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ROMGLEZA ÎNTRE SUPRIMARE 
ŞI EVOLUŢIE LINGVISTICĂ

Mihai Florin DONŢU

(Abstract)
This paper aims to explain the newest linguistic phenomena called 

Romglish that has started to take place and to manifest in the Romanian 
Society since the fall of the Communist Regime until nowadays. 
Generally, our micro-study explains, defines and exemplifies the way 
in which this new global-linguistic trend manifests throughout social 
levels, from those of politics and economy, consumer society and 
Mass-Media, to music. In other words, the topic of our study is going 
to be centered on three major points:

1. Terminology and general characteristics; 
2. Conceptual errors;
3. The spreading and the echoing of Romglish in the Romanian 

Society.

Key Words: Romglish, linguistic, suppression, society, idiom, 
trend, concept, error, terminology, micro-study.

Acest micro-studiu are ca scop explicarea şi analizarea sintetică 
a noii tendinţe lingvistice ce se manifestă tot mai frecvent în 
societatea românească actuală. Aşadar, problema pe care o vom 
trata este cea a romglezei, fenomen lingvistic hibrid ce a început să 
prindă contur şi să fie apreciat tot mai mult în România în decursul 
ultimul deceniu. Totodată, după cum ne anunţă şi titlul, vom stabili 
dacă noul idiom aglutinat ajută la evoluţia limbii române sau dacă 
acesta o suprimă. 
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Noua tendinţă lingvistică actuală este o problemă relativ tânără 
căreia, în opinia noastră, ar trebui să i se aloce o importanţă mai mare 
din partea cercetătorilor, deci nu ar trebui să fie evitată. Înţelegerea, 
interpretarea, definirea şi explicarea noului idiom hibrid reprezintă 
motivele prioritare ale alegerii nucleului prezentei lucrări. Fiind o 
problemă lingvistică relativ tânără, nu putem oferi clasificări ori 
caracteristici unanim acceptate sau clare, ci putem aduce precizări 
introductive şi, de ce nu, chiar inedite care ar putea ajuta viitoarele 
cercetări sociolingvistice pe această temă. 

Subiectul acestui articol va fi împărţit în trei capitole:
1. Terminologie şi caracteristici generale;
2. Confuzii conceptuale;
3. Răspândirea şi promovarea romglezei.
În continare, vom trata fiecare capitol în parte enumerat mai 

sus.

1. Terminologie şi caracteristici generale
Sistemul ligvistic hibrid numit romgleză a început să prindă 

contur după anii nouăzeci în societatea românească. Aşadar, termenul 
romgleză este unul destul de nou, care nu a avut timp să-şi dezvolte 
definiţii şi să atragă din partea lingviştilor studii serioase. Majoritatea 
cercetărilor despre acest fenomen au fost fragmentare. Mulţi lingvişti 
au studiat mai degrabă efectul pătrunderii anglicismelor sau anglo-
americanismelor în lexicul limbii române şi evaziv, noua mutaţie 
lingvistică ce începea să prindă contur. Termenul de romgleză a 
văzut lumina zilei în anul 1996 şi a venit ca un atac la adresa politicii 
lingvistice desfăşurate în acea perioadă şi la adresa snobismului. 
Acesta a fost adus în discuţie, foarte timid şi vag, de către Ileana 
Constantinescu, astfel: „Termenul romgleză a apărut în România în 
1996 când în prefaţa lucrării Frangleza economică şi lupta pentru o 
«balanţă lingvistică» echilibrată pe care am scris-o şi am publicat-o 
la Editura Economică, l-am inventat. Nu mi-am închipuit însă că voi 
simţi nevoia să scriu după zece ani o carte intitulată Romgleza. Sper 
însă ca ea să conducă la crearea unei politici lingvistice coerente 
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în România, politică care să împiedice snobismul să ne distrugă 
limba […]”1. Aşadar, autoarea doar precizează circumstanţele 
în care a apărut termenul, fără să-i aducă alte completări, de pildă 
unele legate de terminologie ori de definire. La momentul de faţă nu 
există o definiţie exactă a acestui fenomen care să-l explice, ci doar 
precizări ale sale sau, cel mult, apariţia unei relaţii de sinonimie între 
neologismele/ xenismele anglo-americane şi romgleză. Majoritatea 
celor care au vorbit despre această mutaţie nu au explicat-o, ci doar 
au exemplificat-o. Nici regretatul filolog George Pruteanu nu a 
insistat asupra definirii, mulţumindu-se şi el doar prin a exemplifica 
anumite cuvinte de coloratură anglo-americană. 

Ultima dată când s-a mai adus vorba în societatea lingvistică 
românească despre romgleză, la patru ani după trecerea în eternitate 
a lui Pruteanu, a fost în data de 27 Octombrie 2012 prin intermediul 
unui reportaj de dimensiuni infime realizat de către televiziunea 
Antena 3, astfel: „Tinerii români au inventat o nouă limbă care sună 
cam aşa: «I love you atât de tare, încât I believe că o să mor». Se 
numeşte limba romgleză. Se învaţă la şcoală, dar la capitoulul «Aşa 
NU». Iar profesorii nu fac faţă modei lingvistice. Tinerii se simt 
mai cool dacă vorbesc romgleza. În schimb, sociologii avertizează 
că o limbă sărăcită îl face pe tânăr mai uşor de manipulat. Limba 
romgleză este ca un tic pentru elevi. Unii profesori încearcă să 
ţină în frâu dezvoltarea noii limbi româno-engleze. Explicaţia 
sociologilor este simplă: «Aceşti tineri sunt uşor de manipulat, 
aşadar nu ştiu bine nici limba română, nici limba engleză». «Cu cât 
limba este mai sărăcită, mai afânată, cu atât insul înţelege mai greu 
ce i se întâmplă şi ce se întâmplă în jurul lui», explică sociologul 
Lucian Dumitrescu”2. 

După ce am expus mica ştire a Antenei 3 pe tema romglezei, ne 
rămâne să facem anumite observaţii pe marginea ei, aşadar:
1 Ileana Constantinescu, Romgleza şi lupta pentru o „balanţă lingvistică” echilibrată, 
Bucureşti, Editura Milena Press, 2006, p. 3.
2 D. D., „I love you atât de tare, încât I believe că o să mor”. Romgleza, fenomenul care îi 
îngrijorează pe profesori şi părinţi, consultat la adresa: http://www.antena3.ro/life-show/
cultura/i-love-you-atat-de-tare-incat-i-believe-ca-o-sa-mor-romgleza-fenomenul-care-ii-
ingrijoreaza-pe-profesori-si-parinti-189680.html, 2012.
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Observaţii: 
1) Referitor la afirmaţia jurnalistei legate de inventarea unei noi 

limbi de către tineri, trebuie precizat că romgleza nu este o limbă, 
ci o transformare care are loc la nivelul limbii române. O limbă 
diferită de cea gazdă ar trebui să aibă fie un sistem lingvistic diferit, 
fie caracteristici aparte de nuanţă aspectuală, însă, nu vorbim despre 
apariţia unei noi limbi, ci doar de mutaţiile pe care i le provoacă 
interferenţele anglo-americanie. Totodată, este prematur să vorbim 
despre apariţia unui nou idiom, dar asta nu înseamnă că nu va putea 
apărea unul în timp care, ironic vorbind, se va numit tot romgleză. 

2) Referitor la afirmaţia că tinerii vorbesc romgleza numai din 
considerente de cutumă, trebuie precizat că factorul de modă nu este 
singurul care favorizează dezvoltarea mutaţiei lingvistice, ci acesta 
este numai unul dintre ele. Un aport foarte mare la dezvoltarea noii 
tendinţe îl are întreaga mass-medie, prin tot ceea ce implică aceasta 
(televiziune, radio, presă, internet etc.). În completare, considerăm 
că este foarte greu să rezistăm tentaţiilor globalizante, mai ales 
atunci când vedem şi întâlnim tot felul de amprente lingvistice 
anglo-americane la tot pasul, de pildă: fast-food, exchange house; 
push, pull; goal-keeper, goal-gather; banking, ATM,; KFC; pub, 
club; workshop, teambuilding, coaching etc. Aşadar, fie că ne 
place, fie că nu, o mare parte din serviciile, produsele şi conceptele 
existente astăzi în societatea românească au venit prin intermediul 
globalizării şi al influenţei europene occidentale, şi oricât am dori 
să le refuzăm, nu putem să o facem în totalitate. Fiecare dintre 
noi suntem atinşi de aceste influenţe într-o anumită măsură, însă, 
contează, cum am mai precizat până acum, cât anume luăm din 
acestea şi cât refuzăm. 

3) Nu numai tinerii sunt uşor de manipulat, ci şi adulţii sau 
bătrânii (într-o anumită proporţie). Este adevărat că vorbitorul 
tânăr, fiind la început de formare, este mai vulnerabil noilor 
influenţe, însă asta nu înseamnă că acesta este singurul care ajunge 
să fie manipulat. Totodată, vorbitorii tineri sunt mult mai deschişi 
şi înţeleg mult mai bine noile transformări spre deosebire de 
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vorbitorii adulţi sau de cei vârstnici care au devenit de-a lungul 
vremii oarecum conservatori şi reticenţi faţă de ceea ce este nou. 
Problema apare atunci când individul tânăr pliază peste sistemul 
limbii române cuvinte ale sistemului anglo-american, folosindu-
le pe cele din urmă ca pe nişte elemente de umplere ale lacunelor 
din limba gazdă. De cele mai multe ori aceste lacune lexicale apar 
în comunicare orală, dar pot apărea şi în cea scrisă, din cauză că 
vorbitorul nu stăpâneşte bine niciun idiom, adică nu stăpâneşte 
îndeajuns nici limba română şi nici pe cea engleză, deci, de aici şi 
folosirea unui sistem hibrid în exprimare.

4) Suntem de părerea că această problemă delicată şi nouă ar 
trebui analizată, înţeleasă şi discutată doar de persoanele avizate, 
adică de cele care au afinităţi cu ştiinţele umaniste, nu doar de 
către sociologi. Recunoaştem şi apreciem meritul sociologiilor de 
a explica acest fenomen, însă nu este suficient. Cei mai potriviţi 
să discute această problemă ar fi, în opinia noastră, sociolingviştii, 
care, din păcate, la momentul actual nu prea există ori sunt într-un 
număr limitat. Din păcate, sociolingvistica există în România doar 
în fază experimentală. Suntem de acord şi susţinem coagularea 
acestei discipline, nu numai în modalitatea în care au făcut-o 
cei din S.U.A., ci şi în modalitatea europeană, care să se ocupe 
cu studiul limbii în societate, indiferent dacă aceasta se va numi 
sociolingvistică, sociologie a limbii sau sociologie a vorbirii, şi 
care să nu fie separată de celelalte discipline umaniste (lingvistică, 
etnologie, sociologie, psihologie, psiholingvistică etc.).

În continuare, după ce am văzut cum apare prezentat acest 
fenomen lingvistic actual, vom încerca să oferim o definiţie 
aproximativă a acestuia, astfel:

Romgleza nu este o nouă limbă, un nou idiom sau o limbă 
pidgină, ci este mai degrabă o aglutinare a celor două idiomuri 
aflate în contact (limba română şi cea anglo-americană), un sistem 
lingvistic hibrid ce se manifestă din cauza sau datorită influenţelor 
globalizării. Întreaga contaminare lingvistică se datorează celor 
trei (minimum) tipuri de bilingvism:
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a) bilingvism fluctuant (= vorbitorul nu înţelege şi nu stăpâneşte 
îndeajuns de bine niciun idiom, de aceea în situaţiile de comunicare 
din primul idiom, limba română, acesta vine cu cuvinte din cel 
de-al doilea idiom, limba engleză, pentru a completa anumitele 
lacune);

b) bilingvism popular (= vorbitorul foloseşte sau înţelege 
variantele populare ale idiomurilor);

c) bilingvism cult (= vorbitorul foloseşte sau înţelege variantele 
literare ale idiomurilor).

Romgleza ar putea deveni un idiom dacă influenţele sistemului 
lingvistic anglo-american s-ar infiltra excesiv în sfera internă 
a limbii române, alterând structurile morfo-sintactice şi topice. 
Fenomenul ar deveni, din acel punct, ireversibil.

În altă ordine de idei, atâta timp cât influenţele anglo-
americane vor pătrunde doar în sfera vocabularului, nu vom avea 
niciun motiv de îngrijorare, însă, din momentul în care acestea vor 
afecta morfosintaxa şi topica, va trebui să luăm măsuri drastice de 
diminuare a neologismelor din limba română. 

2. Confuzii conceptuale
Această mutaţie lingvistică este confundată tot mai des de 

către vorbitori cu neologismele anglo-americane, deci sistemul 
lingvistic hibrid cu utilizarea, în exces, ce-i drept, a cuvintelor noi. 
Pentru a evidenţia şi mai bine aceste greşeli, vom supune analizei 
două articole scrise pe tema romglezei. 

Primul articol pe care îl vom prezenta şi supune analizei 
noastre este cel al lui Dan Grigorescu3 pe tema noului fenomen 
lingvistic. Autorul aduce şi el în discuţie, modo grosso, problema 
globalizării cu toate reacţiile care au izbucnit de pe urma sa. Însă 
acesta întrerupe firul discuţiei cu un fragment cultural de ordin 
diacronic decupat de la scriitorului Italo Calvino care susţine 
inovaţiile, indiferent de planul de manifestare, şi care optează 
pentru conservarea şi promovarea valorilor autentice, unele care 
au scopul de a apăra cultura şi individualitatea fiecărei societăţi, 
3 Dan Grigorescu, Vorbiţi romgleza?, în „Curierul Naţional”, XI (2000), nr. 2741, p. 1.
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valori fără de care acestea nu ar putea exista liber. Totodată, Dan 
Grigorescu subliniează în articol faptul că mulţi indivizi ai societăţii 
româneşti înţeleg greşit fenomenul de globalizare şi că îi atribuie 
acestuia numai divertismentul şi kitschul. În altă ordine de idei, 
acesta vorbeşte despre negarea şi pierderea valorilor româneşti din 
prezent, un rezultat al ignoranţei şi snobismului: „Am impresia că, 
în privinţa valorilor pe care posmodernii nu vor să le piardă, aici, 
la noi, în România, asistăm la un proces determinat de doi factori 
fundamentali – ignoranţa şi snobismul. E vorba, în primul rând, de 
purtarea faţă de limba română. Nicăieri, în nici o altă ţară a lumii 
contemporane pe care o putem cunoaşte prin textele ei literare şi 
prin articolele de presă, unde se pronunţă politicieni, oameni ai 
legii, oameni de afaceri, fruntaşi sindicali şi, se înţelege, ziarişti, 
nu descoperim o asemenea aluviune de cuvinte prost înţelese şi, 
fireşte, prost folosite. Încă de acum vreo 15-16 ani pătrunsese 
stupidul «fortuit» cu sensul de forţat: un director de instituţie 
culturală îmi spunea atunci că a fost «fortuit» să-şi ia concediu”4.

În continuare articolului, autorul vorbeşte despre capcanele care 
pot apărea atunci când vorbitorul foloseşte greşit anumite cuvinte 
anglo-americane în situaţii de comunicare româneşti. Dintre aceste 
cuvinte care intră în relaţie de omonimie cu cele româneşti, vom 
exemplifica doar câteva:

a) engl. punctual > rom. punctual „la timp” vs. rom. punctual 
„punct cu punct” (Maria a venit punctual la întâlniere. vs. Maria 
a venit la timp la întâlnire./ Maria nu a întârziat la întâlnire.);

b) engl. oportunity > rom. oportunitate „posibilitate” vs. 
rom. oportunitate „însuşire a ceea ce este oportun” (Mi s-a oferit 
oportunitatea să cunoasc oameni fascinanţi. vs. Mi s-a oferit 
şansa să cunosc oameni fascinanţi.);

c) engl. C.V. vs. rom. Curriculum Vitae (El şi-a depus C.V.-ul la 
câteva firme. vs. El şi-a depus Curriculum Vitae la câteva firme.);

d) engl. sales > rom. saleuri „ieftiniri” vs. rom. saleuri „preparat 
alimentar sărat în formă de bastonaşe cu chimen; sărăţele” (În 
4 Idem, ibidem. 
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luma mai vor fi la Carrefour saleuri.. vs. În luna mai vor aduce la 
Carrefour saleuri.);

e) engl. second hand > rom. second hand „haine la mâna a 
doua” vs. rom. haine vechi „haine purtate şi revândute” (Ea şi-a 
cumpărat o cămasă de la second hand. vs. Ea şi-a cumpărat o 
cămaşă de la haine vechi.);

f) engl. rigurosity > rom. rigurozitate „exigenţă, stricteţe” vs. 
rom. rigoare „asprime, severitate, stricteţe” (Ea va urma dieta cu 
rigurozitate. vs. Ea va urma dieta cu rigoare.);

g) engl. trend > rom. trend „evoluţia pieţei; tendinţă evolutivă” 
vs. rom. modă/ cutumă „obicei, gust, preferinţă, comportament” 
(Romgleza a devenit un trend lingvistic actual. vs. Romgleza a 
devenit un obicei/ comportament lingvistic actual.).

La sfârşitul articolului autorul aduce fugitiv anumite precizări 
legate de legea de conservare a limbii franceze existente în 
Franţa, program legislativ ce are ca fundament şi atitudinea 
puristă a cărturarului francez Étiemble (Parlez-vous franglais?), 
exprimându-şi admiraţia faţa de o asemenea lege şi regretul că în 
România nu extistă încă aşa ceva. 

Referitor la acest prim articol, simţim nevoia să facem câteva 
observaţii pe marginea sa:

Observaţii:
1) Deşi titlul articolului este unul care, la o primă vedere, se 

pretează fenomenului ligvistic hibrid de astăzi, în realitate, după 
parcurgerea integrală şi după analiză, articolul nu precizează nimic 
despre acest fenomen, în fond, autorul face aceeaşi confuzie pe 
care o fac şi alţii atunci când vine vorba de romgleză, în sensul că 
el vorbeşte în linii mari despre globalizare şi explică prin câteva 
exemple utilizarea şi adaptarea greşită a unor cuvinte anglo-
americane de către vorbitorii neavizaţi. 

2) La un anumit moment al articolului autorul îl invoca pe 
scriitorul italian Italo Calvino cu scopul de a-şi susţine afirmaţia, 
dar, această inserţie este, în opinia noastră, una irelevantă problemei 
lingvistice, aşadar, textul ar avea sens şi fără acea trimitere.
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3) Autorul vorbeşte despre globalizare în absenţa explicării 
acesteia, deci, aduce în discuţie doar posibilitatea unei eventuale 
armonizări (uniformizări) a culturilor şi valorilor pe care ar putea 
să o aducă.

4) Prin exemplele oferite, autorul prezintă doar anumite 
împrumuturi din anglo-americană care au fost percepute, adaptate 
sau întrebuinţate greşit în limbă, nu pomeşte nicidecum de problema 
noului sistem lingvistic hibrid ce se coagulează în prezent, deci, 
face anumite precizări semantice şi grafice care şi-ar fi putut găsi 
la fel de bine locul şi într-un articol pe tema cultivării limbii, una 
care ţine strict de palierul lexical.

5) Suntem de părere că este foarte greşit, chiar periculos, ca 
anumite persoane să publice articole pe teme de acest gen, în 
special când autorii nu au nicio pregătire profesională în domeniul 
discutat, pregătire care să le confere capacitatea de a analiza şi 
explica fenomene ce nu ţin de aria lor de pregătire. Aşadar, articolul 
prezentat este oarecum subiectiv şi eronat fiindcă autorul a fost 
subiectiv şi nu a inclus în text şi opinii ale unor persoane avizate, 
adică şi-a dat mai mult cu părerea, lucru ce nu se face atunci când se 
scrie un articol de specialitate care implică tratarea unor fenomene 
particulare. Miza autorului a fost aceea de a constata folosirea 
greşită a unor cuvinte anglomorfe de către vorbitori în societatea 
lingvistică românească, fără a face apel la literatura de specialitate

Ultimul articol este semnat de către Diana Popescu5şi face 
referire la utilizarea abundentă a cuvintelor anglomorfe de către 
vorbitori în defavoarea celor româneşti. Autoarea aduce în discuţie 
noua repulsie lingvistică exprimată de către colocutorii români 
faţă de limba maternă, manifestare care a început după 1990, şi 
continuă până în zilele noastre: „«Mult e dulce şi frumoasă limba 
ce-o vorbim.» Aiurea. Româneasca noastră a reînceput să le stea în 
gât celor care-o vorbesc de la mama lor. Pentru a restabili adevărul 
istoric, trebuie precizat că fobia asta are o poveste de vreo 16 ani. 
În plan muzical, de pildă, imediat după Revoluţie se observau 
5 Diana Popescu, Alergie la ale noastre, în „Gîndul”, II (2006), nr. 8, p. 7.
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simptomele unei furii a graiului englezesc în mai toate cântecele. 
Era perfect explicabil, neamul trăia fantezia unei libertăţi care 
era musai să se manifeste şi în zona lingvistică. Nu prea mai 
vedeai rocker cumsecade care să-şi emită titlurile în strămoşeasca 
ordinară, toată lumea dorea să se molipsească de eleganţa vorbelor 
de import”6. Diana Popescu redă foarte bine în articol alergia 
lingvistică de care au început să sufere majoritatea vorbitorilor 
români după căderea regimului comunist. Este adevărat că indivizii 
societăţii au simţit pe propria piele libertatea democraţiei adusă 
atât dispre vestul Europei, cât şi dinspre sfera nord-americană, 
însă, această libertate a venit cu un preţ destul de mare, şi anume 
cu cel al prosternării socio-existenţiale în faţa globalizării, deci 
de aici şi apartenenţa vorbitorului la spiritul veacului anglo-
american. În altă ordine de idei, autoarea sesizează că acest val 
anglofon în sfera muzicii a dispărut o perioadă, dar a revenit în anul 
2006 în plină forţă cu prilejul selecţiei naţionale pentru concursul 
european de muzică (Eurovision), astfel: „A venit, însă, anul 2006, 
cu o nouă selecţie naţională pentru Eurovision. Naţională, vorba 
vine, fiindcă după «distribuţiile» pieselor şi tipul interpretării, nu 
prea te dumireai pe ce tărâm se consumă tărăşenia. Păi cum să 
te lămureşti, dacă gemenele Indiggo au avut melodie compusă de 
un neamţ, Desperado au cântat cu un domn venit din Norvegia, 
Maria Radu a făcut duet cu un olandez, al cărui conaţional a 
semnat muzica cântecului interpretat de Dora, pe versuri de un 
irlandez? Akcent au glăsuit când în engleză, când în spaniolă, Mihai 
Trăistariu a câştigat cu «Tornero», al cărei text era în italiană, iar 
Mircea Romcescu a băgat în refren toate neamurile pământului, de 
la englezi la francezi şi ruşi şi de la nordici la greci”7. 

Se pare că de la o anumită vreme românii încep tot mai mult 
să opteze pentru împănarea limbii române cu nuanţe anglo-
americane. De cele mai multe ori, fără a fi deloc ironici, românul 
a încercat cu orice preţ să-i facă rău celui de lângă el, adică altui 

6 Idem, ibidem.
7 Idem, ibidem.
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român, poate chiar mai mult şi mai des decât i-ar fi făcut rău un 
străin. Această ură împotriva tradiţiilor şi valorilor autentice nu a 
apărut în mod subit, ci a fost alimentată de către eroii aducători 
de pace şi democraţie globală (de pildă Coca-Cola, F.M.I., 
Mc.Donnalds, K.F.C:, I.B.M., Microsoft, American Tobacco, 
Phillip Moris, Ford, MTV etc.), de la care mulţi dintre indivizii 
români au absorbit cât mai multe cuvinte şi gesturi, toate, probabil, 
în ideea de a fi pe placul Occidentului şi nord-americanilor. De 
aceea, nu mai participăm cu melodii româneşti nici la concursul 
european de muzică Eurovision şi preferăm să venim cu tot felul 
de străinisme care să ne reflecte ţara şi cultura, de pildă prestaţia 
trupei Mandinga cu versuri în spaniolă şi video-clip filmat în 
Dubai, ori mulţi alţii. De admirat sunt molovenii, cei din Republica 
Moldova, care au participat de mai multe ori cu melodii în română 
(moldoveneşte), deci aceştia nu se mai ruşinează să cânte în limba 
română, deşi româna nu este o limbă unanim acceptată pe teritoriul 
lor, iar noi ne fâstâcim şi ne ruşinăm de faptul că suntem români 
şi că avem tradiţii şi o limbă atât de muzicală şi frumoasă. În altă 
ordine de idei, autoarea invoca în articolul ei câteva barbarisme 
care s-au impus atât de bine în limbă încât, în prezent, multe dintre 
ele nu mai sunt considerate cuvinte străine, de pildă: business, 
copywriting, hair-stylist; fashion, meeting-uri, brainstorming-
uri, happening-uri ş.a.Aşadar, sintetizând acest articol al Dianei 
Popescu, observăm că nici ea nu prezintă în esenţă noua tendinţă 
lingvistică, ci doar aduce în discuţie anumite nuanţe pe care le-a 
primit lexicul limbii române după ce a interferat cu cel anglo-
american. Aceasta redă foarte bine problema cu care se confruntă 
în prezent societate lingvistică românească, dar nu o denumeşte şi 
nici nu explică factorii care au dus la formarea mutaţiei lingvistice 
din prezent. De fapt, niciunul dintre cele două articole prezentate 
nu au făcut altceva decât să explice, cel mult, fenomenele legate 
de lexic, cum ar fi folosirea abundentă şi eronată a neologismelor 
anglomorfe şi, eventual, să precizeze fugitiv circumstanţele care 
au favorizat apariţia şi dezvoltarea romglezei.
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3. Răspândirea şi promovarea romglezei

În cea de-a treia parte a acestui studiu vom explica cum se 
răspândeşte şi mai ales care sunt sursele ce promovează folosirea 
romglezei. Pentru a reuşi să facem ceea ce ne-am propus, vom da 
patru exemple, pe marginea cărora vom reveni cu câteva observaţii. 
În general, factorul general care promovează o limbă într-un stat, 
în prezent, este mass-media, prin toate canalele acesteia, de pildă: 
televiziunea, presa, internetul, radioul etc. 

În continuare vom prezenta câteva melodii, trasmise atât pe 
calea televiziunii, cât şi pe cele ale radioului şi internetului, unele 
care promovează şi răspândesc utilizarea noului sistem lingvistic 
hibrid (romgleza), astfel:

1. Prima melodie ale cărei versuri le vom analiza este Change8 
(= în traducere înseamnă schimbare/-a) interpretată de soliştii Puya 
(Dragoș Gărdescu), Kamelia (Kamelia Vladimirova Veskova) şi 
George Hora şi scrisă de către compozitorul George Hora. Numele 
după care poate fi găsită melodia, împreună cu cei trei solişti Puya 
feat Kamelia & George Hora, este Change. Aceasta a apărut în 
anul 2009. În continuare vom oferi câteva versuri pe care noi le 
considerăm esenţiale în analiză, astfel: I said no, this is not fair, 
/ Everybody is talking and I really don’t care / Why, is the world 
so mean / I hope is just a dream / I said no, life’s not fair / I, I, 
I can change the world / [I Can Change the world (ooo)] / Când 
te faci mare ai vrea să fii vedetă / Independetă, super inteligentă 
/ Toată lumea apare la televizor / Se lasă filmaţi, / chiar la ei în 
dormitor / Oricine poate fi actor că nu e greu / Trebuie să abordezi 
producătoru cu tupeu / Spitalu de nebuni are o gaura în gard / 
Că mulţi fug şi nu ştiu cum dracu au scăpat / Apar în prime-time 
fac urât dau.. / Producătorii îşi freacă mâinile când se înjură de 
mame / Circul Globus nu are căutare / Ce e la televizor e mult mai 
tare / Nu-ţi trebuie talent, îţi trebuie o gură mare, / Cu cât te faci 

8 Puya feat Kamelia & George Hora, Change, 2009, http://www.youtube.com/
watch?v=na4h2gQn9F0.
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mai mult de râs, rating-ul sare / Toţi sunteţi oripiliaţi / Dar staţi, 
staţi / Şi vă uitaţi.. […] / Tot ce e normal / Pentru ei e banal, deci 
prost / Nu o să apari pe post / Dacă nu eşti gay sau lesbi, n-are 
rost / Tot ce e normal / Pentru ei e banal, deci prost […] Ai raiting 
fenomenal / Invitatu` e penal / Fete pline de silicon ajung un mega-
star / Am 2 facultăţi îmi dai citate din Cioran / Dar rămâi cu ochii 
în tv / Când iese vreun scandal [...].

După ce am extras o mostră din versurile acestei melodii, 
urmează să facem câteva observaţii asupra formelor lingvistice 
prezentate în structurarea acestora, astfel:

Observaţii:
1) Prima observaţie face referire la structurile lingvistice 

anglomorfe care relevă colaborarea celor trei artişti în interpretarea 
piesei: Puya feat Kamelia & George Hora (= unde engl. feat 
înseamnă „împreună cu/ în duet cu” iar simbolul engl. &/ and 
înseamnă „şi”; aşadar, o traducere românească a colaborării 
artiştilor ar fi: Puya în duet cu Kamelie şi George Hora).

2) Aceasta face referire la anglomorful verbal regăsit în titlul 
piesei, change, care este, de fapt, o trunchiere a propoziţiei engl. I 
can change the world ce înseamnă Pot schimba lumea. Titlul este 
reluat în refrenul piesei (I Can Change the world ...ooo). Totodată, 
cuvântul engl. change poate apărea şi ca substantiv, însemnând 
„schimbare”, aşadar, oricum am lua titlul, sensul rămâne acelaşi, 
cel de „a schimba ceva”.

3) În această observaţie dorim să evidenţiem faptul că soliştii 
încep cu un prim fragment interpretat integral în engleză care este 
cântat de Kamelia şi George Hora, astfel: I said no, this is not fair, 
/ Everybody is talking and I really don’t care / Why, is the world 
so mean / I hope is just a dream / I said no, life’s not fair / I, I, I 
can change the world / [I Can Change the world (ooo)]

Probabil că această strofă a fost scrisă integral în limba engleză 
de către compozitor din două motive:

a) să semnaleze pericolul unei influenţe prea mari a globalizării 
asupra societăţii culturale româneşti, fenomen care tinde, la nivel 
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muzical, să transforme majoritatea versurilor româneşti în unele 
anglo-americane;

b) să aibă succes mare şi să promoveze, indirect, noua modă 
culturală şi lingvistică din prezent.

4) Această observaţie face referire la anglomorfismele incluse 
voluntar de către compozitor. Prezenţa lor are ca scop fie sesizarea 
tendinţei vorbitorului de a include în discurs multe cuvinte anglo-
americane, fie promovarea noului idiom hibrid (romgleza). Din 
aceste cuvinte vom alege doar cinci: 

(1) engl. gay „persoană de sex masculin care simte atracţie doar 
faţă de persoanele de acelaşi sex”; 

(2) engl. lesby (adaptat în rom. lesbi, fiind o trunchiere a 
cuvântului lesbiană) „persoană de sex feminin care simte atracţie 
doar faţă de persoanele de acelaşi sex”;

(3) engl. rating „estimare a numărului de telespectatori care 
urmăresc anumite programe televizate” care a este aici adaptat în 
rom. raiting;

(4) engl. mega-star „vedetă de nivel înalt/ foarte mare/ foarte 
cunoscută” este compus prin aglutinarea cuvintelor mega „foarte 
mare” şi star „vedetă de cinema; personalitate din industria muzicii, 
sportului etc.”;

(5) engl. TV „televiziune; televizor” care este o abreviere 
internaţională pentru engl. television „televiziune”.

Aşadar, în urma celor patru observaţii făcute pe marginea 
acestei prime melodii, am observat că ea nu este atât de împănată 
cu anglo-americanisme, dar existenţa unui refren integral în limba 
engleză şi existenţa câtorva cuvinte de aceeaşi origine, ne-au ajutat 
să conştientizăm că scopul piesei a fost acela de a promova noua 
tendinţă lingvistică hibridă cu scopul de a avea succes şi mai puţin 
de a manifesta preocupare faţă de noul fenomen social şi lingvistic.

2. Cea de-a doua melodie pe care o vom analiza este cea interpretată 
în duet de către Puya (Dragoș Gărdescu) şi Connect-R (Ștefan Relu 
Mihalache), lansată în anul 2010 şi compusă de acelaşi George Hora. 
Numele după care poate fi găsită melodia, împreună cu cei doi solişti 
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Puya feat Connect-R, este Americandrim9. Aceasta a apărut în anul 
2009. În continuare vom oferi câteva versuri pe care noi le considerăm 
esenţiale în analiză, astfel: I can be what I want to be / Losing my 
dignity / Cause I got a lot of life in me / Let me live my American 
dream McDonalds, Michael, Notorious BIG / George Bush, Coca Cola 
si MTV / Hollywood, Mike Tyson, Iraq / 11 septembrie, ce dezastru, 
pacat / FBI, CIA, Hamburger, Hot Dog / Bill Gates, Windows, 
Microsoft / Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job / Mai de 
mult ziceai adidas la picioare de porc / Chill man, janes english, no 
/ Nu mai avem cartiere naşpa, avem ghetou / Raperii au flow, sunt 
underground yo / Totul este cool, nimic nu e mişto / Femei o ard glam, 
barbaţii-s mai mult lemn / O ard mereu pe whisky şi fac pe superman 
/ Tre’ să fii în trend, altfel nu e de glumă / „Is this the life” nu sună 
aşa bine-n română […] Nadia Comaneci, Ţiriac, Ceauşescu / Hagi, 
Dracula şi cam atât ştiu restu’ / Băgam kebab da’ p-ormă mergem la 
fitness / Nu-i bai, oricum totul e invers / Televiziunile fac rating, avem 
DJ / Vorbim engleza de când ne nastem băi / Copiii nu mai vor să fie 
Chickie Chan Se joacă Counter-Strike şi vor să fie star / 

La casa de discuri ni se vorbeşte de sound / Tre’ să fii mai catchy, 
fă ceva gen Tupac / Dacă nu-i gen aia, atunci nu are airplay / De 
parcă am câştiga dolari şi nu lei grei / Undeva-n Balcani suna a 
manele / Păi mai demult aici era Turcia, măi vere / Sunt contestat 
că-ncerc sa fiu  original / Că pun ceva de la noi în rapu’ asta din 
Sălajan / Tovaraş? No. Acum se zice bro / Avem iepuraşi Playboy 
care dau din popou / O ardem VIP, dar totul este gri / Când ne mai 
fac o vizita fraţii din FMI / Un fel de MAI şi cât mai suntem vii / Noi 
mergem să muncim să scoatem toţi banii / Dacă cineva descoperă 
ceva / Cercetătorii vin, clar, din America […] Die my mother if I lie 
you.../ Nici n-o să înţelegi ce zic dacă nu ştii limba engleză […].

După ce am extras o mostră din versurile acestei melodii, 
urmează să facem câteva observaţii asupra formelor lingvistice 
prezentate în structurarea acestora, astfel:

9 Puya feat Connect-R, Americandrim, 2010, http://www.youtube.com/
watch?v=FUdBdyROHdw.
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Observaţii:
1) Prima observaţie face referire la structurile lingvistice 

anglomorfe care evidenţiază colaborarea celor doi solişti în 
interpretarea piesei: Puya feat Connect-R (= unde engl. feat 
înseamnă „împreună cu/ în duet cu”; aşadar, o traducere românească 
a colaborării artiştilor ar fi: Puya în duet cu Connect-R).

2) Aceasta face referire la anglomorful lexical regăsit în titlul 
piesei, Americandrim, care este, de fapt, o aglutinare a celor doi 
termeni englezeşti American şi dream (= adaptat în rom. drim) care 
s-ar traduce Visul american. 

3) În această observaţie dorim să evidenţiem faptul că melodia 
începe cu un refren scris integral în engleză şi cântat de către 
Connect-R, astfel: I can be what I want to be / Losing my dignity 
/ Cause I got a lot of life in me / Let me live my American dream.

Motivele pentru care această strofă a fost scrisă integral în 
limba engleză de către compozitor ar putea fi cel puţin două:

a) să semnaleze pericolul unei influenţe prea mari a globalizării 
asupra societăţii culturale româneşti, fenomen care tinde, la nivel 
muzical, să transforme majoritatea versurilor româneşti în unele 
anglo-americane; 

b) să aibă succes mare şi să promoveze, indirect, noua modă 
culturală şi lingvistică din prezent.

4) Această observaţie face referire la anglomorfismele incluse 
voluntar de către compozitor. Prezenţa lor are ca scop fie sesizarea 
tendinţei vorbitorului de a include în discurs multe cuvinte anglo-
americane, fie promovarea noului idiom hibrid (romgleza). Din 
aceste cuvinte vom alege doar şase: 

 (1) engl. hot-dog „mâncare preparată rapid, compusă dintr-o 
chiflă (lunguiaţă) perforată la mijloc, în interiorul căreia se pune 
fie un crenvurşt, fie un cârnăcior, şi consumată cu sos de tomate şi 
muştar sau cu alte mirodenii” (= aceasta este o mâncare tradiţională 
în S:U.A., dar una a cărei origine este europeană: Germania) – 
corespondentul românesc al acestei mâncări preparate semirapid 
ar fi crenvurşt în corn;
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(2) engl Chill man este, de fapt, o expresie anglo-americană, 
utilizată în special în zonele periferice ale oraşelor americane, ce 
înseamnă „Linişteşte-te, omule!/ Calmează-te!”;

(3) engl. whisky înseamnă „băutură alcoolică obţinută prin 
distilarea cerealelor în condiţii speciale” (= pronunţat de vorbitorii 
neavizaţi uischi/ uiski);

(4) engl. Counter-Strike este „numele unui joc virtual în 
care jucătorii îşi aleg anumite tipologii de puşcaşi şi se vânează, 
împuşcându-se”;

(5) engl. catchy înseamnă „ceva care prinde la public/ de 
senzaţie/ uşor de reţinut”;

(6) propoziţia engl. Die my mother if I lie you este, mai degrabă, 
o construcţie tipică grupului etnic romales, un soi de jurământ dar 
şi blestem spus de către rromi, tradusă cuvânt cu cuvânt, în limba 
engleză (Să moară mama, dacă te mint!).

Deci, în urma celor patru observaţii făcute pe marginea celei de-a 
doua melodii, am observat că ea abundă cu anglo-americanisme. În 
adaos, existenţa unui refren integral în limba engleză şi existenţa 
unui număr ridicat de cuvinte de aceeaşi origine, ne-a ajutat să 
înţelegem că scopul piesei a fost acela de a promova puternic noua 
tendinţă lingvistică hibridă, de a avea succes şi mai puţin de a 
manifesta grijă asupra noii tendinţe lingvistice.

3. A treia melodie pe care o vom supune analizei noastre 
este Lala song10, interpretată de Grasu XXL (Dragoș Nichifor) 
şi Guess Who (Laurenţiu Mocanu), compusă de Grasu XXL şi 
lansată în anul 2011. În continuare vom oferi câteva versuri pe 
care noi le considerăm esenţiale în analiză, astfel: […] Wow! Zici 
că-i San Francisco.. / Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco? 
/ Sanchi! / Toată lumea o-arde junky../ Văd în jurul meu mult prea 
multe feţe funky! / Yeah! (…) în plastic / Tu ca Julieta, Romeo ca-n 
Fantastic / Clasic! / Beau molotov, / Fiindcă intră frig şi-acum văd 
steluţe mov! / I Love This Club! / Mesele sunt goale, toată lumea 

10 Grasu XXL feat Guess Who, Lala song, 2011, http://www.youtube.com/
watch?v=mVyQEQJ38b0.
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e pe sub ele […] Intru-n club e prea mult house/ Se uită toţi de 
parcă-s Mickey Mouse, / I-auzi, e ultima ocazie, / Astea sunt pe 
noi de parc-ar fi o razie. […].

După ce am extras o mostră din versurile acestei melodii, 
urmează să facem câteva observaţii asupra formelor lingvistice 
prezentate în structurarea acestora, astfel:

Observaţii:
1) Prima observaţie face referire la structurile lingvistice 

anglomorfe care denotă colaborarea celor doi solişti în interpretarea 
piesei: Grasu XXL feat Guess Who (= unde engl. feat înseamnă 
„împreună cu/ în duet cu”; aşadar, o traducere românească a 
colaborării artiştilor ar fi: Grasu XXL în duet cu Guess Who). 

2) Aceasta face referire la anglomorful verbal regăsit în titlul 
piesei, Lala song, care este alcătuit din cei doi termeni englezeşti 
lala „persoană aflată sub inluenţa alcoolului, a drogurilor sau o 
persoană care şi-a pierdut, parţian sau total, facultăţile mintale” şi 
song „piesă; cântec”, şi care s-ar traduce Cântecul nebun(-iei). 

3) Această observaţie face referire la anglomorfismele care 
au ca scop indirect promovarea noului idiom hibrid (romgleza). 
Dintre cuvintele subliniate, noi vom selecta numai o parte:

(1) engl. wow este „o interjecţie folosită în exprimarea unei 
surprize plăcute/ neplăcute sau unei admiraţii” (= corespondentul 
românesc este uau);

(2) engl. disco are sens de „muzică modernă; loc în care se 
dansează pe muzică modernă” (= în cazul nostru, disco indică 
starea de halucinaţie provocată de la consumarea unei substanţe 
halucinogene);

(3) engl. junky desemnează „o persoană dependentă de substanţe 
halucinante care ar face orice pentru a-şi obţine doza zilnică” (= în 
text, cuvântul junky face aluzie la comerţul ilegal din discoteci şi 
cluburi al substanţelor stupefiante);

(4) engl. funky înseamă „un stil modern şi diferit de interpretare 
al bluesului” (= în situaţia noastră, funky se poate referi la 
modalitatea distorsionantă de percepere a chipurilor, fenomen ce 
rezonează cu halucinaţia).
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Aşadar, în urma celor trei observaţii făcute pe marginea celei 
de-a treia melodii, am observat că ea are în esenţă un număr 
însemnat de anglo-americanisme, fapt ce ne trimite cu gândul la 
promovarea puternică a noului idiom hibrid, romgleza.

4. Ultima melodie asupra versurilor căreia vom insista este 
cea intitulată Mi-ai intrat în cap11, interpretată de Jazzy Jo (Ioana 
Sihota) feat Dorian, compusă de Dorian şi lansată în anul 2013. În 
cele ce urmează vom oferi câteva versuri pe care noi le considerăm 
esenţiale în analiză, astfel:[…] Şi nimeni nu ţine la tine ca mine ştii 
bine, din primul minut / Că lumea vorbeşte prosteşte dar sincer 
nu am de gând să-i mai ascult / Aşa că hai să mergem baby, ştiu 
că eşti şi tu cam crazy / Dar sincer vreau să fi my lady, şi într-o 
zi apare şi un baby [Referen] Mi-ai intrat în cap şi nu ştiu ce să 
fac/ Că mi-ai pus capac, nu ştiu cum s-a întamplat  / Mi-ai intrat 
în cap şi nu ştiu ce să fac / Mi-ai intrat în cap, şi nu ştiu cum s-a 
întâmplat nu, nu.

Odată ce am extras o mostră din versurile acestei melodii, 
urmează să facem câteva observaţii asupra formelor lingvistice 
prezentate în structurarea acestora, astfel:

Observaţii:
1) Prima observaţie face referire la structurile lingvistice 

anglomorfe care denotă colaborarea celor doi solişti în interpretarea 
piesei: Jazzy Jo feat Dorian (= unde engl. feat înseamnă „împreună 
cu/ în duet cu”; aşadar, o traducere românească a colaborării 
artiştilor ar fi: Jazzy în duet cu Dorian). În adaos, artista Jazzy Jo 
încearcă să readucă atât prin stilul melodiei, cât şi prin video-clipul 
ei acea perioadă americană a jazzului, colorată de prohibiţie şi de 
lumea gangsterilor, iar vocea solistei rezonează cu cea a unei femei 
de culoare, în ciuda faptului că ea este de culoare albă.

2) Această observaţie face referire la anglomorfismele care au 
ca scop promovarea noului idiom hibrid (romgleza). Vom reda 
doar câteva lexeme anglomorfe, astfel:

11 Jazzy Jo feat Dorian, Mi-ai intrat în cap, 2013, http://www.youtube.com/
watch?v=Rj1XBvvedqw.
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(1) engl. baby are sens de „cuvânt de alint dat unui nou-născut; 
bebeluş” (= în cazul nostru, datorită necunoaşterii idiomului anglo-
american, s-a produs relaţia de paronimie între cuvântul baby 
„bebeluş” şi babe „mândră; dragă; pipiţă”);

(2) engl. crazy are sens de „persoană cu uşoare tente de nebunie; 
nebunatic/ă”;

(3) engl. lady are sens de „doamnă; jupână” (= în contextul 
nostru lady este folosit cu sensul de „aleasă”);

(4) engl. baby are sens de „cuvânt de alint dat unui nou-născut; 
bebeluş”.

Aşadar, în urma celor două observaţii făcute pe marginea 
ultimei melodii, am observat că ea are în esenţă un număr restrâns 
de anglo-americanisme, fapt ce denotă o promovarea timidă a 
noului sistem lingvistic hibrid.

Melodiile difuzate la televizor, la radio ori prin internet nu 
sunt singurele metode de promovare ale noii tendinţie lingvistice 
actuale în România. Pe lângă acestea, mai sunt o sumedenie de alte 
influenţe, de pildă emisiunile unor televiziuni (Happy-Hour – PRO 
TV, Next star – Antena 1, Un show păcătos – Antena 1, Ora de 
business – TVR1, Focus monden – Prima TV, Efectul WOW – Prima 
TV, Q & A, Master Chef – PRO TV ş.a.), reclamele, campaniile 
publicitare, reducerile magazinelor etc. Am exemplificat în lucrarea 
noastră numai anumite melodii din simplul fapt că acestea reuşesc 
să propage şi să cultive mai mult, fiind pragmatice şi accesibile 
majorităţii vorbitorilor din societatea lingvistică românească, noua 
orientare de limbă şi fenomenul globalizării, având un impact foarte 
mare asupra generaţiilor tinere, care, din păcate, nu stăpânesc atât 
de bine ambele idiomuri (românesc şi anglo-american) încât să se 
ferească din calea tentaţiei neologismelor şi a ispitei de a fi în pas 
cu moda lingvistică.

Prin acest micro-studiu putem vedea şi stabili pentru început 
care au fost natura şi modalitatea de propagare şi promovare a noului 
idiom aglutinat. Aşadar, evoluţia acestei aglutinări idiomatice nu a 
putut fi explicată în totalitate, ci doar i-au putut fi schiţate câteva 
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caracteristici incipiente. Odată cu formarea unei discipline care să 
aducă cercetări seriose în vederea înţelegerii şi dezvoltării sale, s-ar 
putea stabili dacă romgleza este doar un fenomen ce se manifestă 
latent, la nivel lexical, sau dacă este unul care începe să afecteze 
serios şi sistemul intern al limbii. Dacă idiomul lingvistic hibrid 
(= romgleza) ar deveni un idiom independent, deci, o nouă limbă 
cu particularităţi şi valenţe proprii, atunci lingviştii, intelectualii şi 
organele de stat din România ar trebui să găsească o modalitate de 
a încetini migraţia termenilor anglomorfici, cu preţul creării unei 
legi de protecţie a limbii, însă, aceasta ar trebui să fie una pertinentă 
şi obiectivă care să nu lase loc de interpretări şi non-puristă, 
deoarece purismul lingvistic nu ar fi benefic şi nici productiv 
societăţii româneşti. În adaos, influenţele anglo-americane ce au 
pătruns în limba română, formând un idiom aglutinat, ar putea 
duce la evoluţie, deci şi la o modernizare a lexicului, atâta timp 
cât acestea ar fi ţinute sub control şi nu ar pătrunde şi în structura 
interioară. Din momentul în care influenţele străine ar pătrunde 
abundent în morfologie, sintaxă şi topică, alterând configuraţia 
limbii, atunci limba română şi-ar pierde calităţile şi caracteristicile 
de până acum şi s-ar transforma într-o nouă limbă, deci doar atunci 
ar putea fi vorba de limba romgleză, fiind suprimată de cea care 
s-ar plia peste. Aşadar, dacă acest lucru s-ar întâmpla, lingviştii şi 
organele judiciare ale ţării ar trebui să propună o lege de protejare 
şi conservare a limbii, una care să diminueze şi să repare din 
modificările interne.

În concluzie, după ce am oferit anumite explicaţii şi interpretări, 
după ce am prezentat anumite caracteristici, am clarificat anumite 
confuzii conceptuale şi prezentat o mică parte a modalităţilor în care 
romglezea se răspândeşte, ne mai rămâne să adăugăm că noul sistem 
hibrid românesc este unul relativ tânăr, în ciuda celor douăzeci şi trei 
de ani de manifestare. Aşadar, evoluţia acestei aglutinări idiomatice 
rămâne incertă pentru dezvoltarea viitoare a limbii române, însă, odată 
cu formarea unei discipline care să aducă cercetări seriose în vederea 
înţelegerii şi dezvoltării sale, am putea stabili dacă romgleza este doar 



202 

un fenomen ce se manifestă latent, la nivel lexical, sau dacă a început 
să fie activ şi să afecteze sistemul intern al limbii. Atâta timp cât 
influenţa anglo-americană va fi exercitată numai asupra vocabularului, 
cu foarte puţine nuanţări morfo-sintactice, romgleza va rămâne un 
pericol controlabil, fiind doar un soi de mutaţie lingvistică, dar, dacă 
influenţa anglomorfică va modifica puternic sistemul normat, atunci 
ne vom putea aştepta la apariţia unui nou idiom, sau, după cum spun 
unii, greşit şi prematur, vom avea o nouă limbă, cea romgleză. Dacă 
acest lucru se va întâmpla, lingviştii şi organele judiciare ale ţării vor 
trebui să propună o lege de protejare şi conservare a limbii, una care 
să diminueze şi să repare modificările interne. În altă ordine de idei, nu 
va fi necesar să optăm pentru o lege puristă atâta timp cât fenomenul 
lingvistic poate fi ţinut sub control. 
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