Elemente de romanitate ale vocabularului juridic-administrativ românesc
din epoca veche
1. Obiectul prezentei lucrări îl constituie terminologia juridico-administrativă din perioada
1780-1850, respectiv procesul de specializare a unor termeni care s-a manifestat încă din epoca
veche.
2. Perioada de care ne ocupăm marchează trecerea de la relaţiile de tip feudal la cele de tip
capitalist, fenomen care s-a reflectat în terminologia juridică şi administrativă a epocii prin
influenţa tot mai puternică venită din partea limbilor romanice. Efectul cel mai evident îl constituie
coexistenţa termenilor vechi cu împrumuturile neologice recente.
Ceea ce caracterizează această evoluţie este permanenta confruntare dintre tradiţie şi
inovaţie, dintre conservatorismul legat de o anumită rigiditate a formulelor tradiţionale şi inovaţia
cerută de nevoile imediate, impuse de dezvoltarea socială, politică şi culturală.
Împrumuturile latino-romanice sunt foarte numeroase şi îmbrăţişează aproape toate
domeniile vieţii sociale, concurând astfel, ca importanţă, termenii juridic-administrativi proveniţi
din limba comună. Legătura cu vechea terminologie juridic-adminisrativă este asigurată de
termenii de limbă comună, dintre care unii s-au menţinut până azi. Mulţi s-au păstrat cu sens
neschimbat, alţii au suferit serioase modificări de sens, alţii, plurisemantici, în urma pierderii unuia
dintre sensuri, se specializează, fixându-se în terminologia juridic-administrativă în accepţiunea în
care sunt cunoscuţi şi azi.
În cadrul modificărilor de sens, numeroşi termeni ilustrează fenomenul trecerii de la un
sens concret la un sens mai abstract, cu care se fixează apoi în terminologia juridică. Prin lărgirea
sensului, unii termeni ilustrează trecerea de la un înţeles particular la unul general. Înlocuirea
termenilor juridici vechi este determinată în general de pătrunderea neologismelor, înlocuirea
producându-se nu numai la nivelul cuvintelor simple, ci şi la nivelul seriilor sinonimice.
3. Clasificarea împrumuturilor latino-romanice se face sub următoarele aspecte : structura
etimologică, raportul între radical şi derivate, raportul între termenii proveniţi din limba comună şi
împrumuturile neologice, stabilind, în fine, proporţia în care termenii juridic-administrativi din
perioada studiată s-au păstrat în limba actuală. Studii statistice au arătat că elementul romanic
(latin moştenit şi latino-romanic) formează procentajul cel mai ridicat în toate categoriile de texte,
manifestând o anumită constanţă în diverse epoci, particularitate recunoscută a românei, ca limbă
romanică, care se regăseşte cu precădere în terminologia juridic-administrativă din perioada 17801850. Elementul latin moştenit este mai puţin numeros în vocabularul juridic din perioada 17801850 şi mai semnificativ în textele vechi, în timp ce împrumuturile latino-romanice ating procente
nesemnificative în textele vechi, şi mai mari în secolele al XVIII-lea-al XIX-lea. Indicele de
derivare este foarte scăzut, ceea ce arată o tendinţă de specializare a termenilor din vocabularul
juridic şi administrativ spre o terminologizare a unor cuvinte prezente, de altfel, în limba comună.
Urmărirea raportului dintre termenii juridic-administrativi păstraţi până astăzi şi cei ieşiţi din uz ne
ajută să punem în lumină elementul de continuitate în vocabularul juridic-administrativ, relaţia
dintre tradiţie şi inovaţie.
4. Cuvintele pătrunse dintr-o singură limbă nu sunt numeroase. Influenţa latino-romanică a
fost foarte importantă prin varietatea termenilor împrumutaţi, care s-au adaptat rapid la sistemul
limbii române. Dacă italiana a avut o contribuţie redusă, bazată pe sprijinirea formelor latineşti,
care se deosebeau de cele franceze, iar latina a influenţat forma neologismelor, franceza a

determinat, în general, impunerea sensului. Apariţia mai multor variante sau a unor forme unice a
fost impusă de diversitatea influenţelor exercitate concomitent sau succesiv asupra limbii române
în această perioadă
O trăsătură specifică acestei perioade este coexistenţa neologismelor latino-romanice cu
elementul slav şi cu împrumuturile relativ numeroase din turcă şi greacă.
5. În perioada 1780-1850, procesul de specializare este în plină desfăşurare, debutul lui
putând fi presupus în epoca veche, când documente oficiale consemnează prezenţa unor termeni
deja recunoscuţi drept specializaţi pentru domeniul juridic şi administrativ. Diversitatea şi
abundenţa împrumuturilor (care determină un ritm forţat al înnoirii), sinonimia bogată,
polisemantismul, slaba specializare a termenilor sunt trăsături caracteristice pentru epoca studiată,
care marchează trecerea de la perioada veche la cea modernă din istoria limbii literare. Acest
caracter de tranziţie este relevat de numărul mare de termeni de limbă comună păstraţi în
terminologia juridic-administrativă..
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