
vil erau executive, de supraveghere şi control, fi ind 
lărgite numai în cazul lipsei în regiune a guvernato-
rului-general  militar,  însă rolul namesnicului era 
hotărâtor.

GUVERNUL REGIONAL. În comparaţie cu 
perioada de tranziţie 1816-1818, componenţa şi 
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funcţiile guvernului regional au suferit modifi cări 
cardinale. Potrivit Aşezământului, din componen-
ţa guvernului a fost exclus departamentul al doi-
lea judiciar şi create judecătoriile regionale penală 
şi civilă. Guvernul regional era alcătuit numai din 
membrii primului departament care era divizat în 
două direcţii – executivă şi economică-statală. Din 
componenţa guvernului făceau parte: guvernatorul 
civil, vice-guvernatorul, patru consilieri, doi asesori 
şi trezorierul regional. Conducătorul guvernului era 
guvernatorul civil care concomitent mai îndeplinea 
şi funcţia de şef nemijlocit al direcţiei executive, din 
componenţa căreia făceau parte doi consilieri şi doi 
asesori. Direcţia economico-statală era condusă de 
către vice-guvernator, membrii căreia erau: doi con-
silieri şi trezorierul regional. Guvernatorul civil şi 
vice-guvernatorul erau numiţi din partea statului şi 
confi rmaţi de către ţar, tot din partea statului fi ind 
numiţi doi consilieri, în fi ecare direcţie câte unul, un 
asesor şi trezorierul regional. Din partea nobilimii 
erau aleşi numai doi consilieri, câte unul în fi ecare 
direcţie şi un asesor. Toţi consilierii, asesorii şi tre-
zorierul regional erau confi rmați de către namesnic. 
Deci, reprezentanţii aleşi din partea nobilimii locale 
în guvernul regional erau minoritari, raportul dintre 
membrii numiţi din partea statului şi cei aleşi din 
rândurile nobilimii fi ind de şase la trei. Dar şi mai 
grav era faptul că prima direcţie, executivă, urma 
să activeze potrivit legislaţiei ruse de care se con-
duceau direcţiile guberniale ale Rusiei. Astfel, 
constatăm o nouă extindere a sferei de utilizare a 
legislaţiei ruse în detrimentul legislaţiei locale. Ase-
menea şi direcţia a doua economico-statală, urma 
să activeze potrivit unui regulament special, ela-
borat în conformitate cu legislaţia rusă, legile şi 
obiceiurile locale fi ind ignorate.

De competenţa direcţiei executive ţineau toate 
treburile şi afacerile privitoare la dispoziţii şi cele 
executive. Direcţia economico-statală urma să ad-
ministreze treburile economice şi cele legate de 
prop rietăţile, averile şi veniturile statului şi anume: 
încasarea impozitelor statului, a tuturor taxelor, 
inclusiv ale celor vamale, gestionarea tuturor ave-
rilor statului, concesiunile şi antrepriza, controlul 
conturilor, respectarea tuturor drepturilor statului, 
evidența numărului locuitorilor regiunii Basarabia, 
repartizarea şi încasarea prestaţiilor obşteşti locale. 
Direcţia economico-statală era condusă de vice-
guvernator, care nu avea alte funcţii decât să supra-
vegheze bunul mers al lucrărilor direcţiei, păstrând 
un registru al tuturor dosarelor parvenite şi urmă-
rind, potrivit registrului, executarea la timp a tuturor 
lucrărilor. În cazul în care o problemă necesită exa-
minarea de către adunarea întregului guvern regio-

nal, el raporta guvernatorului civil pentru a examina 
problema în şedinţa guvernului. Vice-guvernatorul 
prezenta dări de seamă despre lucrările direcţiei 
economico-statală. Deşi direcţiile aveau dreptul să 
adopte decizii în sferele lor de activitate, totuşi un 
şir de probleme considerate importante, cum ar fi  
antrep rizele haznalei, pretenţiile persoanelor par-
ticulare faţă de proprietăţile statului, impozitele şi 
încasarea dărilor haznalei, a taxelor vamale şi pre-
staţiilor locale, urmau a fi  examinate de adunarea 
guvernului regional. Lucrările guvernului se desfă-
şurau în două limbi: română și rusă. Toate dispoziţi-
ile, prescripţiile şi anunţurile emise de către autori-
tăţi trebuiau date publicităţii în ambele limbi pentru 
informarea locuitorilor [9].

În compartimentul privitor la guvernul regional, 
era abordată şi problema utilizării şi repartizării ve-
niturilor regiunii Basarabia. Din suma tuturor veni-
turilor erau mai întâi achitate salariile funcţionarilor 
statului, potrivit statelor stabilite. Din restul sumei, 
10% erau defalcate pentru acoperirea necesităţilor 
locale, cum ar fi : construirea clădirilor statului, a 
şcolilor, închisorilor, spitalelor, a altor stabilimente 
obşteşti. Restul sumei era trecut în contul venituri-
lor haznalei şi îndreptate în trezoreria statului. Banii 
din cele 10% destinate necesităţilor locale puteau fi  
eliberaţi numai potrivit prescripţiilor Consiliului Su-
prem, iar suma trecută în contul veniturilor statului în 
niciun caz nu putea fi  utilizată fără permisiunea sau 
alocaţiile Ministerului Finanţelor. Guvernul regional 
era obligat să prezinte dări de seamă anuale privitor 
la toate veniturile statului, care, după verifi carea lor 
de către Consiliul Suprem, erau remise namesnicului 
pentru a fi  prezentate Ministerului Finanţelor. Jalo-
bele asupra guvernului regional erau trimise Consi-
liului Suprem, unde erau rezolvate defi nitiv [10].

JUDECĂTORIA REGIONALĂ PENALĂ. 
Era alcătuită din preşedinte, trei consilieri şi un ase-
sor. Preşedintele era numit din partea statului şi con-
fi rmat de către ţar. Unul dintre consilieri era de ase-
menea numit din partea statului, iar doi consilieri şi 
asesorul erau aleşi din rândurile nobilimii pe termen 
de trei ani şi confi rmaţi de namesnic. Judecătoria 
penală examina dosarele penale şi de anchetă par-
venite din judecătoriile ţinuturilor, desfăşurându-şi 
activitatea în conformitate cu legislaţia rusă. Ast-
fel, observăm păstrarea acestei prevederi preluată 
din Așezământul din anul 1812, ceea ce lărgea sfera 
utilizării legislaţiei ruse. Sentinţele erau emise cu 
majoritatea de voturi, dar ele nu puteau fi  executate, 
ci erau trimise guvernatorului civil şi dacă acesta 
constata că ele corespund legislaţiei, erau restitui-
te spre executare, iar când guvernatorul nu era de 
acord cu sentinţa emisă, dosarul şi sentinţa, la care 
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era anexată opinia  guvernatorului, erau remise spre 
examinare şi emiterea sentinţei defi nitive Consiliu-
lui Suprem. Ancheta şi examinarea dosarelor erau 
efectuate în limbile română și rusă, specifi cându-se 
că interogarea inculpaţilor moldoveni să fi e efec-
tuată în limba română, iar procesele verbale să fi e 
scrise în ambele limbi. Sentinţele, după confi rmarea 
lor, erau citite în limba română. Se mai arăta dreptul 
consilierilor moldoveni, care întâmpinau greutăţi în 
expunerea opiniilor în limba rusă, de a se expune 
în limba română. Astfel, constatăm că nu era vorba 
despre utilizarea numai a limbii române, ci despre 
reglementarea sferelor şi modurilor de utilizare a 
limbii române, în unele lucrări  fi ind utilizată şi lim-
ba rusă [11].

JUDECĂTORIA REGIONALĂ CIVILĂ. 
Era alcătuită din preşedinte şi patru consilieri. Pre-
şedintele era numit din partea statului şi confi rmat 
de către ţar. Unul dintre consilieri era numit din 
partea statului şi trei consilieri aleşi din rândurile 
nobilimii pe un termen de trei ani, cu confi rmarea 
namesnicului. Judecătoria civilă judeca procesele 
civile particulare, dar şi pretenţiile haznale faţă de 
anumite persoane şi cele reciproce. În cazul jude-
cătoriei civile se evidenţia în mod deosebit că „în 
procedura judiciară utilizarea limbii moldoveneşti 
(română – A.A.) se întăreşte în temeiul şi pentru 
asigurarea drepturilor, privilegiilor şi a legilor loca-
le, acordate atotmilostiv (de către ţar – A.A.) pentru 
totdeauna regiunii Basarabia” [12]. Dar şi această 
prevedere era limitată, deoarece se specifi ca, că „nu-
mai în domeniul apărării proprietăţii private urma 
respectarea privilegiilor, legilor şi obiceiurilor loca-
le”. Litigiile civile în care era implicată haznaua 
statului erau judecate în conformitate cu legisla-
ţia rusă. Când părţile litigante nu erau de acord cu 
sentinţa emisă, sentințele judecătoriei civile puteau 
fi  trimise spre apel în Consiliul Suprem, dar numai 
în cazul când judecătoria civilă acorda acest drept. 
Dacă acest drept nu era acordat, sentinţa era exe-
cutată. Sentinţele în care erau implicate interesele 
haznalei nu erau executate, ci erau traduse în limba 
rusă, la care era anexată opinia judecătoriei şi trimi-
se spre examinare guvernului regional [13]. Astfel, 
constatăm că numai în judecătoria civilă era permi-
să utilizarea doar a legilor şi obiceiurilor locale şi 
a limbii române, fi ind prevăzute şi limitările deja 
menționate. Odată cu scoaterea judecătoriilor din 
componenţa guvernului regional, au fost separate 
puterile executivă şi judiciară, dar această separare 
era totuşi limitată, deoarece sentinţele judecătoriei 
penale erau puse sub controlul guvernatorului civil, 
iar sentinţele judecătoriei civile, în cazurile când 
era implicată haznaua statului, nu erau defi nitive, ci 

erau traduse în limba rusă şi trimise spre examinare 
guvernului regional.

PROCURORII. Autorităţile de la Petersburg 
au ţinut cont de propunerile generalului Harting, 
susţinute de către unii boieri locali şi au instituit, 
ca şi în Rusia, funcţia de procuror regional, mai nu-
mind câte un procuror şi în ţinuturi. Toţi procurorii 
erau numiţi din partea statului, cel regional confi r-
mat de către ţar, iar cei din ţinuturi erau propuşi de 
către procurorul regional şi confi rmaţi de către Con-
siliul Suprem. Toţi procurorii trebuiau să active-
ze potrivit legislaţiei ruse privitoare la procuro-
rii guberniali şi avocaţii din judeţele ruse. Astfel, 
observăm iar o nouă extindere a sferei de utilizare a 
legislației ruse. 

Funcţiile procurorului regional constau în: sup-
ravegherea respectării ordinii stabilite de lege, inter-
zicerea încasării dărilor nelegitime de la locuitori și 
lupta cu mita şi corupţia, fără dreptul de a interveni 
cu de la sine putere, pentru a curma dezordinea şi 
abuzurile, raportând namesnicului despre neres-
pectarea legilor în instituţiile judecătoreşti, despre 
cazurile de nesupunere şi împotrivire civică, despre 
neglijenţa funcţionarilor în serviciu, întârzierile în 
executarea ordinilor şi a lucrărilor, practicarea co-
merţului interzis şi împiedicarea desfăşurării co-
merţului permis, despre încălcarea liniştii generale, 
a jurământului şi daunele cauzate statului şi societă-
ţii, însuşirea funcţiilor unui organ de către alt organ. 
El era tălmăcitorul legilor în cazurile când judecă-
torii aveau îndoieli. Procurorului regional îi erau 
subordonaţi procurorii ţinuturilor, care-i prezentau 
rapoarte. Procurorul regional îi tutela pe arestanţi 
vizitând închisorile. El nu avea dreptul să intervină 
în niciun mod în litigiile civile, dar supraveghea res-
pectarea legilor, tutela părţile litigante şi respectarea 
dreptului de apel. Controla sentinţele judecătoriei 
penale şi în cazurile abaterilor de la lege, raporta 
guvernatorului civil. Procurorul regional prezenta şi 
apăra în instanţele judecătoreşti interesele statului, 
iar judecătorii erau obligaţi să ţină cont de opinia 
procurorului. Acesta însă nu avea dreptul să asiste 
la emiterea sentinţei. Funcţiile menţionate ale pro-
curorului regional se refereau la toate organele re-
gionale, cu excepţia Consiliului Suprem. În calitate 
de funcţionar subordonat namesnicului, care prezi-
da şedinţele Consiliului Suprem, procurorul nu avea 
cu acest organ nicio relație, cu excepţia cazurilor 
când primea prescripţii speciale de la namesnic de 
a supraveghea mersul unor litigii examinate de căt-
re Consiliul Suprem. Procurorului regional i-a fost 
acordat dreptul să raporteze Ministerului Justiţiei şi 
procurorului general despre orice abuz sau neglijen-
ţă în conducerea regiunii Basarabia [14].
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SERVICIILE REGIONALE. În regiune mai 
era numit un arhitect cu un adjunct, un inginer ca-
dastral regional, care trebuiau să activeze potrivit 
legislaţiei ruse, cu excepţia litigiilor legate de pro-
prietăţi private ce urmau a fi  efectuate în conformi-
tate cu legile şi obiceiurile locale și în limba română. 
Serviciul de tutelă şi asistenţă socială nu era creat în 
calitate de organ separat, dar toate lucrările legate de 
acest serviciu şi gestionarea sumelor adunate pentru 
binefacere ţineau de competenţa guvernului regional 
şi erau efectuate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei ruse. Era înfi inţat serviciul medical regio-
nal şi numit câte un medic în fi ecare ţinut, funcţiona-
rii fi ind numiţi şi subordonaţi departamentului medi-
cal al Ministerului Poliţiei şi activau în conformitate 
cu legislaţia rusă. Toți funcţionarii serviciului poştal 
erau numiţi din partea statului, propuşi de către gu-
vernul regional şi confi rmaţi de către namesnic, fi ind 
obligaţi să-şi desfăşoare activitatea potrivit legis-
laţiei ruse şi în limba rusă [15].

Era creat Biroul regional de hotărnicie, alcătu-
it din preşedinte, patru membri aleşi din rândurile 
nobilimii pe un termen de trei ani cu confi rmarea 
Consiliului Suprem şi inginerul regional cadastral, 
numit din partea statului şi confi rmat de namesnic, 
având sediul în capitala regiunii. În componen-
ţa statelor Biroului regional de hotărnicie intrau şi 
cei şase ingineri cadastrali din ţinuturi, secretarul 
şi arbitrii aleşi de către părţile litigante. Biroul îşi 
desfăşura lucrările potrivit unui regulament special 
şi în limba română, conducându-se de legile şi obi-
ceiurile locale, însă când adopta decizii privitor la 
proprietatea statului, a bisericilor şi mănăstiri-
lor, era obligat să se conducă de regulile existen-
te în Rusia. În problemele de apel, Biroul regional 
de hotărnicie era subordonat Judecătoriei regionale 
civile. În regulament era expusă în mod amănunţit 
întreaga procedură de hotărnicie [16].

În activitatea Direcţiei vămilor şi carantinei din 
Basarabia, care aduna taxele vamale şi  apăra hotarul 
de pătrunderea molimei, urma să fi e introdusă legis-
laţia rusă existentă la celelalte hotare ale imperiului. 
Vămile erau instalate la Nouasuliţă, Sculeni şi Reni, 
pichete vamale – la Ismail, Leova, Akkerman (Ceta-
tea Albă) şi Lipcani. Carantinele se afl au la Reni şi 
Sculeni, iar  pichete de carantină – la Leova, Lipcani, 
Ismail şi Akkerman (Cetatea Albă) [17].

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ. În fi ecare din-
tre cele şase ţinuturi erau păstrate isprăvniciile în 
frunte cu căpitan-ispravnicul şi patru asesori (co-
misari), aleşi din rândurile nobilimii şi confi rmaţi 
de către namesnic. Isprăvniciile, păstrându-și ve-
chea denumire și șeful de altădată, au devenit or-
gane mixte, modifi cându-și componența și funcțiile. 

Ispravnicii aveau numai funcţii poliţieneşti şi îşi 
desfăşurau activitatea potrivit regulamentelor 
(legislaţiei – A.A.) poliţieneşti ruse. Pentru o mai 
comodă supraveghere poliţienească, ţinuturile se di-
vizau în ocoale (voloste) în frunte cu un ocolaş, iar 
în fi ecare sat era câte un vornic. Ocolaşul şi vornicii 
trebuiau aleşi de către isprăvnicie în mod obligatoriu 
din rândurile locuitorilor băştinaşi cu acordul comu-
nităţilor locale, să locuiască şi să posede proprietăţi 
în ţinut. În Aşezământ a fost inclusă o instrucţiune 
privitoare la funcţiile ispravnicului, potrivit căruia 
el era obligat: să rezolve pe loc confl ictele dintre 
locuitori care nu necesitau intervenţia organului ju-
diciar, să nu introducă niciun fel de impozite, taxe, 
dări, prestaţii, corvezi, afară de cele stabilite, să nu 
amendeze şi să nu aplice pedepse corporale, cu ex-
cepţia când cineva refuza să îndeplinească prestaţi-
ile obşteşti locale, care nu sufereau amânare. După 
efectuarea cercetărilor şi anchetelor, dosarele in-
fractorilor erau trimise în judecătoria ţinutului. 

Ispravnicul urma să apere ţinutul de tâlhari, 
bandiţi şi răufăcători şi pe locuitori de abuzurile 
concesionarilor şi arendaşilor care încălcau condi-
ţiile contractelor, copiile cărora le primeau de la 
guvernul regional, raportând despre încălcări na-
mesnicului şi guvernului regional, apăra ţinutul de 
pătrunderea molimei şi epizootiilor, raporta despre 
toate cazurile de nesupunere şi răzvrătire, aducân-
du-i la ascultare pe răzvrătiţi cu ajutorul militari-
lor. Trebuia să păstreze în stare bună drumurile, 
podurile, digurile, să însoţească unităţile militare 
de la intrare până la ieşire din ţinut, asigurându-le 
cu transport potrivit podorojnelor eliberate de 
către namesnic, cu plata obligatorie de către mi-
litari a taxei de transport, să-i încartiruiască pe 
militari în mod egalitar fără a supraîmpovăra pe 
unii locuitori, iar chitanţa generală despre bunul 
comportament  al militarilor putea fi  eliberată de 
către  ispravnic numai în cazul prezentării chitan-
ţelor eliberate de către locuitorii satelor în care au 
staţionat militarii, să asigure caii regimentelor cu 
imaşuri, să apere satele, pădurile şi câmpiile de 
incendii. Să adune şi să prezinte autorităţilor regi-
onale informaţii despre starea roadei şi a fânului, 
a cantităţilor destinate consumului şi comerciali-
zării, să prezinte lunar informaţii despre preţurile 
la pâine şi alte alimente, iar în caz de foamete să 
raporteze autorităţilor pentru a o preîntâmpina. Să 
lupte cu contrabanda, să ceară respectarea regimu-
lui de carantină de către persoanele venite de peste 
hotare şi să supravegheze respectarea unităţilor de 
măsură şi greutate. Toate cercetările şi anchetările 
locuitorilor erau efectuate fără nicio plată, isprav-
nicul mulţumindu-se cu salariul primit de la stat. 
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Ispravnicul nu avea dreptul să aibă afaceri cu lo-
cuitorii ţinutului. Vitele rătăcite nu mai aparţineau 
ispravnicului, ci după 12 luni, dacă nu se prezentau 
cu dovezi convingătoare proprietarii, erau vândute 
la licitaţie, iar banii încasaţi din vânzări urma să 
fi e trimişi guvernului regional cu destinaţia pentru 
binefaceri. Ispravnicii nu aveau nicio atribuţie la 
litigiile civile, acestea ţinând de competenţa jude-
cătoriei ţinutului. Astfel, ispravnicii au fost lipsiţi 
de drepturi judecătoreşti şi de alte privilegii, rămâ-
nând numai cu salariul primit de la stat [18]. 

JUDECĂTORIILE ȚINUTURILOR. În fi -
ecare ţinut era înfi inţată judecătoria ţinutului, din 
care făceau parte un judecător şi doi asesori aleşi 
de către nobilime şi confi rmaţi de către namesnic, 
care în activitatea lor se conduceau de un regula-
ment special. Deciziile erau adoptate cu majoritatea 
voturilor. Regulamentul judecătoriei ţinuturilor era 
vast, descriind în mod amănunţit întreaga procedură 
judiciară, noi însă vom evidenţia doar aspectele mai 
importante.

Judecătoria ţinutului era prima instanţă judicia-
ră privitoare la toate delictele şi litigiile tuturor cate-
goriilor sociale, însă lipsită de dreptul de a-i judeca 
pe nobili şi pe funcţionarii guvernului, efectuând 
în privința lor numai cercetări, pe care le prezenta 
guvernului regional şi Consiliului Suprem. Litigiile 
erau divizate în trei categorii: cele penale şi de an-
chetă, ca și pretenţiile persoanelor particulare faţă 
de haznaua statului şi cele reciproce erau examina-
te potrivit legislaţiei Imperiului Rus, însă pentru 
apărarea proprietăţii private particulare erau utili-
zate în totalitatea lor legile şi obiceiurile locale. A 
treia categorie o constituiau litigiile civile, care erau 
examinate potrivit legilor şi obiceiurilor Moldovei. 
Sentinţele judecătoriei ținutului în delictele penale 
nu erau executate, ci trimise, împreună cu dosarul, 
judecătoriei regionale penale spre verifi care.

Pentru judecarea litigiilor civile erau stabilite 
trei termene (sesiuni) pe parcursul unui an, şi anu-
me: 20 ianuarie -1 martie, 15 mai -1 iulie, 1 noiem-
brie - 20 decembrie. Pentru expedierea citaţiilor 
erau angajaţi la judecătorie patru mazili, care pri-
meau plată de la vinovaţi, după anunţarea sentinţei, 
câte un leu pentru fi ecare ceas al distanţei parcur-
se dus şi întors. În raza oraşelor plata constituia un 
leu. Cererile de împăcare înaintate de către părţile 
litigante puneau capăt litigiului. În cazurile când 
una sau ambele părţi litigante nu erau de acord cu 
sentinţa emisă, dreptul de apel era obţinut numai 
cu permisiunea judecătoriei. Partea litigantă lipsi-
tă de dreptul de apel, potrivit legilor, avea dreptul 
să adreseze o plângere judecătoriei regionale civi-
le. Sentinţele erau executate de către isprăvnicii şi 

poliţiile orăşeneşti. Pentru acordarea dreptului de 
apel nelegitim sau pentru interzicerea dreptului de 
apel legitim judecătorii erau impuşi în primul caz 
să achite pagubele părţilor litigante, în cel de-al doi-
lea caz, să achite pagubele şi să plătească o amendă 
considerabilă, iar în cel de-al treilea caz, după achi-
tarea pagubelor, erau eliberaţi din serviciu şi daţi în 
judecată. Judecătorii nu aveau dreptul să încaseze 
nicio plată de la părţile litigante, mulţumindu-se cu 
salariul primit de la stat [19].

Procurorii ţinuturilor erau obligaţi să suprave-
gheze respectarea legilor în instanţele judecătoreşti, 
raportând despre toate abaterile de la legislaţie 
procurorului regional. Primind de la judecătoriile 
ţinuturilor registrele tuturor dosarelor şi litigiilor, 
ei supravegheau examinarea lor şi prezentau lunar 
procurorului regional rapoarte despre litigiile exa-
minate şi rezolvate şi cele nerezolvate, indicând şi 
cauzele neexaminării. Ei puteau vizita judecătoriile 
ţinutului, dar nu aveau dreptul să asiste la adoptarea 
deciziilor [20].

TREZORERIA ȚINUTULUI. Trezoreria ţi-
nutului era alcătuită din trezorier, contabil şi doi 
juraţi, numiţi din rândurile subofi ţerilor. Trezorierul 
era funcţionar subordonat direct guvernului regio-
nal şi confi rmat de Consiliul Suprem, funcţiile că-
ruia se reduceau la încasarea impozitelor statului, a 
dărilor și taxelor obşteşti locale şi a tuturor venitu-
rilor statului. Trezoreria  se afl a pe lângă isprăvnicie 
în centrul ţinutului. Pentru încasarea impozitelor şi 
a dărilor băneşti se stabileau două termene pe an şi 
anume: 1 februarie - 1 martie, 1 septembrie -1 oc-
tombrie. Sumele tuturor impozitelor şi dărilor erau 
împărţite în două părţi egale şi încasate în cele două 
termene pentru prima şi a doua jumătate a anului.

Guvernul regional expedia trezorierului câte o 
tabelă în care erau indicate toate denumirile şi co-
tele sumelor impozitelor, a dărilor băneşti obşteşti 
locale pentru fi ecare oraş, târg, sat sau cătun în 
mod separat, care urmau a fi  încasate, şi un număr 
proporţional de chitanţe care erau înmânate contri-
buabililor după achitarea plăţii. Trezorierul avea o 
condică în care erau scrise sumele, data încasării 
şi în care monedă. Banii erau încasaţi de trezorier 
în prezenţa contabilului şi a celor doi juraţi. După 
expirarea termenelor încasării la 2 martie şi la 2 
octombrie, poliţmaistrul, ispravnicul şi procurorul 
ţinutului verifi cau trezoreria şi dacă sumele încasa-
te şi restanţele neîncasate coincideau, trimiteau cu 
prima poştă guvernului regional un raport, chitan-
ţele rămase neînmânate şi sumele încasate. Dacă 
în timpul controlului se constata lipsa unor sume, 
trezorierul şi contabilul erau imediat arestaţi, iar 
averile lor erau puse sub sechestru. După expirarea 
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termenului de încasare a impozitelor, trezorierul nu 
avea dreptul să încaseze restanţele, iar restanţierii 
erau obligaţi în decurs de o lună să achite impozi-
tele şi dările la trezoreria regională, în caz contrar 
averile lor fi ind vândute la licitaţie pentru a suplini 
toate plăţile. Responsabilitatea achitării la timp a 
impozitelor revenea întregii comunităţi, deoarece 
guvernul indica cota întregii colectivităţi din oraş, 
târg, sat sau cătun, iar colectivitatea repartiza cota 
fi ecărui contribuabil. Moşiile şi averile comunită-
ţilor în totalitatea lor prezentau chezăşia haznalei 
de achitare a impozitelor şi dărilor. Trezorierul nu 
avea dreptul să-i asuprească pe contribuabili, lu-
ând de la ei bani sau lucruri sub ameninţarea răs-
punderii  penale [21].

ADMINISTRAȚIA ORAȘELOR. În ora-
şele care aparţineau statului, în Chişinău şi Bălţi, 
care aparţineau proprietarilor particulari, erau or-
ganizate poliţii în frunte cu un poliţmaistru, ajutat 
de comisarul de poliţie de circumscripţie şi de su-
praveghetorii de cartier şi alte ranguri poliţieneşti 
potrivit statelor alcătuite pentru fi ecare oraş separat, 
în funcție de numărul locuitorilor, volumul afaceri-
lor comerciale şi alte criterii. Toţi funcţionarii orga-
nelor poliţieneşti erau selectaţi şi numiţi în funcţii 
de către guvernatorul-general militar A. N. Bahme-
tiev. În activitatea lor poliţiile se conduceau de 
limba şi legislaţia rusă [22].

În fi ecare localitate urbană trebuia creată duma 
orăşenească şi consiliul breslelor, acestea urmând 
să se ghideze în activitatea lor de legislaţia rusă. 
Oraşele benefi ciau de toate privilegiile acordate ora-
șelor din Rusia. Necesităţile lor erau acoperite din 
diverse impozite şi taxe plătite de orăşeni, dacă însă 
acestea erau neîndestulătoare, atunci pentru acope-
rirea necesităţilor era defalcată o cotă din veniturile 
provenite din concesiunea băuturilor spirtoase, care 
aparţinea statului. Necesităţile oraşelor Chişinău şi 
Bălţi, care constituiau posesiuni particulare, erau 
acoperite numai din dările orăşenilor, negustorilor şi 
comercianţilor fără ajutor din partea statului. Venitu-
rile provenite din încasarea taxelor orăşeneşti pentru 
utilizarea unităţilor de măsură şi greutate, denumite  
runştuc  şi cantaragiu, aparţineau oraşelor [23].

DREPTURILE, PRIVILEGIILE ȘI OBLI-
GAȚIUNILE CATEGORIILOR SOCIALE 
ALE LOCUITORILOR BASARABIEI. Locuito-
rii Basarabiei erau divizaţi în nouă categorii soci-
ale: clerul, nobilimea, boiernaşii, mazilii, ruptaşii, 
negustorii şi mic-burghezii, ţăranii, ţiganii şi evreii. 
Clerul era egalat în drepturi cu clerul rus, benefi cia 
de toate privilegiile acordate de către domnii Mol-
dovei şi de toate drepturile şi privilegiile acordate 
de către ţar după anexarea Basarabiei la Rusia. Toa-

tă averea şi proprietăţile bisericii şi ale clerului erau 
apărate similar apărării proprietăţilor statului. 

Nobilimea era egalată în drepturi cu nobilimea 
rusă, păstrându-şi concomitent drepturile şi privile-
giile acordate de către domnii Moldovei, în confor-
mitate cu drepturile şi obiceiurile locale, proprietăţile 
ei fi ind de neatins, cu excepţia sentinţelor judecăto-
reşti. Nobilimea a obţinut dreptul de a avea prop ria 
adunare regională pentru a alege funcţionarii la pos-
turile administrative acordate boierimii şi de a alege 
mareşalul regional al nobilimii, confi rmat de către 
namesnic. Acesta era membru al Consiliului Suprem 
din ofi ciu, ale cărui funcţii se reduceau la reprezenta-
rea intereselor şi doleanţelor nobilimii şi de a tutela 
văduvele şi orfanii. Urma să fi e alcătuită condica no-
bilimii basarabene după verifi carea actelor autentice.

În Aşezământ fuseseră expuse în mod amă-
nunţit regulile alegerii funcţionarilor din rândurile 
nobilimii. Privitor la nobilime, autorităţile ţariste, 
dorind să-şi fortifi ce poziţiile în regiune, au inclus 
în Aşezământ două articole absolut noi. Primul 
prevedea că la posturile acordate nobilimii puteau 
fi  aleşi şi funcţionarii statului, alogeni care nu stă-
pâneau moşii în Basarabia, dar care aveau ranguri 
corespunzătoare, însă ei erau lipsiţi de dreptul de 
vot la alegeri. Acest articol prezenta o avertizare 
camufl ată a nobililor cu tendințe opoziționiste. Cel 
de-al doilea articol prevedea că persoanele care nu 
aveau origine nobiliară, obţinând gradul de ofi ţer 
superior în serviciul militar activ în armata impe-
rială şi funcţionarii din serviciul civil care obţi-
neau gradele de ofi ţer al Statului-major începând 
cu gradul al optulea, sau asesor colegial, obţineau 
demnitate de nobil cu drept de transmitere eredita-
ră. Cei care se concediau din serviciul militar activ 
în gradele de sublocotenent sau ofi ţeri inferiori ai 
Statului-major şi funcţionarii civili care vor obține 
grade civile în seviciul activ începând cu gradul 
al optulea, sau asesor colegial obţineau demnita-
te de noblețe personală, fără drept de transmitere 
ereditară, urmaşii acestora completând rândurile 
mazililor. Aceste articole le-au permis militarilor 
şi funcţionarilor alogeni să ocupe posturi adminis-
trative şi să obţină demnitatea de nobil, ceea ce va 
avea o repercusiune nefastă asupra componenţei 
naţionale a nobilimii basarabene, alogenii deve-
nind majoritari, iar nobilimea locală minoritară şi 
marginalizată, nobilii alogeni devenind sprijin de 
nădejde al ţarismului în Basarabia [24].

Boiernaşi erau considerați persoanele care nu 
aveau origine nobiliară, dar care aveau ranguri in-
ferioare, până  la vel şetrar. Ei benefi ciau de dreptul 
nobleţei personale, însă urmaşii lor erau trecuţi în 
rândurile mazililor, fără a benefi cia de privilegiile 
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părinţilor. Aceştia nu puteau fi  pedepsiţi corporal, fi -
ind eliberaţi, potrivit hrisoavelor domneşti, de plata 
tuturor impozitelor, de prestaţiile obşteşti și parţial, 
de plata goştinii şi desetinei pentru oi, porci şi stupi 
de albine şi de o anumită cotă de vădrărit, iar pen-
tru numărul şi cantităţile ce depăşeau cotele scutite, 
ei plăteau în conformitate cu prevederile legislaţiei 
Moldovei [25].

Mazilii constituiau o categorie socială privile-
giată care-şi păstrau împreună cu urmaşii săi toate 
privilegiile acordate de către domnii Moldovei. Ei 
nu puteau fi  pedepsiţi corporal fără sentinţă jude-
cătorească, însă plăteau statului dajdia, dările şi 
prestaţiile locale potrivit obiceiului din Moldova şi 
goştina, vădrăritul şi pogonăritul de rând cu birnicii, 
dar benefi ciau de anumite privilegii la plata deseti-
nei, potrivit rangului [26].

Ruptaşii erau şi ei o categorie socială privile-
giată în calitate de urmaşi ai clerului. Ei nu puteau 
fi  supuşi pedepsei corporale fără sentinţa judecăto-
rească, plăteau statului dajdia, goştina, vădrăritul şi 
pogonăritul de rând cu birnicii, iar dările locale le 
achitau ca şi mazilii, adică cu unele înlesniri  potri-
vit obiceiului din Moldova [27].

Negustorii şi mic-burghezii benefi ciau de liber-
tatea comerţului, ajustată la regulile existente în 
Imperiul Rus. Impozitele de stat şi dările locale ei 
le plăteau primele, potrivit hrisoavelor domneşti, iar 
ultimele, proporţional cu cotele repartizate întregii  
regiuni.

Ţăranii îşi păstrau libertatea personală, apărarea 
averii lor afl ându-se sub supravegherea guvernului 
regional. Toţi ţăranii care locuiau pe pământurile 
proprii, ale statului şi ale boierilor plăteau haznalei 
birul şi dările obşteşti pentru întreţinerea militarilor, 
a serviciului poştal şi menţinerea în stare bună a dru-
murilor publice. Ei plăteau, potrivit vechiului obicei, 
zeciuiala din cantitatea pâinii recoltate şi a fânului 
adunat, a numărului de porci şi de stupi; goştina – 
potrivit numărului de ovine, vădrăritul – potrivit nu-
mărului de vedre de vin fabricat, achitând şi pogonă-
ritul pentru plantaţiile de tutun. Ţăranii care se folo-
seau de terenurile statului plăteau haznalei oborocul 
în mărime de un cervoneţ de la o familie şi jumătate 
de cervoneţ de la un holtei, iar ţăranii care locuiau 
şi se foloseau de terenurile boierilor erau obligaţi să 
lucreze numărul de zile şi să îndeplinească toate dă-
rile şi lucrările în folosul boierului potrivit regulilor 
existente în Principatul Moldovei [28].

Ţiganii erau divizaţi în două categorii: cei care 
aparţineau statului erau subordonaţi guvernului re-
gional, plătind haznalei dajdia potrivit hrisoavelor 
ce le posedau şi ţiganii iobagi, care aparţineau cle-
rului, mănăstirilor, nobililor şi altor persoane parti-

culare, aceștia fi ind scutiţi de plata tuturor impozi-
telor, dărilor şi prestaţiilor. Categoriile sociale de la 
boiernaşi şi până la ţărani aveau dreptul să cumpere 
avere imobiliară şi să stăpânească temporar terenuri 
locuite şi nelocuite, oraşe şi târguri ale statului, sate 
şi cătune  particulare [29].

Evreii făceau parte din diverse categorii sociale 
în funcție de profesie şi ocupaţie, plătind impozite-
le şi dările ca şi ceilalţi contribuabili din categoria 
dată. Ei aveau dreptul să cumpere numai terenuri 
nepopulate şi numai din fondul statului, mai având 
dreptul să ia în concesiune realizarea băuturilor 
spirtoase, să stăpânească mori, fabrici de vin şi de 
bere, utilizând munca înămită, fără dreptul de a avea  
în stăpânire  persoane de rit creştin [30].

Străinii care locuiau sau se aşezau cu traiul în 
Basarabia erau repartizaţi în categoriile sociale 
potrivit profesiei şi ocupaţiei. Coloniştii trebuiau 
primiţi în Basarabia potrivit regulilor existente în 
Rusia. Cei care se aşezau cu traiul pe pământurile 
particulare erau datori să îndeplinească toate obliga-
ţiunile în folosul proprietarilor, fi ind scutiţi de toa-
te impozitele de stat şi de prestaţiile publice pe un 
termen de patru ani. Toate categoriile sociale men-
ţionate, cu excepţia ţiganilor şi evreilor, au primit 
dreptul de a se angaja în serviciul statului şi cel mi-
litar şi de a obţine ranguri şi alte demnităţi. Răzeşii 
nu erau menţionaţi în calitate de categorie socială 
separată, însă proprietatea răzăşească era protejată 
potrivit Sobornicescului hrisov, din 29 decembrie 
1785 (octombrie 1785), emis de către domnul Mol-
dovei Alexandru Mavrocordat [31].

A fost păstrat sistemul fi scal în conformitate cu 
legile şi obiceiurile care funcţionau în Principatul 
Moldovei. Potrivit acestora, haznaua rusă încasa: 
birul şi dajdia, veniturile vamale şi cele proveni-
te din realizarea băuturilor spirtoase în oraşe, târ-
guri şi sate care constituiau proprietatea statului, 
goştina – taxa pentru numărul ovinelor, desetina, po-
trivit numărului porcilor şi stupilor de albine, vădră-
ritul – potrivit numărului de vedre de vin fabricat, 
taxele de la darea în arendă şi concesionarea la lici-
taţie publică a moşiilor şi altor bunuri care constitu-
iau proprietatea statului. Concesiunile şi antrepri-
za erau efectuate în conformitate cu prescripţiile 
de la 8 decembrie 1776, adresate administraţiilor 
fi nanciare ale guberniilor ruse. Cu excepţia biru-
lui şi a dajdiei, celelalte taxe constituiau în Moldova 
veniturile cămării domneşti, care acum erau vărsate 
în haznaua statului rus. Taxele adunate din pogonă-
rit erau utilizate pentru întreţinerea spitalelor.

Prestaţiile obşteşti locale erau destinate sati-
sfacerii necesităţilor trupelor militare: întreţinerea, 
încălzirea şi iluminarea cazărmilor, infi rmeriilor, 
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carcerelor, camerelor de gardă, gheretelor de la 
cordon, clădirilor, staţiunilor poştale şi a cailor de 
poştă [32]. La acest capitol alcătuitorii Aşezămân-
tului nu au menţionat încă câteva prestaţii publice 
locale, care constituiau o povară grea pentru locu-
itori şi anume: întreţinerea în stare bună a drumu-
rilor, podurilor, trecerilor peste râuri şi încartirui-
rea militarilor în casele  locuitorilor.  Aşezământul 
conţinea un regulament amănunţit privitor la ges-
tionarea impozitelor, averilor şi intereselor statu-
lui şi repartizării şi îndeplinirii prestaţiilor obşteşti 
locale [33].

Aşezământul de organizare administrativă a Ba-
sarabiei, elaborat în anii 1816-1818 se deosebea mult 
de Aşezământul adoptat în anul 1812. În primul rând, 
a fost creată instituţia namesnicului plenipotenţiar 
scos din subordinea ministerelor şi a altor structuri 
guvernamentale ruse şi subordonat direct ţarului 
Alexandru I, fi indu-i acordate cele mai importante 
funcţii care anterior aparţineau guvernatorului civil, 
diminuând, astfel, rolul ultimului şi al guvernului 
regional, în care reprezentanţii nobilimii locale erau 
în minoritate absolută. 

Consiliul Suprem al Basarabiei, creat la 12 au-
gust 1816, cu funcţiile de instanţă judiciară supre-
mă de apel şi participant decizional la elaborarea 
proiectului noului Aşezământ permanent al Basa-
rabiei, după elaborarea proiectului Aşezământului, 
a fost păstrat în calitate de instanţă superioară de 
apel, nefi ind subordonat nimănui, sentinţele judecă-
toreşti ale căruia erau defi nitive. Totuşi, acordarea 
dreptului părţilor litigante nemulţumite de sentinţe-
le Consiliului Suprem de a adresa jalobe Consiliului 
de Stat de la Petersburg știrbea funcţiile şi autori-
tatea Consiliului Suprem. Au fost separate puterile 
executivă și judiciară. Din componenţa guvernu-
lui regional a fost exclus departamentul judiciar şi 
transformat în două instituţii separate – judecători-
ile regionale penală şi civilă, deşi formal, ele erau 
considerate componente ale guvernului. Dar separa-
rea nu era totală, deoarece puterea judiciară parţial a 
rămas sub controlul puterii executive. Sentinţele ju-
decătoriei penale nu erau executate, ci trimise spre 
control guvernatorului civil, iar sentinţele judecăto-
riei civile privitoare la litigiile în care era implicată 
haznaua statului nu erau executate ci trimise spre 
control guvernului regional.

Au fost instituite posturile de vice-guvernator, 
procuror şi trezorier regionali, iar în Biroul regio-
nal de hotărnicie au fost incluşi juraţi. În ţinuturi s-a 
păstrat postul de căpitan-ispravnic, dar în compo-
nenţa isprăvniciilor au fost incluşi comisari. Isprav-
nicii aveau numai funcţii poliţieneşti, fi ind lipsiţi de 
drepturi judecătoreşti. Pe lângă isprăvnicii activau 

trezoreriile ţinutului. A fost înfi inţată judecătoria 
ţinutului în calitate de instanţă judiciară inferioa-
ră. Sameşul a devenit secretarul isprăvniciei. Ca şi 
anterior, ţinuturile erau divizate în ocoale (voloste), 
conduse de un ocolaş. În sate a fost păstrat postul 
vornicului.

Promisiunea larg afi şată de către ţarul Alexan-
dru I şi de către namesnicul A. N. Bahmetiev, de 
a păstra în vigoare legile şi obiceiurile pământului 
şi utilizarea limbii române n-a fost onorată. Potrivit 
instrucţiunilor primite de la Petersburg şi a activită-
ţii namesnicului şi a funcţionarilor ruşi din organele 
administrative basarabene, care au  participat la ela-
borarea noului Aşezământ, au fost extinse conside-
rabil sferele de utilizare a legislaţiei şi limbii ruse în 
dauna legilor şi obiceiurilor locale şi limbii române. 
Aşezământul prevedea ca în conformitate cu legis-
laţia rusă, dar concomitent şi cu obiceiurile şi legile 
locale trebuiau să activeze: guvernatorul civil, gu-
vernul regional, judecătoria regională civilă, jude-
cătoriile ţinuturilor şi Biroul regional de hotărnicie, 
iar numai în conformitate cu legislaţia  rusă activau: 
judecătoria penală, procurorii regional şi din ţinu-
turi, poliţiile orăşeneşti şi cele de pază a frontierei, 
arhitectul regional, inginerul cadastral regional, is-
prăvniciile, dumele orăşeneşti, consiliile breslelor, 
trezorierul regional, serviciile regionale medical, 
poştal, vamal şi de carantină. În baza legislaţiei ruse 
erau desfăşurate şi lucrările din domeniul asistenţei 
sociale, de antrepriză şi concesiune, comerţul intern 
şi extern etc.

A fost interzisă acordarea rangurilor boiereşti 
româneşti şi introduse rangurile administrative ruse. 
S-au ignorat ori s-au încălcat unele drepturi, privi-
legii şi cerinţe ale nobilimii. Exarhul şi mitropolitul 
Gavriil Bănulescu-Bodoni nu a fost acceptat în cali-
tate de întâistătător în instanţa judiciară superioară, 
aşa cum se obişnuia în Moldova, unde mitropolitul 
era întâistătător în Divan. A fost respinsă cererea 
nobilimii de a numi la conducerea Basarabiei un 
guvernator civil din rândurile boierimii locale, res-
pinsă fi ind şi candidatura generalului Ilie Catargiu. 
Din sistemul administrativ au dispărut următoare-
le dregătorii vechi locale: vistieria, hătmănia, agia, 
vornicia, armăşia, vornicia de aprozi, sămeşia, căpi-
tanii de margine.  

Dar cea mai profundă insatisfacție a nobilimi 
basarabene a fost provocată de crearea unui mare 
număr de organe de tip gubernial rus sau mixte, 
care activau potrivit legislaţiei ruse, precum și de 
lărgirea sferei de utilizare a limbii ruse în detri-
mentul legilor şi a obiceiurilor locale şi al limbii 
române, nemulţămirea nobilimii exprimându-se 
prin refuzul consilierilor nobilimii de a participa 
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la lucrările Comitetului provizoriu şi de a semna 
deciziile şi procesele verbale ale comitetului.

Noul Aşezământ limita şi mai mult autonomia 
Basarabiei prin: organizarea instituţiei namesnicu-
lui plenipotenţiar căruia îi erau subordonate toate 
organele administrative; diminuarea rolului guver-
natorului civil şi a guvernului regional în care re-
prezentanţii nobilimii erau în minoritate absolută; 
majorarea considerabilă a numărului funcţionari-
lor ruşi în componenţa organelor administrative 
regionale şi locale; înfi inţarea unui mare număr de 
organe administrative de tip gubernial rusesc sau 
mixte; utilizarea largă  a limbii ruse alături de lim-
ba română în administraţie ceea ce va provoca, ca 
şi în perioada anterioară, multiple confl icte ling-
vistice între organele administrative care utilizau 
numai legile locale şi limaba română şi organele de 
sorginte rusă sau mixte, care utilizau numai legis-
laţia şi limba rusă. Caracterul provizoriu al Aşeză-
mântului care urma a fi  supravegheat sau modifi cat 
fără acordul nobilimii, provoca instabilitate şi crea 
posibilitatea limitării sau chiar a înlăturării autono-
miei Basarabiei.

Totuşi, autonomia provizorie şi limitată a Ba-
sarabiei a fost păstrată. S-a creat Consiliul Suprem 
al Basarabiei, organ de apel, independent, sentinţele 
căruia erau defi nitive şi în componenţa căruia repre-
zentanţii nobilimii locale aveau majoritatea voturi-
lor. În mod limitat au fost menţinute în vigoare legi-
le şi obiceiurile locale, îndeosebi în domeniul drep-
tului civil şi în privinţa apărării proprietăţii private. 
În sistemul administrativ era utilizată, deşi limitat, 
limba română, păstrându-şi prioritatea faţă de limba 
rusă în procedura judiciară civilă şi penală în activi-
tatea Biroului regional de hotărnicie, în isprăvnicii 
şi în administraţia satelor. Nobilimea participa larg 
la alegerea şi completarea posturilor administra-
tive regionale şi locale: a consilierilor Consiliului 
Suprem, a guvernului regional, a consilierilor jude-
cătoriilor regionale penală şi civilă. Nobilimea juca 
rolul hotărâtor în alegerea administraţiei locale: a 
ispravnicilor, a comisarilor din isprăvnicii, a mem-
brilor judecătoriilor ţinuturilor. Au fost confi rmate, 
cu unele excepţii, drepturile, privilegiile şi obligaţi-
unile tuturor categoriilor sociale.

În concluzie, putem afi rma că, la prima vede-
re, sistemul administrativ, care urma a fi  creat și 
implementat în Basarabia, potrivit Aşezământului 
din 29 aprilie 1818, părea mai bine structurat, în-
trunind un număr impunător de organe legislati-
ve, judiciare și executive, precum și alte posturi 
administrative, cu atribuții, drepturi și obligațiuni 
clar determinate, și părea a fi  mai progresist de-
cât sistemul administrativ al Moldovei și cel creat 

în Basarabia anterior, în anii 1812-1813. Totuși el 
conținea în sine contradicții și premise care vor 
conduce la subminarea activității sale. Întrucât, 
purtând un caracter mixt, fi ind alcătuit din organe 
eterogene, bazat pe două sisteme legislative de-
osebite – legile şi obiceiurile cutumiare locale şi 
legile de tip gubernial iobăgist rus, fi ind utilizate 
concomitent pe întreaga verticală administrativă  
două limbi diferite – română și rusă, în el predomi-
nau particularitățile administrației guberniale ruse, 
spre deosebire de vechiul sistem administrativ, în 
care aspectele mixte erau nesemnifi cative, predo-
minând particularitățile administrative locale. 

Introducerea utilizării obligatorii a legislației și 
limbii ruse în activitatea unui șir de organe adminis-
trative, economice, fi nanciare, a deschis larg calea 
procesului de rusifi care a societății basarabene.
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