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Vămile şi evoluţia legislaţiei vamale pot fi investigate şi cercetate din 

mai multe puncte de vedere: în primul rând, din acel al modului cum se 

prezintă acestea în momentul de faţă, am spune cum apar în sistemul de drept 

şi practica actuală; în al doilea rând din perspectivă evolutivă, analizându-le în 

dezvoltarea lor în trecutul istoric, pe parcursul unui segment delimitat de timp. 

Sistemul vamal cu reglementările sale este rezultatul unor practici 

statornicite în mod treptat şi pe durată îndelungată în cadrul schimburilor 

materiale şi a vieţii comerciale. Economia de schimb are, la rândul ei, mai 

multe aspecte sau părţi, cum ar fi legăturile cu viaţa politică, militară, cu 

dreptul şi practicile monetare etc. care toate sunt interdependente unele de 

altele, stând în legături strânse şi constituind împreună un sistem unic social. 

De aceea vămile şi legislaţia vamală se împletesc strâns cu fenomenele 
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economico-sociale şi astfel istoria vamală poate fi considerată ca o parte a 

istoriei generale a societăţii. 

Dintre diferitele părţi ale vieţii comerciale vămile şi dreptul vamal 

constituie, evident, unele din cele mai importante, datorită rolului însemnat pe 

care îl joacă în cadrul comerţului. Ele sunt rezultatul nevoilor societăţii, pentru 

a sluji şi apăra interesele acesteia. Dreptul vamal în orice stat are caracter 

normativ şi constrângător, cuprinzând norme şi sancţiuni care reglementează 

diferitele raporturi ale negustorilor cu statul sau cu statele în care îşi 

desfăşoară activitatea comercială. Vămile şi dreptul vamal nu pot fi izolate de 

restul vieţii economico-sociale, nefiind posibile în afara societăţii şi a statului, 

acestea la rândul lor neuptând fiinţa fără acest drept. În alţi termeni, dreptul 

vamal nu este o pură abstracţie, ci o realitate care se dezvoltă şi se transformă 

după aceleaşi legi juridice ca şi întreaga viaţă de stat a unui popor. 

Istoria vămii în trecutul românesc urmăreşte să traseze evoluţia vămilor 

şi a legislaţiei vamale de la începuturile societăţii medievale până în epoca 

modernă. Acest demers îşi propune să descrie conţinutul şi rolul pe care l-a 

îndeplinit, precum şi a schimbărilor succesive pe care le-a înregistrat, 

instituţia vamală pe parcursul dezvoltării statelor medievale şi moderne 

româneşti. Judecând astfel lucrurile, se poate spune că din această perspectivă 

istoria vămilor a constituit o parte din istoria mai generală a statelor noastre şi 

a aşezămintelor juridice ale acestora. Deoarece cercetarea noastră este axată 

pe un domeniu circumscris şi restrâns din ansamblul instituţiilor juridice, 

anume acela al istoriei vămilor şi a dreptului vamal, ea se constituie într-o 

istorie specială pe care dorim să o urmărim în continuare. 

În privinţa sferei de investigaţie, prezenta teză se referă din punct de 

vedere geografic la întreg teritoriul de astăzi al României. Prin urmare, 
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analizăm evoluţia vămilor şi a legislaţiei vamale în totalitatea spaţiului Ţărilor 

Române, adică în voievodatul şi principatul Transilvaniei, precum şi în statele 

de peste Carpaţi, Moldova şi Ţara Românească. Tocmai pentru acest motiv, 

legat de istoria sistemului vamal şi a legislaţiei acestuia din Transilvania şi 

părţile vestice, teritorii aflate sub stăpâniri străine dar locuite majoritar de 

români, a trebuit mereu să avem în vedere şi evoluţia practicilor şi a legislaţiei 

vamale atât din regatul Ungariei, cât şi din Monarhia Habsburgică, în 

cuprinsul cărora Transilvania fost încorporată începând din secolele XI-XII, 

respectiv de la sfârşitul secolului al XVII-lea.  

Cât privesc limitele cronologice ale delimitării şi tratării subiectului, 

începem cu reconstituirea genezei elementelor constitutive ale sistemului 

vamal şi ale reglementărilor acestuia, socotind că fără cunoaşterea cadrului în 

care aceste elemente au apărut şi s-au dezvoltat în epoca medievală, chiar 

prestatală, nu poate fi înţeleasă prezentarea evoluţiei ulterioare, extrem de 

complexă. Analiza noastră este continuată şi asupra vămilor şi legislaţiei 

vamale din epoca statalităţii premoderne şi moderne, până la mijlocul 

secolului al XIX-lea.  

 Se impune, în continuare, şi observaţia că istoria vămilor şi a legislaţiei 

vamale nu poate fi corespunzător reconstituită documentar şi clarificată pe 

deplin sub raportul interpretării fără analiza prealabilă a istoriografiei 

problematicii, de unde şi preocuparea noastră de a prezenta în mod critic 

evoluţia scrisului istoric şi juridic legat de subiect. Astfel îşi găseşte locul în 

economia tezei noastre capitolul consacrat istoriografiei, în care am abordat, 

rând pe rând, marile etape ale evoluţiei istoriografice, evidenţiind de fiecare 

dată plusurile pe care scrisul istoric şi juridic le-a înregistrat. Începuturile s-au 

legat de activitatea generaţiei paşoptiste, de numele lui Mihail Kogălniceanu, 
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August Treboniu Laurian şi Nicolae Bălcescu care s-au ocupat, printre altele, 

şi de cercetarea sistemului vamal şi de reglementările acestuia în trecut. 

Aceste iniţiativate au fost continuate şi dezvoltate de Bogdan Petriceicu 

Haşdeu, pentru ca, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ele să fie 

preluate treptat de unii economişti formaţi la şcoala germană a lui Lujo 

Brentano, dintre care am aminti în primul rând pe Constantin I. Băicoianu. 

Acestuia îi datorăm mai multe lucrări consacrate istoriei politicii noastre 

vamale şi comerciale de la Regulamentele Organice şi până pe la 1900, lucrări 

publicate în străinătate şi în ţară. Paralel cu aceste preocupări ale 

economistului Băicoianu, istoricii atât din Regatul român, cât şi din 

Transilvania au fost mai mult preocupaţi, e adevărat într-un cadru mai general, 

de publicarea în primul rând a izvoarelor privitoare la vămi şi legislaţia 

vamală. Amintim printre aceştia pe Theodor Codrescu, Eudoxiu Hurmuzaki, 

M. Mitilineu, Szilágyi Sándor, Jakab Elek, Franz Zimmermann, Carl Werner 

şi alţii, rezultând pentru Transilvania lucrările de interpretare şi sinteză ale lui 

Otto Fritz Jickeli şi Horváth J., în timp ce pentru Ţara Românească şi 

Moldova am reţine pe cele ale lui Nicolae Iorga şi I. Nistor. 

 În perioada interbelică contribuţiile au sporit prin scrisul lui Gheron 

Netta, Sólyom Jenő, Ştefan Meteş, respectiv al lui V. Th. Iordăchescu, ultimul 

abordând problematica cu sensibilitatea juristului, aşa cum o dovedeşte şi 

sinteza sa despre Evoluţia politicii şi legislaţiei vamale a României de la 

1408-1886 (Bucureşti, 1934).  

După ultimul război, în condiţiile istoriografiei materialiste, lucrările de 

sinteză s-au lăsat mult aşteptate, istoricii excelând mai cu seamă prin studii 

critice, de interpretare şi bine documentate, dar, din păcate, circumscrise 

teritorial şi restrânse cronologic. Excepţia de la această constatare ar constitui-
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o lucrările mai generale de istoria comerţului datorate lui Radu Manolescu, 

Andrei Oţetea şi Alexandru I. Gonţa care cuprind date preţioase despre vămi 

şi legislaţia acestora, la care am adăuga capitolele despre vămile din 

Transilvania incluse în sintezele de istoria iobăgiei în secolele XVI-XVII 

datorate lui David Prodan. O menţionare aparte merită lucrarea mai nouă a lui 

Ion Chirtoagă şi Nicolae Vâlcu despre Istoria vămii din Moldova (Chişinău, 

2006). 

 Pe temeiul acestei bogate istoriografii şi a nenumăratelor colecţii de 

izvoare publicate a devenit posibilă reluarea cercetării istoriei vămilor şi a 

legislaţiei vamale din România. Această investigare impunea însă şi o analiză 

a surselor istorice şi juridice pe care le avem la dispoziţie, fapt pe care l-am 

încercat în capitolul despre Izvoare şi metodologie. Astfel am evidenţiat, rând 

pe rând, izvoarele publicate de istoricii iluminişti, de cei romantici, culminând 

cu activitatea pozitiviştilor care au meritul de a fi editat pentru prima dată, 

într-o manieră critică, atât izvoarele documentare, cât şi cele juridice, izvoare 

care constituie baza oricărei cercetări moderne. Acest efort a fost continuat, 

desigur, şi în perioada interbelică şi de după 1944, când aceste preocupări au 

cunoscut o puternică instituţionalizare, fiind preluate şi promovate de 

Academia Română rând prin colecţiile Documenta Romaniae Historica şi 

Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris.  

 După aceste două capitole, într-un fel preliminare, urmează abordarea 

problematicii drumurilor şi a oficiilor vamale, fapt necesar şi explicabil prin 

aceea că vămile au fost fixate şi organizate în strânsă legătură atât cu reţeaua 

hidrografică navigabilă, cât şi cu cea a rutelor terestre. Fiecare din aceste 

categorii de căi de comunicaţie, înzestrate cu oficii vamale, a evoluat 

diferenţiat în timp, în funcţie de natura transporturilor şi de importanţa lor 
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comercială, culminând cu transportul feroviar şi navigaţia cu aburi inaugurate 

la noi în secolul al XIX-lea. 

 Partea esenţială a prezentei teze de doctorat o reprezintă fără îndoială 

capitolele V-IX consacrate, rând pe rând, vămilor şi legislaţiei vamale din 

Transilvania în epoca voievodală (sec.XI-XVI), din Ţara Românească şi 

Moldova secolelor XIV-XVI, din Transilvania principatului autonom 

(sec.XVI-XVII), din Ţara Românească şi Moldova în timpul monopolului 

otoman şi a regimului capitulaţiilor (sec.XVI-XIX), pentru ca totul să fie 

completat cu o analiză a evoluţiei între cameralism şi protecţionism a vămilor 

din principatul Transilvaniei şi părţile vestice în timpul stăpânirii habsburgice 

(sec.XVIII-XIX).  

 Cercetarea vămilor din epoca arpadiană evidenţiază faptul că acestea au 

ajuns să fie râvnite atât de biserică, cât şi de oaspeţii străini colonizaţi în 

voievodatul Transilvaniei sau de nobilimea regatului. Ca urmare s-a practicat 

pe scară tot mai largă dăruirea acestora, la început instituţiilor ecleziastice, 

apoi şi oraşelor, târgurilor, comunităţilor de oaspeţi şi, desigur, nobililor. Pe 

parcursul celor trei secole de domnie a regilor arpadieni numărul actelor 

privitoare la vămi s-a înmulţit constant, consecinţă a daniilor repetate, 

ajungându-se la luarea de hotărâri restrictive care să împiedice atât 

înstrăinarea vămilor regale, cât şi înfiinţarea abuzivă de către nobili a noilor 

vămi domeniale.  

Aceste încercări de politică vamală nu au dat întotdeauna rezultatele 

scontate de regalitate iar practicile abuzive ale nobilimii vor continua sub 

diferite forme şi sub dinastia angevină. Întrucât sporirea vămilor a dus la 

stânjenirea circulaţiei, a fost necesară lupta regalităţii angevine şi iagellone 

împotriva vămilor nedrepte, înfiinţate abuziv. Această luptă este ilustrată de 
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actele şi legiuirile vremii, situaţia perpetuându-se şi în epoca principatului 

autonom. 

 Formarea statelor medievale Ţara Românească şi Moldova în secolul al 

XIV-lea a determinat nu numai o intensificare a dezvoltării schimburilor 

comerciale ale acestora, ci şi afirmarea unui sistem vamal propriu, 

reglementat şi sprijinit de domnii români, aşa cum rezultă din numeroasele 

privilegii comerciale acordate negustorilor străini, cu deosebire celor din 

oraşele Braşov şi Liov. Începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea, 

este promovată constant o politică comercială şi vamală protecţionistă, 

materializată în organizarea “iarmaroacelor de graniţă”, replică la dreptul de 

etapă şi depozit deţinut de oraşele Braşov şi Sibiu. Succesul definitiv al 

acestei noi politici echitabile pentru negustorii români se regăseşte în 

aşezământul comercial din 1517 al lui Neagoe Basarab, ale cărui consecinţe 

pozitive vor fi anihilate însă, de la mijlocul secolului, de instituirea 

monopolului comercial otoman şi de regimul capitulaţiilor. 

 Constituirea principatului Transilvaniei sub suzeranitate otomană 

(1541) a marcat o nouă etapă în evoluţia sistemului vamal şi a legislaţiei 

vamale, principii ţării având posibilitatea să promoveze o politică vamală în 

interesul propriului comerţ şi vistierii. Faptul se regăseşte în seria de hotărâri a 

Adunărilor de Stări, ca şi în diversele acte ale vremii, care evidenţiază şi 

frecventele abuzuri ale stăpânilor de vămi particulare sau ale slujbaşilor aflaţi 

în fruntea oficiilor vamale princiare. Pentru a pune capăt acestor practici, 

Adunarea Ţării a intervenit în repetate rânduri pentru a reglementa sistemul 

vamal, pentru a fixa tarifele percepute de stăpânii vămilor, pentru a elimina 

abuzurile cele mai frecvente ale vameşilor etc. Dar trebuie să recunoaştem că 

toate aceste măsuri nu-şi propuneau mai mult decât o simplă politică 
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financiară de îmbogăţire a vistieriei princiare. Aşadar, la această dată,  funcţia 

sistemului vamal nu era concepută ca o pârghie menită să asigure dezvoltarea 

economiei de schimb a principatului prin promovarea principiilor 

protecţionismului vamal. 

Cercetarea noastră vizează şi evoluţia vămilor şi a reglementărilor 

acestora în epoca exercitării asupra comerţului din Ţara Românească şi 

Moldova a monopolului otoman sau, într-o formulare mai nouă a istoricilor 

osmanologi (cazul lui Mihai Maxim), a vânzărilor cu prioritate către Poartă. 

Acestor practici s-a alăturat în timp şi regimul capitulaţiilor, adică a sistemului 

tratatelor cu stipulaţiile lor comercial-vamale încheiate de Imperiul Otoman cu 

unele state mai dezvoltate din Europa (Franţa, Anglia, Olanda, etc.). Perioada 

aceasta din trecutul vamal românesc a durat practic din a doua jumătate a 

secolui al XVI-lea până la dobândirea şi recunoaşterea independenţei de stat 

(1877-1878). În pofida acestor condiţii impuse de suzeranitatea turcească, cu 

consecinţe extrem de negative pentru economia celor două ţări, se poate 

constata un efort permanent al domnilor români de a promova o politică 

vamală proprie, totul culminând, după tratatul de la Adrianopol (1829), cu 

unirea vamală a celor două Principate Române din anul 1847. Aceste 

manifestări de independenţă în materie vamală s-au accentuat după unirea 

politică din anul 1859, urmărindu-se, prin legislaţia lui Alexandru Ioan Cuza 

şi Carol I, favorizarea exportului produselor româneşti şi protejarea industriei 

naţionale aflată la începuturile sale. Practic, în noile împrejurări politica 

vamală a oficialităţilor româneşti, departe de a îndeplini doar o funcţie strict 

fiscală, era menită să servească de instrument necesar pentru promovarea 

protecţionismului vamal în interesul mai general al dezvoltării economice. 
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Această funcţie economică complexă a politicii vamale o regăsim mult 

mai devreme, începând cu secolul al XVIII-lea, promovată în principatul 

Transilvaniei de cameralismul austriac. De analiza evoluţiei acestei politici şi 

a consecinţelor sale pozitive pentru dezvoltarea economică ne ocupăm în 

capitolul IX al tezei, înregistrând succesiv atât afirmarea cameralismului, cât 

mai ales promovarea principiilor acestuia în cadrul politicii de reforme a 

Mariei Tereza, Iosif al II-lea şi a urmaşilor acestora. Rezultatele acestei 

politici nu au întârziat să se vadă, aşa cum rezultă din documentele vremii ale 

căror date statistice repertorizate au fost valorificate şi de noi. 

 Demersul nostru analitic şi interpretativ este completat de concluziile 

de rigoare, de câteva anexe ilustrative şi de lista bibliografiei problemei. 

Investigaţia pe care am întreprins-o s-a dovedit a fi o muncă extrem de 

dificilă, care a necesitat valorificarea unui bogat şi variat material documentar, 

neutilizat exhaustiv până acum. Chiar dacă subiectul s-a bucurat şi până acum 

de atenţia specialiştilor, tratarea acestora a fost însă una în termeni generali, 

fragmentară şi parţială, pe cazuri locale şi izolate, departe de o analiză de 

ansamblu. De aceea am încercat, pe cât ne-a fost posibil, să întreprindem o 

nouă analiză şi interpretare critică a întregii informaţii cunoscute. Fără 

îndoială, pe viitor, rezultatele la care am ajuns pot să fie corectate, ajustate în 

unele privinţe, în funcţie de utilizarea unor noi informaţii documentare sau de 

abordarea subiectului şi din alte perspective. 

 Avem convingerea că cercetarea istoriei vămilor şi a dreptului vamal în 

trecutul românesc ne oferă mai multe avantage. Înainte de toate, lămureşte 

suplimentar diferitele evenimente istorice şi, ca instituţie coexistentă în sânul 

acestora, îngăduie o mai bună înţelegere şi explicare a însăşi istoriei societăţii. 

Întrucât instituţia vamală a apărut şi a evoluat în cadrul istoriei societăţii, este 
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firesc ca istoricul, studiind dezvoltarea instituţiei vamale, să poată cunoaşte 

mai bine însăşi istoria generală şi, se subînţelege, a dreptului de altădată. 

 

Cuvinte cheie: vamă, vameşi, legislaţie vamală, tarif vamal, monopol comercial, 

capitulaţii, cameralism, drumuri comerciale, plutărit, comerţ, uniune vamală.  
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SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

Istoria vămilor şi a legislaţiei vamale în trecutul românesc are drept scop să 

prezinte evoluţia sistemului vamal de la originile societatii medievale până în epoca 

modernă. Această prezentare cuprinde descrierea cuprinsului si a rolului instituţiei 

vamale, precum şi a tuturor transformărilor succesive pe care le-a suferit numita 

instituţie în decursul etapelor dezvoltării statelor medievale şi moderne româneşti.  

La început, s-a tratat istoriografia chestiunii vamale în trecut, aspect 

care ilustrează bogăţia istoriografiei ultimelor decenii în privinţa istoriei 

vămilor ca şi contribuţiile cercetătorilor jurişti şi istorici,  dovadă a marelui 

interes pentru acest important subiect istoric şi juridic. În următoarele capitole 

s-au tratat izvoarele şi metodologia cercetării, mijloacele de comunicaţie 

(drumurile), cu deosebire evoluţia vămilor şi a legislaţiei vamale în Ţările 

Române din secolul al XI-lea până în secolul al XIX-lea şi, în final, 

concluziile, împreună cu anexele şi bibliografia aferentă. 

 

SYNTHÈSE CONCERNANT LA TÈSE DE DOCTORAT 

 

L’histoire des douanes et de la législation douanière dans le passé roumain a 

pour but d’exposer l’évolution de la système douanière à partir des origines de la société 

médiévale et jusqu'à l’époque moderne. La présentation à suivre comprenne la 

description du contenu et du rôle de l’institution douanière, ainsi que tous les 

changements successives que la dite institution a connu au cours des étapes de 

développement des états médiévales et modernes roumains.  

Au départ, on a exposé l’historiographie de la question douanière dans le passé, 

aspect qui montre la richesse de l’historiographie dans les derniers décennies en ce qui 

concerne l’histoire des douanes ainsi comme l’apport et contribution des chercheurs 

juristes et historiens, la preuve du grand intérêt pour cet important sujet historique et 

juridique. Dans les chapitres à suivre on a traité les sources et la méthodologie de la 

recherche, les moyennes de communication, surtout l’évolution des douanes et de la 

législation douanière dans les Pays Roumains du XI-e siècle jusqu’au XIX-e siècle et, 

au final, quelques conclusions ensemble avec les annexes et la bibliographie afférente. 
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