NOTEŞI DOCUMENTE

OBSERVAŢII IN LEGATURA CU INFINITIVUL
VERBULUI ROMÂNESC1
DE
C. DIMITRIU
Privitorla valorileşi funcţiileinfinitivuluiromanesc,In literatura de specialitate nu există încă unitate de vederi. Astfel, In unele lucrări se considerăcă
acest mod reprezintă.forma substantivalăa verbului"2 şi, ca urmare,.îndeplineşte
foartedes funcţiunileunui substantiv(ca subiect,atribut,obiectetc. al propoziţiei)"
3.
în alte lucrări4 se susţinecă infinitlvul şi gerunziul- .sînt formepur verbale"5
care .funcţioneazăca predicateîn propozitu'".In sfîrşit, tn alte lucrări7 se apreciază că infinitivul.tine prin natura lui şi de verb şi de substantiv,putind avea
funcţiunispecificefiecăreiadintre aceste două categorii"8. cu menţiuneacă "nal.ura
verbalăa infinitivuluise manifestăfoarte clar Intr-o serie de caracteristicisintactice, iaircontinqenţelo
cu substantivulsînt mult.mai puţin importan
te"9.
Evoluţiaopiniilorprivitoarela infinitivarat.ăcă, pe măsură ce se Inmultesc
cunoştinţeledespre comportareaacestui mod in limba română contemporană,se
acceptă- cu mai mult sau mai puţină convingere_..- că infinitivulare caracterisil
1 In discutiade faţă ne referimnumai la infinilivulscurt",Intrucit infinitivul
lung a devenit--- in limba literară contemporană- un substantivpropriu-zis.In
cuprinsulacestuiarticolfolosimurmătoareleabrevierinoi: Gram.Acad.- Academia
R. S. România,Gramaticalimbiiromâne,ed. a II-a,Bucureşti,1966;SMLRC- Iorgu
Iordan,\laleria Cuţu-Rornalo
şi AlexandruNiculescu,Structuramorfologică
a limbii
românecontemporane,
Bucureşti,1967.
2 Acad. I. Iordan.Limbaromânăcontemporană,
Bucureşti,1956,p. 416.
3 Ibidem.Aceastăteză este reluată şi exemplificatăde FinuteAsan şi Laura
VasiliuIn Uneleaspecteale sintaxeiiniînltivuluiln limbaromână,SG,I, p. 107-113.
• MatildaCaragiuMarioţeanu,•Modurinepersonale",SCL,XIII, 1962,nr. 1,
p, 29-·-43;1. Diaconescu,Observatiicu privire Ia valoarea infinitivuluiJn limba
română,LR,XVII,1968,nr. 2, p. 111-121.
5 MatildaCaragiuMarioţeanu,art. cit., p. 38. Această idee este reluată de I.
Diaconescu
in att. cit., p. 112ş.u.
6 MatildaCaragiuMerioteenu,ait, cit.. p. 42 ş.u,
7 Gram.Acad.,vol. 1, p, 224ş.u.} SMLRC,
p. 202ş.u,
e Gram.Acad.,voI. 1, p. 224.
9 SMLRC,
p. 202ş.u,
An. lingv.isi, IiI" T. 20, p. 189-194,laşi, 1969.
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ticilc morfologiceşi sintacticeale unui mod verbal, precumşi ca particularitatile
pe baza cărora infinitivulera consideratnume nu sînt Întru totul relevante.
In lucrărileîn care, într-o formăsau alta, se admiteca infinitivul are valoare
de verb şi functionează
ca predicat,se are în vederemai ales infinitivul- însoţit
sau nu de prepoziţia-morfem
a - neprecedatde un cuvînt ca de, fără, fără de,
Îl1uinlede, in loc de, pentru, pînă etc.10.Justificareaacestei situaţii o gasim cel
mai ela" Iormuletăîn SMLRC,
unde se spunecă .atita timpcît nu avemmotivede a
nega valoareade prepoziţiea ,a1cestor
elementede rel.aţie[estevorbadespreele,fără,
fără eleetc.]în situatiadată, constructiacu prepoziţieapropieinfinitivulde nume"11.
In cele ce urmează,vom încercasă punemîn discuţieproblemavalorii cuvintelor de tipul ele, fără, fără ele etc., atunci cînd acestea preced infinitivul (obligatoriu însoţit de prepozitiu-morfem
a), înl.rucîtşi de vnloarca acestor cuvint.e
depindeacceptareasau neacceptareafuncţieipredir:ativea infinitivului din acest
tip de construcţii.
In această privinţa credem că considerareacuvintelorde tipul ele, fără,
fără de etc. ca prepoztţii('ii nu conjuncţiisubordonal.oare)
în situatiile în care
acesteapreced infini.tivulÎnsoţit de prepoziţia-morfctn
a se face mai ales pe baza
tradiţiei,fără CIse avea în vedere contradicţiilece rezultadin această interpretare.
Ne referimla faptul ca, în general,deosebireadintre prcpozitiişi conjuncţiilesuborclonatoare
-- ambeleelementede relaţie subordonatoare
-- se stabileştenumai
prin intermediulunităţilor sintactice pc care acestea le «leagă,,; prepozitiile
ajută la stabilirearaportuluisintactic de subordonareîntre părţile ele propoziţie
(adică tntre atribut, complementşi atribut circumst
enltelF, pe de o parte, şi elementelepe care acestea le determinăpe de altă parte), iar conjunctiil
e subordonatoareajută la stabilirearaportuluisintactictot de subordonare,clar in/re părţile
frazei (adică între propozitiilesubordonateşi regentelelor).
Aceastăregulă se utilizeazănu numai atunci cînd prcpoziţi
ile şi conjunctlile
subordonatoaro
sîni.reprezentateprin cuvintediferite (de exemplu: ele la, ciespre,
pe etc. sînt numaiprepoziţii,în timp ce că, deşi, încît etc. sînt numai conjunctii
subordonatoare),
ci şi atunci cînd unul şi ecelaşicuvîntpoate avea atit valoarede
prepoziţiecît şi valoare de conjuncţiesubordonatoare.
Exemplu:
De treci codri de aramă,de departevezi albind
Şi-auzimîndraglăsuirea păduriide argint.
(M.Eminescu
13,p. 63)
Aici, cuvintulde este consideratprepozitieatunci cînd «Icaqă»părţi de propoziţie(anume,atrrbututaramă de regentulcoelri),clar este consic!erat.r:onjuncţie
subordonatoareatunci cînd «leagă»părţi ale frazei (anume,propoziţiatemporală
sau condiţionalătreci codri ele aramă de regenta ele departe vezi).Dacă admitem
că cele spuse aici reprezintăo regulă generală,atunci,revenind la «cuvintele»
de, iără, îâră ele etc. care preced infinitivulînsoţit de prepoziţia-morfen
a, putem
spune că, recunoscîndfuncţia predieativăa infinitivului,admitemimplicit.şi că
de, fără, fără ele etc. nu reprezintăprcpoxiţii,pentru cii nu «Icaqă»părţi de propoziţie,ci conjunctiisubordonatoare,
pentru că <deaqa»o propoz'iţiesubordonată
ioVezi MatildaCaragiuMariotcanu.ari. ciI.; SMLRC,
p. 202 s.u. Excepţieîn
aceastăprivinţ.: face I. Diaconescucare, deşi nu pune la îndoialăvaloareade prepoziţiea cuvintelorde, iără, iăn: de etc. atuncicînd acesteaprecedinfiniti.vul
însoţit de prcpczitie-rnorfem
a, admite,totuşi,ca şi în această siI.uaţieinfinitivulfuncţioneazăca predicat(vezi uII. cit., p. 115ş.u.).
11Ibielem,p. 207.
12Acest termen,care apare in Gram.Acad.,voI.al II-lea, p. 139-140,ni se
pare mai pot.rivitdecît termenulde .elementpredicativsuplimentar"care, de asemenea,apare în Gram.Acad.,voI. al II-lea,p. 206.
13Poel.ii(editiabibliofi1ă),
Bucureşti,1960.
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cu predicatulla infinitivde regenta ei. Altfel spus, admitindpredicativitateainfivitivului,nu vedemnici o deosebire,din punctulde vedere al raportuluipe care-I
stabileşte,între ele urmat de indicativşi de urmat de infinitivulinsotit de prepoztţia-rnor
lem a. Exemple:
De treci codride aramă,de departevezi albind
(Eminescu,
vezi mai sus).
Vinevremeade a pricepeomulce-i bine şi ce-i rău
(Creangă,după Cram.Acad.,vol. 1, p. 227).
Aşa stînd lucrurile,Înseamnăcă valoarea «cuvintclor» de, fără, fără ele etc.
care precedinfinitivulînsoţitde prepozjţi
a-rnorlen (1depindede felul în care privim
problemacapitnlăa acestui mod, şi anume: tnfiuitivuleste un mod nepredicativ
sau predicativ? Acceptîndteza nepredicativităţiiinfinitivulu
i. urmează că .acest
mod este «Iormasubstantivală-everbuluişi pentru că poate Ii precedatde diverse
prepoziţit(de, fără, fără de etc., deci.altele decît prepozitia-rnorfem"
a). AcepHnd
leza predicativi
tătii infinitivului,
urmează că acest mod este «o formaverbala»,lucru ce se poate sustineprin aceea că infinitivulnu poate fi precedatde prepoziţie
(alta decît prepozi
ţia-morfena) 14.Aceastapentru cii =. fără, fără.ele etc., prece
dind infinitivul însoţit de prepozitie-morfem
CI, «Iceqă» propovitia subordonată
cu predicatulla infinitivde reqenta ei şi, deci, trebuie considerateca avînd valoare de conjunctiisubordonate
15.
Revenindasupre Iorrnul
ării din SMLRC,unde se spune că .atîta timp cît nu
avem motive de (! nega valoarea de prepoziţiea acestor elemente16în situaţia
dată, construcţiade prepoziţieapropie infinitivulde nume"17,observămcă de
aici. rezullă "ţn mod direct» că valoarea de «nume»a infinitivuluiprecedat de
prepozitia-morfcm
a şi de de, fără, fără de etc. «este dată» de considerareacuvintclor de, iără, fără de etc. ca prepozrtit.«In mod mdirer.t»,însă, din această formularese poat.edesprindeşi ideea că, dacă ar exista «motive.care să permită
considerarea«cuvintelor»de tipul ele, fără, iărti de etc. drept conjuncţiisubordonatoare în constructiilerespective,s-ar putea admite şi că. infinilivul precedatde
aceste elementede Ieqătură are valoare verbală şi nu nominală.Avînd în vedere
aceste lucruri, se iveşte în mod 109icunnătoereeînl.rebare:există «motive»pe
baza cărora să susţinemCd ele,iară, fără ele ctc., precedîndinfimtivulînsoţit de
prepoz.iţi
a-morîem (1,nu reprezintăprepoziţ
ii ci conjuncţi
i suborddnatoare?
In aceastăprivinţă,un răspunsacceptabilcredemcă ni-l dti criteriulsintactic
invocatmai sus, cu ajutorul căruia deosebimvaloarea de prepoziţiede valoarea
de conjuncţiesubordon
atonrola cuvintelecare au amîndouăacestevalori,şi anume:
cînd stabilescraporturide subordonareîntre părţi de propoziţie,«cuvintele»
de, fără,
fără de etc. au valoarede prepozitie;cînd stabilescraporturide subordonareîntre
«pârţile frazei»(adicăîntre propoziţii),aceleaşicuvinteau valoareele conjunctilsubordonatoare.Aşa stînd lucrurile,înseamnăcâ problemavalorii infinitivuluiprecedat
de prepozitia-morfcn
(1;;i de un «cuvtnt»ca de, fără, fără de etc. apare ca un cerc
vicios: negarea funcţieipredicntiveşi, deci, şi a valor.iiverbale a infiniUvului
14In recunoaştereafuncţieipredical.ivea infinil.ivului
precedat ele «prepozitiile» de, fard, fără de etc. şi însoţit de prepozitia-morfem
CI,I. Diaconescu(art.ciI"
p. 115ş.u.) se bazeazăpe faptul că şi alte moduri(anumeconjunctivulşi indicativul) ar putea fi precedatede prepozitii.
15O altă soluţie ar mai fi şi aceea de a vorbi despre locutiunileconjuncţionale de a, fără a, fără de a etc. La această interpretare,însă, s-ar puten obiecta
că a, avîndcalitateade IllorfemalfŢ){)dului
verbal,face parte din infinitiv.
1665tevorbadesprede, fără, fără ele etc:.
17Vezi mai sus.
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proc.odnt
de prepozitia-mot
Icm a şi de un «cuvînt»ca de, fără,fără de etc. S8 bazeazăpe faptul că îin aceste construcţiide, fără, fără de etc. sint considerateprcpozitii care, prin urmare, pot stabili raporturide subordonarenumai în cadrul
propozitiei
i considerarea«cuvintelor»de, fără, fără de etc. ca prepoziţiiai.unci
cînd acesteapreced infinil.ivul
scurt insotit de prepoztţia-mortem
a se bazează,în
afară de tradiţie, pe faptul că în aceste construcţiiinfinitivuleste considerat.
atribut sau complementşi nu predicatulunei propozitiiatributivesau completiv
e.
Acest cerc vicios ne determinăsă spunemcă, pînă la recunoaştereaunanimăa
caracteruluipersonalşi, ca urmare,şi a funcţieipredicativea infinitivului-- recunoaşterecare, în cazul infinitivuluiprecedatde prcpozitie-morfern
a şi de un «cuvînt» ca de, iără; .fărăde etc., duce şi la admitereavalorii de conjunctiesubordonatoaroa «cuvintelor»de, fără, fără de etc. valoareainfinil.ivului
precedat de
prepoziţie-morfem
a şi de un «cuvînt»ca de, fără, fără de etc. se stabileştedupă
poziţiape care se situeazăcercetătorulrespectiv.Astfel,pentru cei care consideră
încă, conformtraditiei,că de, iătă, fără de etc. precedîndinfinitivulInsotit de
prepoz.iţia-mor
lem a reprzeintăprepoziţii(şi nu conjunctiisuborn.atoare],
infinitivul precedatde de, fără, fără de etc. şi de prepozttia-morfern
a continuăsă fie un
mod nepersonalşi nepredicativşi, deci, să. aibă valoare nominală18i pentru cei
care, însă, admit că de, fără, fără de etc. precedîndinfinitivulînsoţit de prepoziţia-morfema reprezintăconjunctiisubordonatoare
întrucît infinitivul,fiind un mod
personal,este şi predicativ,infinitivulprecedat de de, iără, fără de etc. şi de
prepozitia-rnorfem
a are valoare verbală.
Infinitivulprecedatde prepoztţf
a-morfcma şi de un «elementde relaţie?subordonator»de tipul de, fără, fără de etc. apare de cele mai multe ori ca determinant19al unui verb predicativ(expresieidiomaticăverbală20predicativă),avînd
subiectcomuncu delerminatulsau subiectpropriu,şi, mai rar, ca determinantal
unui nume21,cînd are subiectpropriu22.Exemple:
Scriu frantuzeştesous la dictee,fără a iace mai mult decît şepte opt greşale?
pe fatăI
(Negruzzi,după Gram.Acad.,vol, I, p, 225).
Vinevremeade a pricepeomulce-i bine şi ce-i rău.
(Creangă,după Gram.Acad.,voI. I, p. 22'7).
lnsă şi plăcereads a-l asculta era amestecatăcu sufcrintă.
(M.Caragiale,după Gram.Acad.. vol. l, p. 225).
18Vezi şi punctulde vedere exprimatîn SMLRC,unde acest lucru nu este
spus in mod expresdar, vorbindu-seîn aceasta situaţie despre valoareade nume
a infinitivului,se neagă de fapt functiapredicativăşi, deci,şi caracterulpersonaj
al acestuimod.
19Singursau împreunăcu alte «cuvinte»cu care alcătuieşteo expresieidiomaticăverbală.
20Folosimtermenulde «expresieidiomaticăverbală" pentru toate grupurile
de cuvinteoare, conţinîndun verb, reprezintăşi «echivalentul»
semantice-sintactic
al unui verb.
21In cazurirare, în construcţiiîn care St)simte influentaaltor limbi,infinitivul precedatde prepozitia-morfem
a şi de un «elementde relatie subordonator»
de
tipul de, MIă, Mră de etc. poate determinaşi un adjectivprovenitdin participiu.
Exemplu:., ..strigă el enervat de a fi chemat în teatru la rampă. (Călinescu,
după Cram.Acad.,voI.1, p. 225).
22Cînd numele determinatface parte dintr-o expresie idiomal.icăverbală,
infinitlvulprecedatde prepozitia-morfem
a şi de' de, fără, iără de etc. (care, de
asemenea,poate să facă parte dintr-o expresie idiomaticăverbală) poate avea
acelaşisubiectcu expresiaidiomaticăverbalădet.erminată.
Exemplu:
Marta a vea obi cei u 1 de a pune toată casa în mişcare.
(Slavici,după Gram.Acad.,vol. 1, p. 226).
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In loale acesle situaţii, considerămcă infinitivulpreceda:.de propozi
tie-morIcrnu şi «legat»de ngent prin de, fără, fără de eI«. are aceleaşicaracteristici11101"folo9i.co-sintacUce
ca i infinitivul precedatde prcpovrtie-inorfem
a juxtapusrcqcnIului23Ne referimla faptulcu, la fel cu infinitivuljuxt.apusrcqenLlllui,
şi infinitivul
«Icqat»de rcqcnt prin de, iar«, iăta de etc, are
acest lucru fiind deja demonstrut24 cate90riile9rmnaticalede d.iateu,mod şi ceea ce aici prezinl}iinteres
dr-oseb
it _.,.,persoonăşi număr,acesteadin urmă permiţ.îndu-i
si Iunction
cve ca predicat al uneipropozitii
20,Aşa slînd lucrurile,însearnnăcii nu numaicînd este juxrapus regenLului,
ci şi atunc!cind este «Icqat dc acesta prin de, fără, fără de ctc.,
ciacii are subiectpropriu,dată fiind imposibilitatea
existenţeisubiectuluifără predical.26,funcţiapredicalivăa infinifivului nu poate fi pusă Ia lndotală.Aceastapentru
că, dacă iufinitivul cu subiectpropriudin exempleledate mai sus (.şidin toate cele
similareacestora)nu ar avea funcţiasintacticăde predicat,ar urrna că nici OIT/ul
din vine VIeIT/ea
de CIpricepeotnu!ce-i bine şi ce-i rău >: sau tu (eventualcioevaţ
nedeterminat-- din ",plăcerea de a-l oscul!a[tu sau cineva] era amestecatăcu
suferinţă- nu ar avea funcţiasintacliră de subiect,ceea ce, prac.tir,ni se pare
imposibil
27
Nici atunci.cînd are subiectcomunCLIregenl.uI(ca în exempluld(-'mai sus
scriuitaniurestesau" la dicteefără a face mai mult decît septe opt qreşaiepe faţă
i în toate.cele similareacestuia)funcţiapred.ir.at
ivă a infimtrvulu
i precedatde prcpoz.tta-morfcm
(1şi le9at de regent prin ele,fără, tât« tie etc, credemcil nu poate
fi ncqată.Spunîndaceasta,avemîn vederecă, pentrua stabilidacă o formăverbală
poate sau nu să fie pN:dicaLivă,
ne intereseazăposibilitateaacesteiaele a avea sau
nu cateqorieqramaticalăil persoanei28şi, ca urmare,subiect,şi nu faptul cii subiectul este sau nu comunmai multorformeverbaleprcdicalivc din fraza respectivă,
Dacădiverseleformeverbalear avea functieprudicativănumaiatuncicînd au subiect proprlu,atunciar însemnacă nu numaiinfinitivul cînd nu are subiectpropriu,cl
şi mdicativul,conjuncl.ivul
ele. cînd nu au subiectpropriuar trebui considerate1.01.
nepredicalive.Cum,Însă, nimeninu 11ne9at predicativitateaindicativului,conjunctivului elc, În cazurileîn care acesteanu au subiectpropriuîn fraza dată, considerăm că, pentru acest motiv,nu poate ti ne9ată nici predicativililLea
infinitivului,
Din: comentariilepe care le-am fiicut aici, pulenl desprind" urmiHoarele
idei
9cnerale
23In discuţIade fatii nu intereseazăcazurileîn care infiniLivulprecedatde'.
pwpozitia-morfem
a intră în slructura unui predicat verbal cornpusalături de
orice semiauxiliarde mod sau ele aspectîn afară de CIputea,
24Vezi Matilda Caragill-Marioţeanu,
ari. cit., p, 38,
2.5rntrucil.inflnit.ivul
este- cu exceptiacazurilorcînd are valoare de imperativ un mod dependent(ve.ziMatildaCara9iuMarioţeanu,uri, cii" p, 41), propoziţiacu predicatulla infinitiveste înLotdeauna
subordonata,
26Vczialcad, I. Iordan. O(J.ci!., p. 531. la.cenl labsLracti.e
aici de ceea ce
eram, Acad, (voI.al II-lea,p, 69 Ş,l!.)considerăpropoziţielIIonomembrii
repreentată numaiprin SUbi(ect,
27Ne referimla faptul c2î «cuvintelor»care reprezintăsubiecl.ulpropriu al
infjnilivuiliinil li se poate Jăsi nici o altă fundie sinl.acţiccl.
(în afară de Clceea
de subiect al infinilivului)în comunic5rilerespecl.ive. In această privinţă, nu
există nici o deosebireÎntre infinitivulcu subiect propriu precedatde prepoziţia-rll:orfern
a 'ii de9ab de regent prin de, iără, fără de pIc. şi infillii.ivulcu subiect
propl"luprecedatde prcpozitia-morfell1
Cijuxtapusregentului.PenLruaceasta, compară vine vremeade Cipricepeomulce-i bine şi ce-i rău cu e () absurditateClse
bale cinevapentru ochij unei oclriţe (Ne9ruz.zi,
după eram, Acad" vot l, p,227).
28Vezi l\Jal.iJdaCarariu-Mari()teanu,
aU. ciI., p, 40,
13-- ce!.301
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1) In cercetărilerecenteprivitoarela infinitivulromânescse subliniazădin ce
în ce mai frecvent.faptul că acest mod are valoareverbală şi funr.ţio prcdicativa
pentrucă, la fel cu celelaltemoduriverbaleşi predicative,şi Infinitivulare - indiferentde felul mijloacelorformale(<<implicite»
sau «explicite»)
29prin care se exprimii-- categoriilegramaticalede diateză,«mod»timpşi - mai ales persoanăşi
număr.Cei care, cu mai multăsau mai puţinăconvingere,admitvaloareaverbalăşi
functiapredicativăa infinitivuluise referă.de obiceila infinitivulprecedatde prcpoziţia-morfem
Cijuxtapus regentului.Cînd este precedat de prcpoziţia-morfcm
a
dar este «legat»de regent printr-un element-Ie relatie subordonatorca de, fără,
fără de etc.,pleclndu-sede la faptulcă acesteelementede relaţiesubordonatoare
(de,
fără, fără de etc.) sînt prepozitii,se consideră- cu putine excepţii30- că infinitivul are valoarenominalăşi, deci, nu poate indeplinisingurfuncţiasintacticăde
predicat.
2) Analizaconstructiilorîn care infinitivul-- precedatde prc!"oziţia-morfem
a
- este legat de regentprin de, fără,fără de etc. arată că acesteelementede relaţie
subordonatoare
(de, iără• tătă de etc.) pot fi considerateconjuncţiisubordonatoaro.
Aceastapentrucă deosebireadintreprepozitiişi conjuncţiiJe
subordonatoare
se face
--- atît at.unciclnd acestedouă părti de vorbiresînt reprezentateprin cuvintediferite clt şi atuncicînd sînt reprezen
tate prin aceleaşicuvinte- - cu ajutorulunităţilor sintacticepe care le leagă: prepoziţiiloajută la stabilirearaportului sintactic
de subordonareîntre părţile de propoziţie,in timp ce conjunctiilasubordonatoare
ajută la stabilirearaportuluisintacticde subordonareîntre propozttnl«unei fraze.
Aşa stînd lucrurile,Înseamnăcă, admitîndcă infinitivul- nu numaicel juxt.apus
regentului,ci şi cel «legat».de regentprin de, fără,fără de etc. -- este un modpredicativ,pentrucă este şi personalşi, ca.urmarepoate avea subiect(propriusau comun ca un alt verb predicativdin fraza respectivă),trebuie să admitemşi că de.
fără, fără de etc., precedlndinfinitivulInsotitde prcpoztţia-morfcm
a, reprezintă
ronjunotiisubordonatoare,
întrucît «Ieaqă»propoziţiasubordonatăcu predicatulla
infinitivde «elementul»
său regent.In felul acesta, se înlătură şi cauza rezervei
exprimetoîn SMLRCpotrivit căreia construcţiacu prepoziţieapropieinfinitivulde
"nume»,şi astfel se poate consideracă şi infinitivulprecedatde prepczitia-morfern
CIşi «legat»de regentprin de, fără, iără de etc, are valoareverbalăşi functiepredicativă.

--------29Pentru mijloace«implicite»şi «explicite»,vezi MatildaCaraqiu-Marioteanu,
ari, cii., p. 40.
soVezi I. Diaconescu,
art, cit., p. 115.

