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Cuvânt înainte 

Prezentul volum este alc tuit din lucr rile prezentate în cadrul celei de-a 
doua edi ii a conferin ei Traducerile juridice – perspective interdisciplinare, care a 
fost organizat  în perioada 9-10 mai 2019 la Facultatea de Drept a Universit ii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, cu ocazia anivers rii a doisprezece ani de la inte-
grarea României în Uniunea European , a prelu rii de c tre România a Pre edin iei 
Consiliului Uniunii Europene în 2019 i a Zilei Europei, pe data de 9 mai.  

Ideea de la care a pornit organizarea conferin ei este faptul c  traducerea 
discursului juridic nu este un demers strict func ional, ci reprezint  i un mijloc 
de transfer cultural, de standardizare i îmbog ire a limbii, un proces ce presu-
pune suprapunerea de domenii multiple ( tiin e juridice, tiin a traducerii, 
lingvistic , stilistic , studii culturale, studii coloniale i post-coloniale), dreptul 
fiind disciplina care reglementeaz  aspectele vie ii i convie uirii într-o societate 
i într-o cultur .  

Fiind vorba despre un discurs specializat, ce se supune unor norme stricte 
de redactare, traducerea juridic  va presupune o analiz  lingvistic  i traducto-
logic . Întreb rile la care am încercat s  r spundem sunt: Care sunt normele 
lingvistice ce guverneaz  discursul juridic i, implicit, traducerea sa? Este tradu-
cerea juridic  un gen aparte, ce presupune constrângeri specifice, intraductibil, 
metode anumite de traducere? În ce m sur  chestiunea fidelit ii-infidelit ii este 
relevant  în traducerea juridic ? Poate fi aplicat  perspectiva func ionalist  în 
cazul traducerii juridice? Ce rol joac  standardizarea terminologiei? Putem vorbi 
despre echivalen  func ional  în traducerea juridic ? 

Dincolo de analiza lingvistic , terminologic  i traductologic , abordarea 
discursului juridic din perspectiva culturii pe care acesta se fundamenteaz  este 
esen ial  pentru juri ti, traduc tori, traductologi sau profesori de limbi str ine. 
Textul juridic este pe alocuri hibrid, împrumutând discurs specializat din toate 
domeniile pe care le normeaz . Îns , spre deosebire de alte limbaje de specialitate 
care tind s  devin  universale, discursul juridic este expresia unei societ i i 
culturi în permanent  evolu ie, de unde inerentele dificult i de traducere care 
apar odat  cu transpunerea în limba int . În acest context, culturemul juridic 
reprezint  una dintre principalele provoc ri atât pentru traduc tor, îndeosebi 
atunci când nu exist  terminologie standardizat  sau dic ionare de specialitate, 
cât i pentru jurist în interpretarea, transpunerea i aplicarea textului tradus. 
Analiza particularit ilor culturii juridice surs  constituie un demers esen ial, 
prealabil procesului de traducere.  

O noutate în cadrul analizei textului juridic, mai ales în contextul introdu-
cerii la Facultatea de Litere a universit ii noastre a disciplinei de studiu Specificul 
traducerii textului juridic, o reprezint  abordarea traducerii juridice din pers-
pectiv  didactic , în cadrul cursurilor de traducere specializat  i al cursurilor de 
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limb  str in  adresate studen ilor, dar i în cadrul cursurilor de formare i perfec-
ionare a juri tilor i traduc torilor, abordare care încearc  s  r spund  la între-

b rile: Care sunt competen ele necesare, de ordin lingvistic, terminologic i cultu-
ral, i cum pot fi acestea dobândite? Cum este asigurat  formarea traduc torului 
autorizat? Care este statutul acestuia în societatea actual ? 

Astfel, analiza discursului juridic în traducere din perspectiv  lingvistic , tra-
ductologic , didactic , cultural , dar i din perspectiva dreptului comparat, are meni-
rea de a sublinia complexitatea acestuia i dificult ile specifice unui atare demers. 
Disciplinele din perspectiva c rora a fost analizat  problematica propus  sunt: 
1.  Studii juridice i studii europene: dificult ile de traducere generate de dife-

ren ele care exist  între sistemele juridice, problematica transpunerii i inter-
pret rii textului tradus, demersul traducerii acquis-ului comunitar în cadrul 
structurilor Uniunii Europene, institu ii i pozi ii responsabile pentru tradu-
cere, cerin ele necesare pentru acestea, probleme legate de multilingvism i 
barierele lingvistice, tehnologii i proiecte menite a îndep rta neajunsurile; 

2.  Teoria traducerii: traducerea juridic  – dificult i, limite, metodologie;  
3.  Lingvistic : rigorile specifice limbajului juridic i evolu ia acestuia sub 

auspiciile integr rii României în UE; 
4.  Studii culturale: traducerea ca mijloc al transferului cultural, influen a 

traducerilor juridice asupra evolu iei socio-culturale; 
5.  Didactic : metode de predare a limbajului de specialitate i a traducerii 

discursului de specialitate, dificult i i strategii, competen e lingvistice, 
terminologice i culturale necesare traduc torului i juristului în devenire.  

Astfel, Valerius Ciuc , fost judec tor la Curtea de Justi ie a Uniunii 
Europene, analizeaz  canoanele interpretative din sistemul juridic anglo-american 
din perspectiva Ordinary Meaning Doctrine, dezvoltat  de curentul hermeneutic 
american cunoscut sub numele de legal realism. Atare canoane interpretative au 
inspirat i instan ele europene.  

Veronica Ioana Durbac , jurist-lingvist în cadrul Cur ii de Justi ie a Uniunii 
Europene, propune o prezentare a caracterului complex al activit ii de jurist-
lingvist la Curte, trecând în revist  toate domeniile în care un atare profesionist 
trebuie s  aib  competen e: cultur  general , drept, logic , limba român  i limbile 
str ine, traductologie, terminologie, informatic , sociolingvistic , lingvistic .  

Adina Cornea abordeaz  textul juridic din perspectiv  didactic , sco ând 
în eviden  competen ele interdisciplinare de care trebuie s  dispun  sau pe care 
trebuie s  i le însu easc  traduc torul în formare. În acest sens, este analizat  
utilitatea traducerii documentelor de stare civil  în cadrul cursurilor de traducere 
specializat .  

Lucrarea Iuliei Zup prezint  cadrul juridic i motiva ia politicii lingvistice 
multicentrice a Uniunii Europene, precum i consecin ele acesteia: m suri de 
îmbun t ire a abilit ilor lingvistice ale cet enilor, traducerile juridice institu-
ionale i dezvoltarea stilului juridic european.  

Carmen-Ecaterina Ciobâc  aduce în prim plan traducerea în limbile 
francez  i român  a contractelor redactate în sistemul common law, realizând o 
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analiz  terminologic , discursiv  i stilistic . Prin intermediul unui studiu de caz 
– traducerea titlurilor anumitor clauze standard –, autoarea demonstreaz  c  
traducerea juridic  nu este un simplu exerci iu de echivalen  a termenilor, ci un 
exerci iu stilistic i interpretativ.  

Carmen Moldovan abordeaz  tema interpret rii tratatelor interna ionale 
autentificate în mai multe limbi, punând accentul pe diferen ele semantice care 
pot ap rea în traducere, ceea ce poate genera dispute în leg tur  cu întinderea 
obliga iilor interna ionale asumate de p r i. În acest sens, autoarea prezint  un 
studiu de caz: spe a LaGrand din anul 1999. 

Ina Zaporojan analizeaz  traducerea în limbile englez , francez  i 
român  a termenilor specifici dreptului achizi iilor publice la nivelul Uniunii 
Europene i al Na iunilor Unite, abordând în acest sens o perspectiv  comparativ  
i contrastiv .  

Camelia Mih il  scrie despre importan a procesului de interpretare por-
nind de la conceptul de echitate în doctrina româneasc  i în cea spaniol , pro-
punând drept studiu de caz traducerea în limba român  a textului spaniol de lege 
care reglementeaz  acest concept.  

Casia Zaharia trece în revist  frazeologisme din limbile român  i 
german  care fac referire la concepte juridice, eviden iind diferen ele i simi-
larit ile culturii juridice de care trebuie s  in  cont traduc torul.  

Articolul propus de Stéphanie Engola i Adrien Bell Mandeng 
evalueaz  inconsisten ele terminologice, conceptuale i stilistice identificate în 
traducerea legisla iei din Camerun, traducere realizat  în baza tratatului 
Organiza iei pentru Armonizarea în Africa a Dreptului Afacerilor (OHADA).  

Articolul Alinei Bruckner analizeaz  particularit ile morfo-sintactice ale 
colec iei de eseuri Kritik des Interventionismus a economistului austriac Ludwig 
von Mises, precum i provoc rile traducerii în limba român  a acestei opere, 
traducere realizat  de autoarea articolului, prin compara ie cu traducerea în limba 
englez .  

Limbajul juridic i cel literar se întrep trund în lucrarea propus  de 
Simona Catrinel Avarvarei i Nicoleta Rodica Dominte, care are în vedere 
limbajul juridic specific dreptului propriet ii intelectuale din perspectiva cons-
truc iilor metaforice i alegorice i a intertextualit ii diferitelor opere i texte.  

Crina Leon ne pune la dispozi ie primul scurt dic ionar român-
norvegian/norvegian-român. Acesta include termeni juridici de baz  i reprezint  
un instrument util pentru traduc torii i interpre ii de norvegian  din România i 
de român  din Norvegia.  

Se cuvine a adresa gratitudinea noastr  tuturor celor care ne-au sprijinit în 
organizarea conferin ei i publicarea prezentului volum: domnului decan al 
Facult ii de Drept, Septimiu Panainte; domnului prodecan Marius Nicolae Balan; 
doamnei prodecan Ioana Maria Costea; Centrului Cultural German (dr. Alexander 
Rubel, dr. Anca Leaut , M d lina Spinaru); domnului administrator Ciprian 
H l ngescu, precum i invita ilor no tri speciali: keynote speaker – prof. dr. 
Larisa Schippel de la Centrul de Traductologie al Universit ii din Viena; 
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domnului profesor Valerius Ciuc ; doamnei Veronica Ioana Durbac , jurist-
lingvist în cadrul Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene; doamnei Adina Antone, 
traduc tor la Consiliul European; doamnei Sabina Mihaela Tcaciuc, traduc tor la 
Parlamentul European. 
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