DIN ISTORICUL LEGISLAŢIEI ROMANEŞTI
A NUMELUI

Cel de al XVIII-iea Congres de Onomastică, care a avut loc în 1993
la Trier, pe lângă multele şi cunoscutele calităţi a avut şi meritul de. a
propune şi materializa un nou capitol de cercetare antroponimică şi toponimic-<l intitulat sugestiv „Legea şi numele" (Le droit et le nom). Organizatorii, aşa cum au anunţat în actele congresului propuneau aprofun.darea cercetărilor sub aspect juridic al numelui fie nume de persoană,
fie nume de loc pentru că „mulţi ani dreptul n-a găsit ocazia de a se
apropia de onomastică". Accentul ar trebui, după părerea organizatorilor
congresului să cadă pe cercetările nomelor de persoană atât sub aspect
juridic cât şi lingvistic, aceasta fiind de mare importanţă şi de mare
actuaHtate pentru viitorul statut al comunităţii Europene. S-au jalonat
mai multe teme considerate de mare importanţă: 1) Principii şi noţiuni
fundamentale ale dreptului numelui de familie în ariile germanofone,
francofone, hispanofone, anglofone, slavofone; 2) Raportul între lege ~.i
practica socială a numelui de persoană; 3) Experienţele şi cele mai
recente modificări .jtiridice în materie de nume de persoană; 4) Term1nologia Dreptului privitor la numele de persoană; 5) Evoluţia istorică a
Dreptului privitor la numele de persoană. Din cele 15 comunicări, trei
au avut ca subiect de analiză şi spaţiul din Transilvania, ceva mai mult
cea semnată de Szabo Adam Istvan s-a referit la acte normative emise
în Cluj, comunicare intitulându-se „Legea numelui în Klausenburg, Kolozsvar, Cluj, respectiv Cluj-Napoca". Nu intenţionăm să facem o trecere
în revistă a cuprinsului celor 15 comunicări dar având în vedere noutatea problematicii amintesc, pe scurt, conţinutul lor. Semnatarii comunicărilor, cât şi spaţiul de cercetare a fost: Franţa, Belgia, Olanda, Spania
(mai precis Ţara Bascilor), Ţările Nordice (Suedia, Norvegia, Finlanda,
Danemarca, Islanda, dar şi Estonia), Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria,
România, Macedonia. Am lăsat la sfârşit Macedonia pentru că materialul
susţinut de Iulian Konstantinov întitulat „Problema numelui Macedonia" ne prezintă un caz de „supramanipulare semantică", ceea ce ne dovedeŞ"te încă o dată în plus că cercetările de onomastică prind din ce
în ce mai mult o tentă politică. Francezii au expus un istoric al legilor
privitor la nume, care au ca an de început 1792, impcse de schimbările
din epoca Directoriatului completate cu precizările făcute în Co'dul
Napoleonian. Toţi autorii de comunicări de la această secţie au pledat
pentru colaborarea dintre lingvişti şi jurişti pentru schimbarea sau modernizarea legislaţiei privitor la nume. Ţara cu normele cele mai lejere
.şi elastice, în acelaşi timp, este Norvegia. Probleme de o mare comple··
xitate se pun în Ţările Baltice din fosta Uniune Sovietică (Estonia,
Letonia, Lituania), care deşi au beneficiat de dreptul de a folosi alfabetul latin alături de cel chirilic, în cei dţiva zeci de ani de tristă amintire, cărora li s-a impus însă „sistemul est-slav onomastic", şi pentru
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revenirea la cel tradiţional se impune mai mult timp şi un grupaj de
legi care să anuleze vechile decrete. Acelaşi fenomen îl menţionează şi
Knepova Miroslava din Cehia şi Slovacia în articolul „Situaţia şi perspectiva legii numelui în statele vest-slave", discutându-se şi diferenţa dintre
sistemul slav (slovac) şi cel maghiar al numelor de persoană.
După această rapidă trecere în revistă a temelor abordate la acest
congres ne vom opri la realităţile româneşti. De la început trebuie să
facem precizarea că sub unele aspecte, aşa cum au fost impuse de reali-·
tăţile istorice, există deosebiri între Muntenia şi Moldova pe de o parte
şi Transilvania pe de altă parte. Chiar şi în Transilvania sunt deosebiri
de la provincie la alta. S-a acceptat ca dată, sub aspect juridic, 18
martie 1895, data introducerii unui grupaj de legi privitor la numele de
persoană ce decurge din această problematică. Profesorul de drept civil
Dumitru Alexandresco în cursul său apărut în 1906 1 susţine că până la
data de 18 martie 1895, România nu a beneficiat de nici o dispoziţie
legislativă, ştiindu-se, de fapt, că până la Regulamentul Organic (1824-·
1834) cele două Principate nu au folosit acte de stare civilă. Regala-·
mentul organic a constituit primul corp de legi care a favorizat dezvoltarea capitalismului la noi, sub aspectul juridic, el impunând nişte
norme asemănătoare celor intrate în vigoare în timpal Revoluţiei Franceze. La o atentă lectură a Codului civil român din 1864 care s-a inspirat
din Codul civil francez din 1804, completat cu date preluate din Legea
belgiană din 1851, găsim deja elemente juridice referitoare la numele
de persoană când se precizează situaţiile create din căsătorie, împăr
ţire de proprietăţi, diviziune, moştenire.
In Transilvania a funcţionat, în secolul trecut, codul civil austriac
care a avut şi el ca surse de inspiraţie: dreptul roman, dreptul comun
german şi codul civil francez (tot din 1804). A fost introdus în Ardeal
în 1853, schimbat în 1867 şi în 1917; paragrafele de legi privitor la
numele de persoană suferind modificări şi interpretări esenţiale. Sunt
cunoscute legile Trefort (August Trefort - ministru austro-ungar) şi
Apponyi (App6nyi Albert - ministru ungar) după numele celor care
le-au iniţiat, care începând cu 1871 până în 1918 au dus o campanie
de maghiarizare forţată, toate aceste legi aveau paragrafe privitor la
impunerea modificării (= maghiarizării) numelor de familie şi a prenumelor. In 1897 guvernul Banffy supune la vot în parlamentul ungar
şi obţine votul forului superior o lege care prevedea obligativitatea de
maghiarizare a numelor de localităţi din Ardeal neţinându-se coot de
etnia locuitorilor.
I. T6th Zotan în revil~ta „Szazodok", în articolul intitulat „Problema naţionalităţilor în timpul dualismului", concluzionează „Toate
guvernele maghiare de la 1848 până la prăbuşirea monarhiei au fost de
acord în privinţa politicii de asuprire naţională, ele se deosebeau cel
mult în alegerea unor mijloace mai blânde sau mai brutale; chiar şi
oamenii politici maghiari cu concepţii liberale aveau ca scop final ·transD. Alexandresco, Explica.ţiunea teoretică şi practică a dreptului civU român
cu legile vechi şi cu principiile legislaţiunit străine, Bucureşti,
l90G, p. 249.
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formarea statului multinaţional maghiar în stat naţional" 2 • întorcându-ne
la cele două Principate, lecturând legile date de Constantin Mavrocordat
(1742), Codul Callimachi (1816-1817) inspirat de altfel din codul
civil austriac, autor fiind juristul Cristian Flechtenrriacher, Legea lui
Caragea (18"18), Legea lui Ipsilanti din aceeaşi perioadă şi folosind ca
şi bibliografie studiile de istoria dreptului ajungem la o concluzie comună
- pentru toate aceste coduri atunci când s-au precizat legile privitoare
la căsătorie, succesiune, naştere apare în discuţie termenul de nume de
persoană. Juriştii în cercetările lor au fost derutaţi de afirmaţiile lui
Miklosich, Mantici, G. Weigand, anume că „poporul român nu a avut
un siste1~1 onomastic propriu". Ne punem şi noi întrebarea: este o greşeală din lipsă de informaţie sau o necunoaştere a realităţilor româneşti.
Romulus Vulcănescu:J cercetând cutumele referitoare la antroponomastica
romfmească stabileşte o serie de influenţe, contaminări, dar şi specificul
rome:înesc. Pe perioade întinse nu am avut legi scrise privitor la numele
de persoană sau numele de locuri dar a funcţionat „obiceiul pământului"
sau „legea ţării". Aceste norme populare de factură juridică au existat
şi au fost puse în evidenţă în studiile de antroponomastică.
Juriştii întrebuinţe:1ză termenul de nume atât în sens larg (1) (pentru a desemna numele de familie cât şi prenumele la un loc) şi în sens
restrcîns (2) (numai numele de familie). In studiile de legislaţie de la
noi dar şi d2 dtă parte se subliniază caracterul obligatoriu, indisponibil,
imprescriptibil al numelui. Definiţ.ia termenului de nume pe care o utilizează juriştii este următoarea: „acel atribuit de identificare a persoanei
fizice care constă în ctrcptul omului de a fi individualizat în familie şi
societate prin cuvintele stabilite în condiţiile legii cu această semnificaţie"4. O definiţie acceptată de majoritatea cercetărilor jurişti este catalogată ca şi greoaie. Toate codurile de legi pe care le-au redactat juriştii
în România au avut ca model codul civil francez. în toate am întâlnit
gama largă de probleme ele fiind considerate drepturi civile subiective
cu caracter personal, cu situaţii juridic2 complexe înglobând atât drepturi
cât şi obligaţii cu caracter personal prin care o persoană fizică este individualizatei şi identificată şi aceste probleme sunt: dreptul la nume1,
dobândirea numelui de familie, modificarea numelui de familie, schimbarea numelui pe calp administrativă, retranscrierea numelui cu ortografia limbii materne, prenumele-caracter, rol, alegere, pseudonimul (apărat
de lege), porecla (pe planul dreptului civil neavând nici o valoare). Ne
oprim, din multitudinea c~e decrete, la două, unul ceva mai vechi şi
altul foarte recent. Decretul numărul 975 din 26 octombrie 1968, art. 19
precizează „persoana al cărui nume de familie sau prenume a fost înregistrată de starea civilă în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi, poate cere înscrierea prin menţiune pe aceste acte a
numelui de familie, ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii
materne atât la rubricile privind pe titular cât şi la cele privind pe
părinţii săi". Al doilea act normativ se referă la numele de locuri, e
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I. T6th-Zoltan, în Szazadok, XC (1956), nr. 3, p. 377.
R. Vulcănescu, Etnologia Juridică, Bucureşti, 1970, cap. IV.
M. Mureşan, Dreptul civil - Persoanele, Cluj-Napoca, 1992, p. 39.
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vorba de Decretul lege privind atribuirea şi schimbarea de denumiri
emis în 21 martie 1990, completat cu noi paragrafe la 16 octombrie 1991.
„La numirea de localităţiţ se va ţine seama şi de denumirile tradiţionale
în limbile minorităţilor naţionale, alături de cele în limba română·'.
Numai aceste două acte normative, dovedesc că legiuitorii români au
ţinut cont de complexitatea situaţiei şi specificul de la noi, în concluzie
părerea lui Szabo Adam, autor al articolului mai sus amintit, şi prezentat la Congresul de onomastică este plină de informaţii eronate şi tendenţioase (taxat şi în perioada congresului); chiar domnia-sa remarcând că
pe o hartă tipărită în 1980 (!) la Cluj, a municipiului Cluj este menţionat
toponimul, de origine germană Hajongard, toponim vechi şi de mare
importanţă pentru interpretările de factură istorică. E drept în timpul
lui Matef Corvin (1458-1490) în Cluj se foloseau, oficial, trei limbi
oficiale: germană, maghiară şi latină, de atunci există şi toponimul, dar
aceasta are tot o explicaţie din domeniul juridic. O lege, care până în
1919 a funcţionat, obliga, pe orice cetăţean care dorea să locuiască într-un
oraş din Transilvania, să-şi modifice = maghiarizeze numele şi prenumele.
In concluzie, ne întrebăm şi noi aşa cum s-a întrebat şi cercetătorul
de la Sofia, Iulian Konstantinov, când a supus discuţiei dreptul sau nedreptul ca o ţară care-şi pretinde independenţa, Macedonia, să poarte
acest nume, atunci onomastica, poate să nu aibă un caracter politic?
Răspunsul este ceva mai greu de dat, dar este unul singur.
GABRIEL V ASJLJU

A FE\V IIISTORICAIL PROBL'EMS ABOUT TIIE LEGISLATION
OF TllE PROPER NA:MES
(Summary)
Law and onomastics was a relation largely discussed, but it actually became
firmly established only at the Trier Congress. In Romania, this relation differs
under certain aspects from Transylvania to Valachia and Moldavia. The studies
which have been published up to the present moment deal with some aspects
which prove to be right: the first law which establishes a firm legislation of the
proper names was promulgated on March 16th, 1895. The present study highlights
a <,eries of synchronical and diachronical aspects.
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