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Rezumat la lucrarea „Din dragoste pentru Limba română” 
 

La noi se aude uneori afirma ia c  limba noastr  este „o limb  fonetic ”. Prind ocazia s  semnalizez 
c  formularea este greşit , de vreme ce orice limbă vorbită e fonetică. Trebuie spus c  ortografia este 

fonetică. [Al Graur (1900-1988), Mic tratat de ortografie, 1974, pag.13].  
[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.238]  
[vezi şi Pu in  gramatic , vol.II, Al.Graur, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, pag.334÷338]  

   
 Ortografie = Ansamblu de regulii care stabilesc scrierea corect  a unei limbi.   
 Ortografie fonetic  = ortografie bazat  pe principiul scrierii cuvintelor dup  cum se pronun .   
 Ortografie etimologic  = ortografie în care principiile scrierii cuvintelor se bazeaz  pe etimologia lor. 
 Etimologie = stabilire a originii unui cuvînt prin explicarea evolu iei lui fonetice şi semantice.  
 Fonetic = ramur  a lingvisticii care studiaz  producerea, trasmiterea, audi ia şi evolu ia sunetelor 
limbajului articulat. 
 Semantic = ramur  a lingvisticii care se ocup  cu studierea sensurilor şi evolu iei acestor sensuri.   

Ortoepie = Ansamblu de reguli proprii unei limbi care stabilesc pronun area corect  (literar ) a 
cuvintelor; disciplin  care se ocup  cu studiul acestor reguli.  
 

De ce trebuie s  scriem şi s  sus inem scrierea cu î din i ? 
  
l. Mai întîi, din motive ştiin ifice: ortografia limbii române literare se întemeiaz  pe principiul  

fonetic, ceea ce înseamn  o singur  liter  pentru un acelaşi sunet. Pentru c , prin readoptarea lui â din a, 
ortografia româneasc  se complic  în mod artificial, introducîndu-se un criteriu mecanic, arbitrar şi str in 
spiritului limbii române: acela dac  un sunet se afl  în interiorul cuvîntului sau la una din extremităţile sale. 

 Ar trebui, e.g.(e.g. =exempli gratia =de exemplu)  s  scriem a târî (cu dou  litere diferite pentru 
exact acelaşi sunet),  dar eu târâi (schimbînd din nou litera, pentru c  e în alt  pozi ie).   

A scrie un sunet într-un fel dac  e-n corpul cuvîntului şi-n alt fel dac  e la unul din capete e o 
procedur  care sfideaz  claritatea latin  a limbii române şi principiul dominant fonetic al ortografiei 
româneşti, conform c ruia un sunet sau un grup de sunete se transcrie (aproape) întotdeauna cu aceeaşi 
liter , respectiv cu acelaşi grup de litere. Au spus-o mari c rturari, atît români (R dulescu-Motru, A.Scriban, 
Philippide, Densuşianu, G.Iv nescu, G.Ibr ileanu, E. Coşeriu, Mioara Avram) cît şi str ini (A. Meillet, 
R.Lepsius, Alf Lombard).  

A fost o eroare ştiin ific , generat  de un anume sentimentalism anti-comunist (bazat şi pe legenda c  
î-ul din i ne-ar fi fost impus de oamenii lui Stalin, deşi î-ul din i a fost practicat, de mari nume ale literelor 
româneşti, la Viaţa Românească, înc  din anii ’20 ai secolului trecut, cu mult înaintea apari iei 
comunismului la noi).  

S-a invocat faptul (îndoielnic, totuşi) c  reforma din ’53, anul mor ii lui Stalin, a fost un act dictat de 
sovietici. Ca atare, noua reform  (reforma reformei, cum ar veni) ar fi constituit o repara ie pentru ofensa 
adus  specialiştilor români şi, nu mai pu in, limbii în slujba c reia se afl  de c tre ocupan ii sovietici. 
Argumentul nu mi se pare deloc relevant. C ci putem gîndi şi astfel. 
           Nu rezult  de nic ieri c  simplificarea grafiei (c ci asta a fost în linii mari „reforma” din ‘53) a fost  
negreşit un act neştiin ific. Mai firesc e s  presupunem, totuşi, c  reforma a r spuns unor preocup ri reale ale 
specialiştilor de atunci şi îns şi evolu iei limbii. 
 În plus ce ar fi însemnat în Germania dup  c derea lui Hitler sau în Turcia dup  moartea lui Kemel 
Atatürk, preşedintele republici Turciei s  se revin  la scrierea cu caractere gotice, cu fracturi în Germania 
respectiv la alfabetul arab în Turcia, nu ar fi p rut caraghios.  

„Alfabetul cu caracter latin a fost introdus în Gemania în timpul lui Hitler, iar în 1945, deşi ar fi 
existat toate motivele s  se ia distan ele necesare fa  de ac iunile acestuia, nimeni nu a cerut revenirea la 
scrierea cu caractere gotice, cu fracturi.” 
   Prof.dr.Hans Martin Gauger.-Universitatea din Freiburg. 
    [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Ed.Tempus, Ploieşti, 2002, pag.333]  

„În perioada 1923-1938, din ini iativa lui Kemel Atatürk, preşedintele republici Turciei, au fost o 
serie de reforme printre care introducerea alfabetului latin în locul celui arab.” 

[ vezi Dic ionar Enciclopedic Român, Ed.Politic , Bucureşti, 1966, pag.740, litera T] 
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           2.Din capul locului: reforma ortografic  a fost prost gîndit . Şi a fost prost gîndit  fiindc  asupra ei a 
decis întregul for academic, de la biologi la chimiştii anorganici şi zootehnişti, dar nu şi breasla lingviştilor.  
( În 1993 Academia Român  a decis printr-un vot revenirea la grafia cu litera â în loc de î în anumite pozi ii 
ale cuvintelor şi la scrierea formelor sunt, suntem, sunteţi în loc de sînt, sîntem, sînteţi. La vot au participat 
to i membrii Academiei, indiferent de specialitate. La momentul respectiv Academia avea doi membri 
lingvişti: Ion Coteanu, care s-a ab inut, şi Emanuel Vasiliu, care a votat împotriv  – am ad ugat eu conform 
Ion Bogdan Lefter, „Limba român  speculat  politic”, Observator cultural, nr. 86, 16 octombrie 2001, 
deoarece Romulus Vulpescu afirm  invers, adic  Emanuel Vasiliu, care s-a ab inut, şi Ion Coteanu, care a 
votat împotriv , vezi la pag.27 de aici ). Dup  ce au  protestat în van, specialiştii au refuzat pur şi simplu s  
ia parte la aceast  comedie…  
 

3. Apoi, pentru modul în care „reforma” a fost impus , prin respingerea arogant  a punctului de 
 vedere al lingviştilor, români şi str ini, al profesorilor de Limba şi literatura român  din înv mîntul 
universitar şi liceal şi prin mistificarea adev rului privind istoria ortografiei limbii române.  
               Preşedintele Academiei Române, domnul acad. M. Dr g nescu, imediat dup  1990, ca şi cum 
aceasta ar fi fost prima urgen , luînd ini iativa schimb rii ortografiei (adic  a înlocuirii lui î cu â, şi nimic 
altceva!), atr gea, cu severitate, aten ia c  limba nu este a lingviştilor, ci a întregului popor român şi, în 
consecin , a pus întreb ri poporului: „De cîtva timp întreb colegi ai Academiei Române, oameni de cultur , 
lingvişti, muncitori care au vîrsta necesar  sau cultura necesar  pentru a aprecia diferen a dintre â şi î.”  
 Evident, ranii lipseau de la acest sondaj, pentru c  „nu au cultura necesar ”(!), dar nu ştim de ce 
lipseau profesorii, înv torii. Şi nu ştim de ce nu au fost întreba i academicieni, lingvişti, scriitori etc. din 
Republica Moldova, din regiunea Cern u i, c  doar şi românii de aici fac parte din poporul român, sau nu? Şi 
nu ştim de ce au mai fost întreba i lingviştii dac  r spunsul lor trebuia oricum respins. Ceea ce s-a şi 
întîmplat, f r  nici o ezitare.  

La Iaşi, propunerea de a se organiza dezbateri în aceast  problem  a fost luat  în serios şi Facultatea 
de Litere, Institutul de Filologie Român  „A.Philippide”, Societatea de Ştiin e Filologice, Inspectoratul 
Şcolar, profesorii, înv torii s-au adunat, chiar în incinta filialei ieşene a Academiei Române şi în chiar 
dup -amiaza zilei deschiderii „Zilelor Academice”, cu convingerea c  ini iatorul propunerii va dori s  fie 
prezent şi s  intervin .   

 Convingerea s-a dovedit neîntemeiat ; Preşedintele nu a participat, cu toate c  se afla în incinta 
institu iei chiar în timp ce avea loc dezbaterea. Dezbaterile de la Iaşi s-au publicat apoi într-o carte, au urmat 
Apeluri şi Mo iuni ale Congresului V al Filologilor Români, ale Conferin ei Na ionale de Filologie „Limba 
român  - azi” (mai multe edi ii anuale), avînd între semnatari savan i de renume: Eugen Coşeriu, Mioara 
Avram etc., Apelul oamenilor de ştiin , academicieni, profesori universitari (între ei Silviu Berejan, Anatol 
Ciobanu etc.), scriitori, alte categorii de intelectuali din Republica Moldova, prin care se solicita un lucru 
simplu: constituirea unei comisii de specialişti care s  elaboreze într-un timp ra ional un Proiect de reform  a 
ortografiei limbii române. Nici o considera ie, nici un r spuns. S-a cerut p rerea unor lingvişti str ini.  

Scrie lingvistul suedez Alf Lombard, foarte bun cunosc tor al limbii române: „Academia român  a 
dorit s  cunoasc  şi p rerea unui observator din str in tate. Mi-a f cut onoarea s  m  roage s  m  pronun  
asupra chestiunii respective.[...] Pare c  nu ne putem apropia de scop mult mai mult decît au putut 
reformatorii din 1953 şi 1965. Primii au generalizat folosirea literei î, cei din 1965 au introdus cu tact o 
rezerv  de caracter tradi ional. Eu personal votez, în concluzie, pentru statu-quo.” (Despre folosirea literelor 
â şi î, în „Limba român ”, 1992, nr.10, p.531) Nu a avut ecou nici acest punct de vedere.  

 
Literele î şi â ( scurt istoric) 

 
Ideea de a utiliza o singur  liter  pentru sunetul î a ap rut cu mult înainte de 1953. Necesitatea de a 

reduce deosebirile dintre ortografie şi pronun ie a fost sus inut  înc  din 1880 de Titu Maiorescu, care scria: 
„Nu poate exista o gramatic  a scrierii în contra gramaticei vorbirii.” 

În 1904, Sextil Puşcariu scria în Convorbiri literare (nr. 11, articolul Ortografia revizuită a 
Academiei Române): „ elul ortografiei noastre e a avea pentru fiecare sunet simplu al graiului nostru un 
singur semn grafic şi fiec rei litere scrise s -i corespund  în grai un singur sunet.”  

În 1908, Titu Maiorescu insista în prefa a la „Despre scrierea limbei române” în privin a necesit ii 
„de a scrie sonul î pretutindeni cu î”. 

 
 

http://www.observatorcultural.ro/Limba-romana-speculata-politic*articleID_1041-articles_details.html
https://irimiaoprea.files.wordpress.com/2014/04/din-dragoste-pentru-limba-romc3a2nc4831.pdf
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August Scriban scria în 1912 (în „Ortografia româneasc ”) c  este „inadmisibil  existen a literelor î 

şi â pentru un singur sunet”. 
În anii 1925, 1926 şi 1927 a avut loc o serie de congrese ale filologilor români, în urma c rora, în 

1927, Al. Procopovici public  „Ortografia româneasc ”. Prima cerin  din aceast  lucrare era „renun area la 
folosirea lui â şi generalizarea folosirii lui î”. 

În 1932, Ovid Densuşianu cerea în articolul „Noua ortografie” publicat în „Grai şi suflet” (vol. V, nr. 
2) „s  se renun e la orice concesiune pentru â [...] Nu cîştig m nimic cu [aceast ] liter .” 

La 31 mai 1929, filozoful Constantin R dulescu-Motru afirma la şedin a Academiei: „Pronun area 
sunetului î e singur  [...]; a-l scrie cînd î, cînd â e deci inutil.” 

În articolul „Proiect de reform  a ortografiei române” (1929), Sextil Puşcariu afirma: „Ortografia 
urmeaz  ortoepia. Principiul este «scrie cum vorbeşti».” Tot Sextil Puşcariu îşi aminteşte c  în 1932 s-a 
hot rît la Academie ca „la ortografia general  cu î s  se admit  o singur  excep ie cu â pentru român şi 
derivatele lui”. 
          În „Gramatica limbii române” (1937), Iorgu Iordan afirma: „Distinc ia dintre î şi â ar trebui s  dispar , 
fiindc  nu se întemeiaz  pe fapte de limb ”. Şi filologul August Scriban (în „Dic ionarul limbii româneşti”, 
publicat la Iaşi în 1939) sus inea c  „litera î e totuna cu â şi încurc  înv area limbii române. Principiul 
ştiin ific e un sunet, o liter ”. În acelaşi an, în revista „Tempo” , Alexandru Graur promova aceeaşi idee: „De 
ce s  avem dou  semne pentru un singur sunet? Nu e nevoie...” 

 
 Deci: 

De la prima reglementare oficial  a scrierii româneşti cu litere latine, reglementare stabilit  în 1881, 
au urmat reformele ortografice din 1904 (dup  Pu in  gramatic , vol.II, Al.Graur, Editura Academia RSR, 
Bucureşti, 1988, pag.159 şi pag.190 reforma ortografic  a urmat în 1903 nu în 1904), din 1932 şi din 1953 
(reform  incriminat  în zilele noastre prin Hot rîrea Academiei, din martie 1993). Reforma din 1953 i s-a 
adus, în 1965, o modificare esen ial  şi semnificativ , şi anume: scrierea cuvintelor România, român şi a 
derivatelor cu â şi nu cu î (Romînia,romîn).    
   [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.248]  
 
 Demn de subliniat este şi faptul c  recunoaşterea latinit ii noastre lingvistice a avut loc într-o 
perioad  cînd noi foloseam alfabetul chirilic, la care am renun at definitiv abia în anul 1860. 
   [vezi Hîncu ba!, vol.II, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.324]  
 
 Impunerea unui singur grafem, î, în anul 1953, a avut ca efect scrierea etonimului român şi a 
derivatelor sale cu î: romîn, Romînia, romînesc etc. 
 Dup  12 ani, în anul 1965, acestor norme li s-a adus un amendament care a constat în reintroducerea 
lui â pentru român şi derivatele sale. 
 Începînd cu anul 1983 s-a acceptat scrierea lui â în loc de î şi la numele proprii din familie, dup  
dorin a purt torilor lor. În fine în anul 1991, printr-o hot rîre a Academiei Române s-a revenit la scrierea cu 
â în interiorul cuvintelor. 

[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.338] 
 

Despre sînt şi sunt sau despre â sau î   
 
 Atît persoana I singular, sum, cît şi a III-a plural, sint; din latineşte au devenit în faza primitiv  a 
limbii române s(u) şi în unele grupuri ca nu-s, unde-s etc. se p streaz  aşa pîn  azi.  

Dup  consoane, s-a pus înainte un î: chiar îs, tot îs, pronun are care mai apare şi azi regional. 
 Dar la persoana a III-a plural s-a p strat şi forma sînt.  

Şi deoarece I-a şi a III-a plural se confundau în formele s(u) şi îs, s-a extins şi forma sînt  şi la 
persoana I singular.   
 De altfel, la prezentul multor verbe româneşti persoana I singular este la fel cu a III-a plural. 
 Deci forma tradi ional , corect , este sînt. 
 Aşa s-a spus, aşa s-a scris pîn  în secolul trecut. 
 Cînd s-a introdus alfabetu latin, un curent, puternic pe atunci, a încercat s  impun  o scriere mult 
deosebit  de pronun area noastr , dar apropiat  de scrierea latineasac . 
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 Astfel, pentru sunetul î s-au intodus cinci litere: â (ânger), mână,  

      ê (vênt),  

      î (rîu),  

      ô (fôntână),  
      û (adûnc), gût. 

 Neavînd suficiente cunoştin e de etimologie, s-au f cut şi greşeli. 
 

Copiii trebuiau deci s  se informeze asupra etimologiei cuvintelor înainte de a şti cum s  le scrie. 
 S-a crezut c  persoana III-a plural sînt are la baz  latinescul sunt, cînd de fapt punctul de plecare a 
fost forma latin  sint (întregul plural românesc reprezint  nu indicativul, ci conjunctivul latinesc). 

Verbul auxiliar sum, fui, esse se conjug  la indicativ prezent şi conjunctiv prezent precum urmeaz : 
 

              Indicativ prezent                                                    Conjunctiv  prezent 
 

sing. I       Sum (eu sînt)                                                            Sim (eu s  fiu) 
             sing. II      Es     (tu eşti)                                                            Sis (tu s  fii) 
                        sing. III    Est    (el,ea este)                                                       Sit  (el, ea s  fie) 
                        pl. I           Sumus (noi sîntem)                                                  Simus  (noi s  fim) 
                        pl. II          Estis   (voi sînte i)                                                    Sitis    voi s  fi i) 
                        pl. III         Sunt    (ei, ele sînt)                                                   Sint    (ei, ele s  fie)  
 
 Au scris deci sûnt, continuînd s  pronun e, ca toat  lumea sînt (la Eminescu, sînt rimeaz  cu pămînt, 
nu cu mărunt). 
 Cu timpul, accentul circumflex a fost neglijat şi s-a ajuns s  se scrie sunt. 

Cu ocazia reformei din 1903, s-a renun at la  ê, ô şi û, recomandînd s  se scrie, independent de vocala 
din latineşte, înger, mână, vânt, râu, fântână, adânc gût, dar s-au p strat dou  litere, â şi î, în loc de una, de 
altfel inconsecvent repartizate din punctul de vedere al etimologiei, de vreme ce latinescului angelus îi 
corespundea înger, iar latinescului rivus îi corespundea râu. 

Mai r mîneau destule complica ii, de exemplu: participiile verbelor de conjugarea a IV-a se scriau cu 
î (cînd preceda un r), deci amărît, coborît. Dar urît, care e participiul lui a urî, se foloseşte ca adjectiv, cu 
în eles destul de dep rtat de al verbului: mai trebuie scris cu î ? Sau cu â ?  

Dar sunt n-a fost atins, deşi toat  lumea pronun a sînt şi mul i c rturari de frunte continuau s  scrie cu 
î.  

 Mai tîrziu, v zînd scris şi scriind cu u, unii au început s  şi  pronun e aşa.  
 În 1953, comisia îns rcinat  cu elaborarea noii ortografii a restabilit scrierea –şi pronun area –
tradi ional  şi corect , sînt, care a devenit norm  obligatorie pentru toat  lumea. 

Reforma din 1953 a simplificat situa ia, ca în multe alte am nunte, astfel c  acum cine ştie s  
vorbeasc  înva  uşor ce litere trebuie s  se scrie: ele corespund sunetelor. Şi pentru c  avem un singur sunet 
î, folosim şi o singur  liter , î. 

 

Probleme referitoare la Ini iativa Academiei, din 17 februarie 1993 

 
Pentru c  î-ul provine dintr-un a în doar cca 31% din cuvinte; în marea majoritate a cazurilor (69%), 

î-ul provine din cuvinte (fie latineşti, fie de alt  origine) care nu con ineau sunetul / litera a în locul 
respectiv, ci unul/una din sunetele/literele e, i, o sau u, aşa c  transcrierea sa azi prin â este absurd . 

Dac  am fi paroxistic de pedan i, ar trebui s -l transcriem cu ê („e” cu accent circonflex), ô („o” cu 
accent circonflex) sau û („u” cu accent circonflex).  

Iat  doar cîteva exemple:  
-î din e: monumentum>mormînt (=mormênt!),  

                          tenerus>tîn r (=tên r!),  
 ventus>vînt (= vênt!),   

   freiner (fr.)> a frîna (=a frêna!),  
   netengu(sl.)>n tîng (=n têng!),  
   frengi (tc.)>frînghie (=frênghie!);  
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  -î din i: luminaria>lumînare,  
  ridere>a rîde,  
  ripa>rîp ,  
  sinus>sîn,  
 stringere>a strînge,  
 rivus>rîu,  
 drîmb  (sl.),  
 geamlîc (tc.);  

  -î din o:  fontana>fîntîn  (=fôntân !),  
    longum>lîng  (=lông !),  
    monastiri (sl.)>mîn stire (môn stire!),  
    limoni (gr.)>l mîie (=l môie!),  

                           gond (magh.)>gînd (=gônd!); 
-î din u: aduncum>adînc (=adûnc!),  

  perturnicula>potîrniche (=potûrniche!),  
   hirundinella>rîndunic  (=rûndunic !),  

          gîndac (=gûndac!),  
    mîrşav (=mûrşav!),  
    zvîrli (zvûrli!),  
    smîrc (=smûrc!) (sl.),  
    t rîm (tc.) (=t rûm!). 
  

...Pentru c , în cazul cuvintelor în care sunetul î provine dintr-un a, numai aproximativ o jum tate 
(15% din total) sunt de origine latin , aşa încît â-ul din cca 85% dintre situa ii nu are cum s  constituie mult 
invocata „ prob  de latinitate a limbii noastre”, de care, oricum, în anul 2002 nu cred c  mai e nevoie decît 
pentru inamicii oligofreni. 

 
 ... Pentru c  o alt  dovad  str lucitoare a leg turii intrinsece, a „înrudirii” interne dintre i şi î  (şi 
nicicum între a şi î) o constituie alternan ele fonetice :  
 
  - în pronun ie dialectal  (ardeleneasc , moldoveneasc ), foarte adesea sunetul i se transform  
în î, niciodat  îns  sunetul a: ţigan>ţîgan, sifon>sîfon, silă>sîlă, stingă>stîngă (la Eminescu rimeaz  cu 
plîngă), stins>stîns, şi>şî, şină>şînă, ţine>ţîne, ţiui>ţîui, ziua>zîua etc.;  
 
  - multe substantive prezint  transformarea lui î în i prin trecerea de la singular la plural sau de 
la masculin la feminin: cuvînt-cuvinte, jurămînt-jurăminte, mormînt-morminte, sfînt-sfinte-sfinţi; tînăr-tineri 

etc.;  
   - în cursul conjug rii unor verbe, i devine î: a vinde-eu vînd-tu vinzi-ei vînd etc.  
 
   ... În acelaşi sens, o dovad  o constituie faptul c  la mari maeştri ai limbii române, ca Eminescu, 
vocabule terminate în -înd, -îndă sau -întă rimeaz  cu altele terminate în -ind, -indă sau -intă, întrucît î-ul e 
perceput ca o ipostaz  a lui i [e.g.: Călin (File din poveste) - grindă / tremurîndă; oglindă / surîzîndă sau în 

Întunericul şi poetul - ţintă / frămîntă]. Aşa era şi la Alecsandri (Cu timpul tot ce-i putred se scutură pe rînd 

/ Şi fructele frumoase rămîn pe crengi lucind  - Ovidiu). Nu vom g si nic ieri o rim  -and / ând.  
  
 Din aceste motive ştiin ifice, mi se pare absurd s  scriu cu î din a.  
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Dau mai jos :  
 

1. Hot rîrea Adun rii generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea 
la „â” şi „sunt” în grafia limbii române; 

2. Hot rîre privind unele m suri tranzitorii referitoare la ortografia limbii române şi 
3. Anex  - Regulile „Sextil Puşcariu” aprobate de Academia Român  în anul 1932. 

 
  
 

1. Hotărîrea 

Adunării generale a Academiei Române,  
din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â” şi „sunt” în grafia limbii române 

 
Adunarea general  a Academiei Române, întrunit  în ziua de 17 februarie 1993, în conformitate cu 

art. 4 din Statutul Academiei Române, hot r şte:  
1. Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor şi a formei sunt 

(suntem, sunte i), în conformitate cu hot rîrile adoptate de Academia Român  înainte de 1948, consecin  a 
unui îndelungat proces istoric. 
     2. Modul de aplicare a hot rîrii de la pct.1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române. 
     3. Pentru celelalte reguli ortografice se cere Comisiei de cultivare a limbii române, institutelor de 
lingvistic  ale Academiei Române s  fac  acele propuneri pe care le consider  necesare ca urmare a 
dezbaterilor şi propunerilor care au avut loc în Adunarea general  a Academiei, la întrunirile lingviştilor şi în 
pres . Aceste propuneri vor fi supuse Sec iei de filologie şi literatur  a Academiei, care le va înainta, cu 
eventuale amendamente, Adun rii generale a Academiei Române, spre dezbatere şi aprobare. 
 
                                                               Preşedintele Academiei Române, 
                                                               academician Mihai Dr g nescu 
    NOT :  

Regulile „Sextil Puşcariu” pentru scrierea literelor â şi î au fost publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 21 din 18 februarie 1992. 
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2. Hotărîre  
privind unele măsuri tranzitorii referitoare la ortografia limbii române 

 
inînd seama de Hot rîrea adun rii generale a Academiei Române din 31 ianuarie 1991, de 

competen a reacordat  Academiei Române, de c tre Parlament şi Guvern, privind cultivarea limbii române, 
de Statutul Academiei Române, completat în concordan  cu cele de mai înainte prin Hot rîrea adun rii 
generale din 10 septembrie 1991, precum şi de Hot rîrea Guvernului nr. 657/17 septembrie 1991, care 
abrog  Hot rîrea Consiliului de Miniştri nr.3135/16 septembrie 1953, adunarea general  a Academiei 
Române, din zilele de 18 şi 19 decembrie 1991, a aprobat urm toarele:   

1. S  se prelungeasc  dezbaterea problemelor ortografiei limbii române şi în cursul anului 1992. În 
acest scop, filialele Academiei din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, institutele Academiei din Craiova, Sibiu şi 
Tîrgu Mureş vor organiza, fiecare, cel pu in o dezbatere privind problemele ortografiei, invitînd membrii 
Academiei, lingvişti, specialişti din diverse domenii, profesori din înv mîntul superior şi mediu. Evident, 
pot organiza dezbateri şi asocia iile culturale din întreaga ar , iar cet enii se pot adresa în continuare 
Academiei Române, pentru a-şi exprima punctele lor de vedere. La Bucureşti se vor organiza dezbateri 
conform Hot rîrii adun rii generale din 31 ianuarie 1991. 

2. Pîn  la aprobarea definitiv  de c tre Academia Român  a îndrept rilor ortografice care vor rezulta 
din dezbaterile de mai înainte, se men in în vigoare normele ortografice ale limbii române din 1953, cu 
urm toarele amendamente: 

a) fie utilizarea lui î, fie a lui â în interiorul cuvintelor, în condi iile prev zute în anexă ; altfel, 
men inerea regulii absolute (numai î) din 1953 ar însemna obligativitatea scrierii cuvintelor România, român 
şi a celor derivate, cu î, deoarece nu exist , nici un act normativ şi nici o hot rîre a Academiei Române 
pentru aceste excep ii ; 

b) fie utilizarea formei sînt, fie utilizarea formei sunt, procedîndu-se în mod similar în cuvintele 
derivate.  

Aceste dou  reguli, în plus fa  de cele stabilite în 1953, las  posibilitatea aşez rii prin coexisten , de 
la sine, în mod viu, natural, a acestor forme scrise ale limbii române.  

 
                                                                                                                                               

Anexă    
3. Regulile  

„Sextil Puşcariu” aprobate de Academia Română în anul 1932 
  

Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuin îndu-se dup  urm toarele reguli: 
a) î se scrie totdeauna la începutul şi la sfîrşitul nemijlocit al cuvîntului: îl, îmb rb tez, împ rat, 

înger, îşi, î i; am rî, coborî, hot rî, târî, urî ....; 
b) tot î scriem şi în corpul cuvintelor, cînd, prin compunere, î de la începutul cuvintelor ajunge 

medial: neîmp cat, neîndurat, neînsemnat, preaîn l at, preîntâmpinat ... Vom scrie într'însul, dar dânsul. 
NOT :  
Spre deosebire de ortografia din 1904, adoptat  şi de Dic ionarul Academiei, nu vom scrie î, ci â, în 

derivatele verbelor cu infinitivul în -rî, deci: am rât, chiorâş, coborâre, hot râtor, mohorât, pârât, 
posomorând, t b râse, târâtor, urâ enie ... 

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, f când, gât, mormânt, râu, 
român, sfânt, vânt ...  
              Bucureşti, 19 decembrie 1991.   
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