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                                                   MONITORIZAREA POSTULUI DE TELEVIZIUNE ANTENA 1 ÎN PERIOADA 
                                                                                        OCTOMBRIE – DECEMBRIE  
                                                                                                   (IRINA NICULA) 
      I. 
                                                             
Ziua şi ora  
 
16octombrie,  
09-10.00 

Emisiunea 
/prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

 
Versiunea greşită 
/ nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul greşelii) 

09.03 Mircea Badea O părere mai proastă n-aş putea 
să capăt 

O părere mai 
proastă de atât nu aş 
putea să-mi fac/să 
am. 

Semantică: folosirea improprie a verbului 
“a căpăta”, a cărui semantică presupune un 
transfer de la o persoană la cealaltă/ de la 
ceva la altceva. 

09.08 Mircea Badea Procurorii primesc o sesizare 
privind un eventual trafic de 
influenţă 

Variantă: trafic Ortoepie: în DOOM sunt  înregistrate în 
variaţie liberă variantele trafic/trafic, dar 
este preferată prima. 

09.09 Mircea Badea E foarte vast articolul E foarte elaborat/ 
/bogat/lung 
articolul. 

Semantică: folosirea improprie a 
adjectivului vast; conform DEX-ului, există 
anumite restricţii pentru folosirea acestui 
adjectiv. Se spune despre suprafeţe, 
terenuri, construcţii sau despre noţiuni 
abstracte (teorii, cunoştinţe) că sunt vaste. 

09.09 Mircea Badea Concluzia pe care o trage ziarul 
„Gândul” în urma acestei 
daraveli… 
 

(…) 
în urma acestei 
daraveri/daravele 

Morfologie: conform DOOM-ului, forma de 
plural nearticulat a substantivului daravelă 
este daraveri/daravele, omonimă cu forma 
de genitiv-dativ singular a substantivului 
(ex. cărţi (pl.) – (unei) cărţi) 

09.17 Mircea Badea O rotiţă care (…) să-şi aducă 
aportul 
 

O rotiţă care să-şi 
aducă  contribuţia 

Semantică: pleonasm. 
Substantivul aport 
provine din verbul franţuzesc apporter, care 
se traduce în română prin  a aduce 

09.23 Mircea Badea Cine să-l facă stimaţi 
telespectatori, cine să-l facă pe 
drumul ăsta? 

Cine să-l facă 
stimaţi telespecta- 
tori, cine să facă 
drumul ăsta? 

  Sintaxă: folosirea greşită a prepoziţiei pe; 
atunci când complementul direct este 
realizat printr-un substantiv comun, acesta 
se leagă direct de verb, fără a mai fi nevoie 
de prepoziţia pe. În limba română, 
prepoziţia pe este marcă a genului personal. 

09.33 Mircea Badea Să pot să am anvergura 
profesională 

Să pot să am 
valoarea/ 
importanţa 
profesională 

Semantică: folosirea improprie a 
substantivului anvergură, care apare în 
DEX cu sensul de „întindere”, 
„desfăşurare”. 

09.35 Mircea Badea Uită-te la emisiunea unui nord-
vestist 
 

Uită-te la emisiunea 
unui prezentator 
din nord-
vest/nord-vestic. 
 

Lexic: forma „nord-vestist” este o creaţie 
spontană, neconsemnată de dicţionare, al 
cărei model a fost, probabil, adjectivul 
sudist, o formaţie, de asemenea,  recentă  

09.43 Mircea Badea Umblă cu maşina noastră în 
sensul că e pe bani publici

cu/din bani publici  Sintaxă: folosirea greşită a prepoziţiei pe. 
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Ziua şi ora  
16 octombrie, 
22.30-23.00 

Emisiunea 
/prezentatorul 
 
Observator 
Andreea 
Berecleanu 
Andrei 
Zaharescu 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul greşelii) 

 Crawl  Nu doar elevii s-au 
îmbolnăvit, mai bine de 
jumătate din profesori sunt 
răciţi. 

mai bine de jumătate 
dintre profesori sunt 
răciţi. 

Sintaxă: folosirea greşită a prepoziţiei; 
pentru redarea unui raport partitiv se 
foloseşte prepoziţia dintre 

 Andreea 
Berecleanu 

Oficial, numărul 
infracţiunilor a scăzut, nu şi 
numărul consumatorilor de 
droguri, neoficial. 
 

Oficial, numărul 
infracţiunilor a scăzut, 
dar neoficial, numărul 
consumatorilor de 
droguri nu a scăzut. 
 

Sintaxă (topică): plasarea adverbului 
neoficial la finalul enunţului îngreunează 
înţelegerea contextului. 

 
Ziua şi ora  
16 octombrie, 
23.00-23.30 

Emisiunea 
/prezentatorul 
Sport 23 
Simona 
Pătruleasa 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul greşelii) 

 Simona 
Pătruleasa 
 

 „Să nu crezi ca am fost 
noi”, i-au transmis 
jucătorii în momentul 
plecării lui Hagi din 
Ghencea 

Să nu crezi că am fost 
noi”, i-au transmis 
jucătorii lui Hagi  în 
momentul plecării sale 
din Ghencea. 

 Sintaxă (topică): enunţul este ambiguu 
pentru că nu se poate deduce cui i se 
adresează jucătorii. Se simte astfel nevoia 
exprimării unui complement indirect 
(jucătorii i-au transmis lui Hagi) care să reia 
pronumele neaccentuat i şi să fie plasat în 
enunţ chiar după verb. 
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                                                      18 octombrie – joi 
                                                      22.30-23.00; 23.00-01.00 
 

Ziua şi ora 
18.10.2007 
23.00-01.00  

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Marius Tucă 
Show 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea 
corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 

23.35 Marius Tucă  Sunt destul de feciorelnic, 
dar îmi permit lucrul acesta 
 

Sunt destul de 
timid, dar îmi 
permit lucrul 
acesta 
 

Semantică: este improprie folosirea adjectivului 
feciorelnic în context; în DEX  acesta este glosat cu 
următoarele sensuri: 
neprihănit, nepătat, nevinovat, imaculat, curat. 

23.42 Marius Tucă  Acuzatiile în cele ce-l 
privesc pe Cristian Cioacă 
 

Acuzaţiile 
 în ceea ce-l 
priveşte pe 
Cristian Cioacă 

 Sintaxă: locuţiunea prepoziţională care introduce un
circumstanţial de relaţie este în ceea ce priveşte, iar 
verbul din alcătuirea acesteia 
nu are niciodată formă de plural. 

23.52 Marius Tucă  Şi aş vrea foarte bine să 
exemplificăm 
 

Şi aş vrea să 
exemplificăm 
foarte bine 

 Sintaxă: adverbul este  
(foarte) bine determină verbul  să exemplificăm, nu 
verbul aş vrea. 

00.15 Marius Tucă  Nu sunt psiholog, măcar în 
direcţia asta nici atât. 
 

Nu sunt psiholog, 
iar în direcţia  
asta nici atât/cu 
atât mai puţin 
 

Semantică: exprimare ambiguă, din care nu se poate
deduce sensul enunţului. 

00.18 Marius Tucă  Iertaţi-mă, vreau să vă 
întreb care sunt  
manifestările 
 

Iertaţi-mă,  v-aş 
întreba care sunt 
manifestările 
 

Stilistică: clişeu de vorbire, în care vorbitorul îşi 
anunţă intenţia de a verbaliza ceva chiar în 
momentul în care o face. 

00.45 Marius Tucă  Aşa, unde rămăsesem? 
 

Aşa, unde 
rămăseserăm? 

 Sintaxă: moderatorul poartă un dialog cu invitatul 
său, deci acordul trebuie făcut la plural; forma de 
plural, mai mult ca perfect a verbului a rămâne este 
rămăseserăm (cu infixul -ră). 

00.45 Marius Tucă  Indiferent ce putem crede Indiferent ce  Sintaxă: acordul trebuie făcut la singular, cu 
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unul sau celălalt poate crede unul 
sau celălalt 

unul/celălalt, care se află într-un raport de 
coordonare disjunctivă prin sau. 

 
 
 

Ziua şi ora 
18.10.2007 
22.30-23.10 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 
Andreea Berecleanu 
şi Andrei Zaharescu 

Versiunea 
greşită/nerecomandată 

Versiunea 
corectă/recomandată

Explicaţia 

22.44 ? Sunt ultimile zile 
 

Sunt ultimele zile  Morfologie:  
forma de feminim a numeralului ulti- 
ma este ultimele. 

23.07 Andrei Zaharescu Peste cinci sute de clauni
 

Peste cinci sute de 
clovni 
 

Ortoepie: 
englezescul clown  a dat în română clovn, nu claun
(claun este înregistrat în DOOM ca învechit). 

23.08 Andrei Zaharescu La sfârşitul întâlnirii, 
claunii au organizat 
 

La sfârţitul întâlnirii, 
clovnii au organizat 
 

Ortoepie: 
englezescul clown  a dat în română clovn, nu claun
(claun este înregistrat în DOOM ca învechit). 

 
                                            18 octombrie, Antena 1 
                                          În gura presei, 8.30-9.20 

Ziua şi ora 
 
18.10.2007 
8.30-9.20  

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei  
Mircea Badea 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

8.34 Mircea Badea Eu dacă i-aş fi dat 
unuia două bucăţi 

Eu dacă i-aş fi dat 
unuia două 
palme/pumni 

Stilistică: Exprimare colocvială. Folosirea 
substantivului bucată cu sensul de 
„lovitură”/„palmă”/„pumn” s-a  tot extins în 
vorbirea colocvială, argotică. 

8.35 Mircea Badea Pot să fiu şi propriul - Semantică: exprimare pleonastică şi nonsens (nu te 
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meu Lazarus poţi autodesemna prin altcineva). 
8.35 Mircea Badea I-a ţinut lu’ ăla 

mîinile 
 

I-a ţinut ăluia 
mîinile 

Morfologie: forma de Genitiv-Dativ a pronumelui 
ăla se face sintetic, cu ajutorul articolului şi al 
desinenţelor. 

8.36 Mircea Badea Atât de mult timp e 
obişnuit cu ochelarii 
la ochi 
 

E obişnuit de atât 
de mult timp cu 
ochelarii la ochi 

 Sintaxă: topica incorectă. 

8.39 Mircea Badea Şi Băsescu şi cu 
Tăriceanu trebuie să 
se altoiască până la 
urmă 
 

Şi Băsescu şi cu 
Tăriceanu trebuie 
să se bată până la 
urmă 
 

Stilistică: Exprimare nereverenţioasă 

8.44 Mircea Badea Simt nevoia să-i dau 
un cap în gură 
laptopului 
 

- Semantică: nonsens. 

8.57 Mircea Badea Ştiţi cineva despre ce 
e vorba? 
 

Ştie cineva despre 
ce e vorba? 

 Sintaxă: acordul se face la singular (acord formal) 
între pronume ca fiecare/cineva/careva şi verbul-
predicat. 

9.02 Mircea Badea  
 

Sentimentul naţional 
te îmbibă 
 

Sentimentul 
naţional te 
copleşeşte  

Semantică: folosire improprie a verbului a îmbiba 
ale cărui sensuri consemnate de DEX sunt: 1. A (se) 
pătrunde, a (se) umple de un lichid, de un gaz şi 
doar marginal a face să fie pătruns de o idee, de o 
teorie. 

09.04 Mircea Badea Cine plâng? Cine plânge?  Sintaxă: acordul se face la singular între pronumele 
cine şi verbul-predicat a plânge. 

09.09 Mircea Badea [...] când se mai 
eliberează traficul 

Variantă: traficul Ortoepie: în DOOM sunt înregistrate în variaţie 
liberă formele trafic/trafic, dar este preferată prima. 

09.12 Mircea Badea Când îi văd pe toţi 
asfaltagiii ăştia! 
 

Când îi văd pe toţi 
cei care asfaltează 
străzile 

Lexic: substantivul asfaltagiu nu este consemnat de 
dicţionare, el este o creaţie spontană a 
moderatorului, folosită probabil cu intenţie ironică. 
Acesta a fost creat probabil prin analogie cu 
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geamgiu/camionagiu etc. de la substantivul asfalt, 
cu sufixul -giu. 

09.14 Mircea Badea 
 

Bute e un boxeor 
mult mai bun 

Bute e un boxer 
mult mai bun 

Ortoepie: forma corectă este boxer (vezi DOOM). 

08.55 Mircea Badea 
 

Nu mai are Badea 
curaj să dea 
audienţele [...] că 
clar şi-a luat  bătaie 

Nu mai are Badea 
curaj să dea 
audienţele [...] că 
(sigur) va lua 
(sigur) bătaie 
(sigur)/va fi bătut. 

Fonetică: cacofonie. 
 Sintaxă: folosirea verbului a lua (bătaie) ca 
reflexiv, cu clitic în Dativ; este corect a lua bătaie, 
nu a-şi lua bătaie 

08.56 Mircea Badea Există o concluzie, 
ceea ce se mai 
demolează un mit  
 

Există o concluzie, 
ceea ce înseamnă 
că se mai 
demolează un mit  
 

 Sintaxă: elipsa din vorbire face ca exprimarea să 
fie nongramaticală şi sensul enunţului (de redarea a 
unui raport cauză-efect) să se piardă. 

                                       
                                        

20 octombrie, Antena 1 
                                   Săptămâna financiară, 18.30-19.00 

Ziua şi ora 
20.10.2007 
18.30-19.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Săptămâna financiară 
Gabriela Vrânceanu 
Firea 

Versiunea 
greşită 
/nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

18.56  Proprietarul 
clădirii ar trebui 
să-l găsiţi 
 

Pe proprietarul 
clădirii ar trebui să-
l găsiţi 
 

 Sintaxă: substantivul proprietarul este în cazul 
Acuzativ şi îndeplineşte funcţia de complement 
direct, deci trebuie folosit cu prepoziţia pe, 
marcă a genului personal şi a cazului acuzativ. 

18.57  Graţie vizibilităţii 
ridicate, locaţia 
pe care se află 
construcţia 

 Graţie vizibilităţii 
ridicate, 
locul/spaţiul pe 
care se află 

Semantică: folosire improprie a neologismului 
locaţie; conform DEX-ului, sensurile acestui 
substantiv sunt: 1. Închiriere. Chirie luată 
pentru lucruri luate în folosinţă temporară. 2. 
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neterminată 
 
 

construcţia 
neterminată 
 
 

(Jur.) Contract prin care una dintre părţi se 
obligă să procure şi să asigure celeilalte părţi 
folosinţa unui lucru pentru un timp determinat 
în schimbul unei sume de bani.  

 
  23 octombrie 2007 – marţi 
  09.00 -10.00; 19.00-19.50 

Ziua şi ora 
23 octombrie, 
09.00-10.00  

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.03 Mircea Badea Şi Băsescu 
vorbea...cum se 
numeşte limba 
aia....romanes? 
romanes, nu? 

Variantă: Limba 
rromani 

! Morfologie: în DOOM, sunt date în variaţie 
liberă rom şi rrom, dar nu este înregistrat şi 
substantivul care denumeşte limba. Conform 
unei căutări pe internet (de reţinut că uzul nu 
are a face cu norma, de multe ori), se observă 
că forma cel mai frecvent folosită este 
romanes. Pe lângă aceasta, mai apar variantele 
rromani şi rromanes. 

09.03 Mircea Badea Nici în limba 
rromanes se 
pare că nu are 
aptitudini, deşi 
te-ai fi aşteptat 
că poate fi mai 
fluent... 
 

Se pare că nici în 
rromani nu se 
exprimă mai bine, 
deşi te-ai fi aşteptat 
să fie mai fluent. 

 Sintaxă: subordonata verbului a (se) aştepta se 
introduce prin conjuncţia să. 

09.06 Mircea Badea I-a pupat pe 
băscălie? 
 

- Stilistică: Exprimare colocvială, 
nereverenţioasă, generată mai ales de folosirea 
substantivului băscălie. 

09.06 Mircea Badea Pentru că din 
punct de 
vedere al legii 

Din punctul de 
vedere al legii 

 Sintaxă: locuţiunile sau prepoziţiile care 
impun cazul genitiv au formă articulată 
(împotriva, de-a lungul, din cauza, din punctul 
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formal 
preşedintele nu 
poate face parte 
dintr-un partid. 
 

de vedere etc.). 

09.07 Mircea Badea  în afara faptului 
că va fi o mare 
confuzie şi se 
vor amesteca 
din punct de 
vedere al 
mesajului, al  
targetului... 

din punctul de 
vedere al mesajului 

 Sintaxă: locuţiunile sau prepoziţiile care 
impun cazul genitiv au formă articulată 
(împotriva, de-a lungul, din cauza, din punctul 
de vedere etc.). 

09.11 Mircea Badea Că nu vine 
poporul român 
să facă el legea 
cu pricina 

pricina Ortoepie: accentuare greşită; DOOM-ul indică 
varianta accentuată pe prima silabă (pricină). 

09.12 Mircea Badea Săracul Boc prin 
câte a păţit... 
 

Săracul Boc prin 
câte a trecut/câte a 
păţit 

 Sintaxă: contaminare între a păţi ceva şi a 
trece prin ceva cu sensul de a avea o anumită 
experienţă. 

09.12 Mircea Badea Dar uite săracul 
că încearcă să 
eschiveze... 
 

Încearcă să se 
eschiveze 

 Sintaxă: verbul din enunţ este reflexiv inerent 
(cliticul reflexiv se este obligatoriu). 

09.13 Mircea Badea Bă, eschivez, 
eschivez, dar... 
 

mă eschivez  Sintaxă: verbul din enunţ este reflexiv inerent 
(cliticul reflexiv se este obligatoriu). 

09.15 Mircea Badea Era unul, un 
zvăpăiat, un 
dilimac 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. Dilimac 
este folosit mai ales ca adjectiv în limbajul 
colocvial (nu este înregistrat în DEX) şi 
înseamnă „nebun”, „dezechilibrat”. 

09.21 Mircea Badea O să vedeţi 
fotografii şi 

Variantă: trafic Ortoepie: în DOOM sunt înregistrate în 
variaţie liberă formele trafic/trafic, dar este 
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informaţii din 
trafic 
 

preferată prima. 

09.41 Mircea Badea Eu mă aşteptam 
că iau 10 la 
filozofie 
 

Eu mă aşteptam să 
iau 10 la filozofie 
 

 Sintaxă: subordonata verbului a (se) aştepta se 
introduce prin conjuncţia să. 

09.42 Mircea Badea Băieţii executau 
nişte conspecte 
 

Băieţii făceau nişte 
conspecte. 

Stilistică: verbul  a executa este folosit 
pretenţios în contextul de faţă. 

09.43 Mircea Badea 8.99...cea mai 
oribilă notă 
 

8.99...oribilă notă Morfologie: adjectivul oribil nu are grade de 
intensitate. 

 
 
 

 
Ziua şi ora 
23 octombrie 
19.00-19.50 

 
Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator, Lucian 
Mândruţă şi 
Alessandra Stoicescu 
 

Versiunea 
greşită 
/nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

19.01 Alessandra Stoicescu Beyoncé a facut 
spectacol la Cluj 
în ciuda ploii şi 
a frigului care 
aproape au 
cam 
înjumătăţit 
publicul 
 

Beyoncé a facut 
spectacol la Cluj în 
ciuda ploii şi a 
frigului care aproape  
au înjumătăţit 
publicul/au cam 
înjumătăţit publicul 
 

Semantică: pleonasm 

19.17 ? Femeia şi cei Fiecare dintre cei 4,  Sintaxă: acord greşit; subiectul exprimat prin 
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trei bărbaţi 
aveau mai puţin 
de 35 de ani 
fiecare 
 

o femeie şi 3 bărbaţi, 
avea 35 de ani. 

pronumele fiecare impune acordul la singular 
verbului-predicat. 

19.26 crawl Wajina Haris – 
Preşedinte 
Fundaţia 
Şeherezada 
 

Wajina Haris – 
Preşedinte 
al/Preşedintele 
Fundaţiei Şeherezada 
 

 Sintaxă: se remarcă în limba actuală reducerea 
flexiunii substantivale sau a celei adjectivale; 
astfel, substantive ce ar trebui să aibă într-o 
anumită situaţie formă de genitiv-dativ, apar cu 
forma de nominativ-acuzativ, aşa cum arată şi 
cazul de faţă. 

19.28  
 
 

Lucian Mândruţă Rezultatul 
postoperator e 
chiar mai bun 
decât în varianta 
clasică 
 

postoperatoriu Morfologie: în DOOM forma adjectivului e 
postpoperatoriu. 

 
25 octombrie – joi 

                                     09.00-10.00; 19.00-20.00 
 

Ziua şi ora 
25.X.2007 
09.00-10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura 
presei 
Mircea Badea 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.07 Mircea Badea Cum poţi să 
vorbeşti de 
inundaţii şi să te 
râzi? 
 

Cum poţi să vorbeşti 
de inundaţii şi să  
râzi? 
 

Stilistică: Foma reflexivă a verbului a râde  
este un fapt de limbă populară. 

09.09 Mircea Badea Nici nu mai sunt 
vreun pulifrici 

- Stilistică: termen argotic. 
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de-ăsta  
 

09.10 Mircea Badea Ori, e complicat 
să mă mai 
prostească 
 

Or, e complicat să 
mă mai prostească 
 

Ortoepie: confuzie între conjuncţia disjunctivă 
ori şi conjuncţia adversativă or. 

09.14 Mircea Badea Hai până 
dibăcesc eu 
articolul despre 
Patapievici 
 

Variantă: Hai până 
dibuiesc eu articolul 
despre Patapievici 

 Lexic: verbul a dibăci este popular. 

09.15 Mircea Badea Tu mă faci pe 
mine deci să nu 
mai am vigoare 
 

Tu mă faci să nu mai 
am vigoare 

 Sintaxă: nu se explică folosirea conjuncţiei 
concluzive deci în contextul de faţă, fiindcă nu 
se doreşte exprimarea unei concluzii. 

09.22 Mircea Badea În partea a doua 
trebuie să facem 
şi noi nişte 
emisiune 
 

În partea a doua 
trebuie să facem şi 
noi emisiune. 

Morfologie: Nişte se foloseşte cu substantive la 
singular atunci când acestea desemnează nume 
de materie (ex. nişte pâine/lapte etc.) 

09.35 Mircea Badea  [...] a lu’ 
doamna asta 
care 
 

a doamnei ăsteia care Morfologie: în cazul substantivelor comune, 
genitivul  se marchează printr-un articol ataşat 
la finalul substantivului. Lui este marcă de G-
D doar în cazul unor nume proprii. 

09.37 Mircea Badea Daniel Morar, el 
de unde se 
nutreşte? 

Daniel Morar, e de 
unde se hrăneşte? 

 Morfologie: a se nutri este un hibrid între a 
nutri şi a se hrăni. 

09.37 Mircea Badea Eu mă gândesc 
să-mi fac şi eu o 
gogoşerie 
 

Mă gândesc şi eu să-
mi fac o gogoşărie 

Ortoepie: forma recomandată este gogoşărie 
(<gogoaşă). 
 

09.42 Mircea Badea Am văzut ieri un 
ciumpalac, nu 

- Lexic: ciumpalac, termen depreciativ 
neacceptat în limba literară. 
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ştiu cum să-i 
spun, un 
mitocan. 
 

09.48 Mircea Badea O să se 
topească, o să se 
meltească 
zăpada  
 

O să se topească 
zăpada. 
 

Semantică: redundanţă în exprimare. A se melti 
– creaţie inexistentă în lexicul limbii române, 
format de la to melt (en.) = a se topi. 

 
 

Ziua şi ora 
25.X.2007 
19.00-
20.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 
Alessandra 
Stoicescu 
Lucian 
Mândruţă 

Versiunea 
greşită/nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

19.03 Lucian 
Mândruţă 

Medicii au infirmat că 
tumora la plămân pe 
care au extirpat-o lui 
Dobrin ar fi fost malignă 
 

!tumoare/tumoră Morfologie: 
Între cele două forme, tumoră şi tumoare, DOOM-ul o 
recomandă pe cea de-a doua. 

19.25 A. Stoicescu Liliana Ştefan [...] 
vorbeşte despre muzică, 
relaţii, copii şi, 
bineînţeles, Bitman. 
 

Liliana Ştefan [...] 
vorbeşte despre 
muzică, relaţii, 
copii şi, bineînţeles, 
despre Bitman. 

 Sintaxă: este necesară repetarea prepoziţiei în cazul 
complementului „despre Bitman” al  verbului 
„vorbeşte”. 

 
27 octombrie – sâmbătă 
8.15-9.10, 14.30 -15.30  

 
Ziua şi ora Emisiunea/ Versiunea greşită/ Versiunea corectă/ Explicaţia 
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27.X.2007 
8.15-9.15 

Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

nerecomandată recomandată (domeniul) 

8.52 Mircea Badea Intră Indiana Jones-ul 
dimpreună cu 
 

Intră Indiana 
Jones  împreună 
cu  

Morfologie: locuţiunea prepoziţională dimpreună cu nu 
se mai foloseşte în limba actuală, având, mai degrabă, 
nuanţă arhaică, populară. Un substantiv propriu precum 
Indiana Jones nu mai poate fi articulat pentru că, prin 
natura sa, el conţine gradul maxim de individualizare. 

08.57 Mircea Badea împotriva aeroportului 
Aurel Vlaicu, al cărui 
trafic 
 

Variantă: trafic Ortoepie: în DOOM apar două variante de accentuare a 
acestui substantiv trafic/trafic, fiind preferată cea dintâi. 

09.01 Mircea Badea Care mai dai bani pe 
ea? 

Care mai dă bani 
pe ea? 

 Sintaxă: pronumele-subiect care impune verbului-
predicat restricţii de număr şi de persoană: persoana a 
III-a, numărul singular. 

09.04 Mircea Badea Dacă nu mai am timp 
suficient îţi crăp capul 
cu lopata 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.05 Mircea Badea Cea mai tare ştire de 
astăzi e cu blocajul din 
trafic 
 

trafic Ortoepie: în DOOM apar două variante de accentuare a 
acestui substantiv trafic/trafic, fiind preferată cea dintâi. 

09.07 Mircea Badea Unde s-a dus ăsta de 
s-a operat de 
ligamentele 
încrucişate? 
 

Unde s-a dus (...)ca 
să se opereze de 
ligamentele 
încrucişate? 
 

Stilistică: exprimare nereverenţioasă ( prin ăsta – 
demonstrativ care nu a fost inclus între formele literare – 
se desemnează persoana preşedintelui României). 
 Sintaxă a frazei: este preferată folosirea conjuncţiei ca 
să în locul conjuncţiei de pentru a introduce propoziţia 
circumstanţială de scop (de apare cu această funcţie într-
un registru de exprimare mai relaxat). 

09.07  Mulţumesc şi maşinei 
Mariei Marinescu 
 

maşinii Morfologie: forma de genitiv-dativ a substantivului 
maşină este maşinii. 
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Ora şi ziua 
27.X.2007 
14.30-
15.30 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Noaptea 
erorilor 
(reluare) 
R.Bădescu 
L.Temişan 

Versiune greşită/ 
nerecomandată 

Versiune corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

 L. Temişan Cei care ne-au urmărit 
ştiu clar că am fost una 
din victimele acestei 
emisiuni  

una dintre victimele  Sintaxă: pentru exprimarea unui raport partitiv se 
foloseşte prepoziţia dintre (+substantiv la numărul 
plural). 

14.39 R.Badescu Te potriveşti mânuşă 
emisiunii din seara 
asta. 
 

 Te potriveşti ca o 
mănuşă... 

Ortoepie: DOOM-ul înregistrează forma mănuşă. 
 Sintaxă: expresia este a (se) potrivi ca o mănuşă. 

14.43 R. Bădescu Gelozia era 
omniprezentă pe 
scenă 
 

[reformulare] 
? Gelozia era 
manifestată de toţi 
prezenţi de pe scenă 

Semantică: prin omniprezenţă se desemnează, 
conform DEX-ului, capacitatea cuiva de a fi prezent 
peste tot. 

15.05 R. Bădescu Mulţumim, Roxana 
care fără voia ta ne-ai 
creat o farsă bună 
 

 Variantă: 
(Îi) mulţumim 
Roxanei, care, fără 
voia ei, ne-a creat o 
farsă. 
 

 Sintaxă: ambele tipuri de acord sunt acceptate. 
 

 
 

29 octombrie, 2007 –luni 
17.00 -19.00 

 
Ziua şi ora Emisiunea/ Versiunea greşită/ Versiunea corectă/ Explicaţia 
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29.X.2007 
17.00-19.00 

Prezentatorul 
 
9595 
Cristian 
Andrei 

nerecomandată recomandată (domeniul) 

17.25 Cristian 
Andrei 

Ţineţi minte să 
povestiţi cu cineva 
despre asta 
 

Ţineţi minte să 
povestiţi cuiva/ să 
vorbiţi cu cineva 
despre asta 
 

 Sintaxă: verbul „a povesti” nu poate avea drept 
complement un complement prepoziţional precedat 
de prepoziţia cu. Complement acestui verb poate fi 
direct (ex. a povesti o istorie) sau indirect (ex. a 
povesti cuiva). Regimul verbului a povesti este diferit 
de cel al verbului a vorbi, al cărui complement 
(prepoziţional) este precedat de prepoziţia cu. 

17.30 Cristian 
Andrei 

Vă gândiţi că acest 
criminal e un criminal 
total 
 

Vă gândiţi că acest 
criminal e cu 
adevărat criminal  

Stilistică: În limba vorbită actuală, adjectivul total 
este folosit din ce în ce mai des în scopuri 
pragmatice, pentru emfază; nu se poate spune despre 
o crimă/despre un criminal că este crimă/criminal 
total(ă), ci, dacă această noţiune este cocepută, într-
un fel, gradual, se poate spune că acea crimă/acel 
criminal a fost cu adevărat/într-adevăr 
crimă/criminal. 

17.34 Cristian 
Andrei 

Ar trebui să facem 
distincţie între gelozia 
pe care o faci...pe care 
o practici din iubire 
 

gelozia manifestată 
din iubire 

Lexic: inadecvare lexicală – gelozia nu se practică, 
nu este un sport, o meserie sau o activitate temporară; 
fiind o stare psihică, se poate spune despre aceasta, 
ca în cazul oricărei alte stări  de acest fel, că se 
manifestă (verb care, în semantica sa internă implică 
într-o oarecare măsură semul [-control]).   

? Cristian 
Andrei 

Din prieteni într-un 
grup îţi poţi schimba 
comportamentul 

[reformulare] 
Făcând parte dintr-un 
grup de prieteni, poţi, 
la un moment dat să-
ţi schimbi 
comportamentul faţă 
de ceilalţi. 

 Sintaxă, semantică: fraza este construită ambiguu, 
astfel încât nu poate fi înţeles sensul acesteia; 
probabil că prezentatorul voia să spună că într-un 
grup din care faci parte, poţi deveni din prieten, 
duşman al celor din acel grup. 
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18.32 Cristian 
Andrei 

Văd că aveţi o tăietură 
la gât. Asta cu ce 
ocazie aţi primit-o? 
 

Pe-asta de unde o 
aveţi? 

Lexic: neadecvare lexicală – nu se spune a primi o 
tăietură, ci a avea o tăietură şi a primi o lovitură. 
Probabil că expresia a primi o tăietură a luat naştere 
prin suprapunerea celor două structuri de mai sus. 

18.34 Cristian 
Andrei 

După ce v-aţi încăierat 
aşa, cu mâinile goale, 
de ce-a mai avut 
nevoie şi de cuţit? 
 

După ce v-aţi 
încăierat aşa, fără să 
folosiţi vreo armă, 
de ce-a mai avut 
nevoie şi de cuţit? 

Semantică: structura cu mâinile goale nu surprinde 
bine ideea pe care vrea s-o exprime prezentatorul; 
aceasta este o expresie cvasilocuţională care 
înseamnă fără a aduce (cuiva) nimic, fără a pleca (cu 
ceva) de la cineva (ex. a plecat cu mâinile goale). 

18.42 Cristian 
Andrei 

L-ar putea determina 
pe  tânăr la o carieră 
de răufăcător 
 

evoluţie de 
răufăcător. 

Lexic: substantivul carieră nu se foloseşte ca termen 
determinat pentru adjective (carieră de bun/de 
generos/de rău), este de obicei determinat de 
substantive care, din punct de vedere semantic, sunt 
asociate unei  profesii, unei activităţi, unei funcţii 
sociale etc. (ex. carieră de fotbalist). Mult mai 
potrivit în situaţia de faţă este substantivul evoluţie, 
care surprinde destul de bine ideea exprimată. 

 
 

 
31 octombrie 2007 – miercuri 
09.00-10.00, 19.55-20.20 
 

Ziua şi ora 
31.X.2007 
09.00-10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.08 Mircea Badea Şi accentuează i-ul ăla, 
îl foloseşte din gros 
 

- Stilistică: din gros este o construcţie-hibrid, rezultată 
din contaminarea dintre adjectivul gros şi locuţiunea 
adverbială din plin. Această construcţie este populară 
şi învechită. 

09.14 Mircea Badea Sunt snopuri de fete, 
hoarde de fete 

- Lexic (inadecvare lexicală): substantivul „snop” nu 
poate cuantifica substantivul „fete”. Intenţia folosirii 
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 acestui substantiv este însă de natură stilistică. 
09.19 Mircea Badea Băsescu a început să 

crească în steaua lui 
de smârdoi politic 
 

- Stilistică: exprimare argotică. 

09.32 Mircea Badea E absolut genial titlul 
 

- Stilistică: gradarea unor adjective care prin natura lor 
nu acceptă gradele de comparaţie cu termeni precum 
absolut, perfect (parţial desemantizaţi în astfel de 
contexte). 

09.37 Mircea Badea Eu „javrele bătrâne” 
din PSD le cunosc 
 

pe „javrele bătrâne” 
din PSD 

 Sintaxă: pronumele relativ care are funcţia de 
complement direct, impusă de verbul a cunoaşte 
(cunosc) şi se construieşte cu prepoziţia pe. 

09.38 Mircea Badea Cunosc bine Clujul, 
foarte bine cunosc 
 

Cunosc bine Clujul, 
foarte bine îl 
cunosc 
 

 Sintaxă: este necesară reluarea substantivului propriu 
Cluj prin pronumele cu formă neaccentuată îl. 

09.48 Mircea Badea Şi lu’ Ucraina un 
miliard, şi lu’ băieţii 
ăştia 
 

Şi Ucrainei un 
miliard, şi băieţilor 
ăstora ... 

Morfologie: cazul dativ trebuie exprimat sintetic prin 
ataşarea articolului hotărât la finalul substantivelor: 
Ucrainei, băieţilor. 

09.48 Mircea Badea  Credeţi că eu dacă 
vroiam,  nu mă 
pripăşeam eu pe la un 
ANL? 
 

voiam Morfologie: forma vroiam este un hibrid (a vrea+a 
voi); corect este voiam, forma de imperfect a verbului 
a voi. 

09.49 Mircea Badea Prelungeşte emisiunea 
cu 20 de minute că...e 
probleme.  
 

...sunt probleme  Sintaxă: dezacord între subiect şi predicat. 

31.X.2007 
19.55-20.20 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Sport 
Simona 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 
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Pătruleasa 
19.56 Simona 

Pătruleasa 
acuză (...)derby-ul de 
duminică 
 

derby-ul Ortoepie: accentuare greşită (vezi DOOM). 

 
 

3 noiembrie – sâmbătă 
08.20-09.20, 18.00-19.30 

 
Ziua şi ora 
08.20-09.20 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

8.22 Mircea Badea Mie mi se pare jenant 
şi umilitor pentru 
mine, român, care n-
am nicio legătură cu 
Mailat. 

Mie mi se pare 
jenant şi umilitor 
pentru mine, român 
care n-are nicio 
legătură cu Mailat. 

 Sintaxă: ambele variante de acord sunt acceptate, dar 
este preferată cea propusă în caseta alăturată. 

08.24 Mircea Badea Eu, român care 
muncesc, mă chinui, 
fac, dreg 
 

Eu, român care 
munceşte, se 
chinuie, face, 
drege. 
 

 Sintaxă: ambele variante de acord sunt acceptate, dar 
este preferată cea propusă în caseta alăturată. 

08.25 Mircea Badea Sunt de-ăştia care 
muncesc câte 
douăşpe-paişpe ore pe 
zi. 
 

Douăsprezece-
paisprezece ore pe 
zi 

Stilistică: formele douăşpe, paişpe (cu modificări ale 
părţii finale ale compusului) nu sunt acceptate de 
norma literară. 

08.29 Mircea Badea Mă simt undeva jignit 
că citesc într-un ziar 
din România opiniile 
lu’ fata asta. 

opiniile fetei ăsteia Morfologie: substantivul fata este în cazul genitiv în 
enunţul de faţă, caz care se exprimă sintetic în situaţia 
dată, prin ataşarea articolului hotărât la finalul 
substantivului: fetei. 

08.56 Mircea Badea Ăştia, îi doare-n cot Pe-ăştia nu-i  Sintaxă: Pronumele ăştia este în cazul acuzativ (din 
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interesează punct de vedere semantic, are trăsătura [+persoană]) şi 
are funcţia sintactică de complement direct, de aceea 
prezenţa morfemului (prepoziţiei) pe, marcă a genului 
personal, este obligatorie. 

08.58 Mircea Badea Povestea e absolut 
fabuloasă 
 

Variantă: Povestea 
e fabuloasă 

Stilistică: în limba actuală, se observă  tendinţa din ce 
în ce mai extinsă de a grada adjective care, prin natura 
lor, nu pot accepta morfemele de intensitate. În acest 
sens, gradul superlativ absolut se marchează prin 
termeni precum absolut, perfect etc. 

09.01 Mircea Badea Pe autostrada asta s-au 
cheltuit nişte foarte 
mulţi bani 

Pentru autostrada 
asta s-au cheltuit 
mulţi bani 

Semantică: În contextul de faţă, nişte este articol 
(morfem de determinare nehotărâtă) nehotărât şi nu 
poate apărea odată  cu  nehotărâtul (foarte mulţi), 
fiindcă, din punct de vedere cantitativ, nişte nu 
introduce nicio determinare (din punctul de vedere al 
determinării cantitative, nişte bani= bani). 

09.08 Mircea Badea Ce titlu incendiar! 
 

- Lexic: în DEX, adjectivul incendiar este înregistrat cu 
următoarele sensuri: care provoacă (sau poate 
provoca) un incendiu. ♦ Fig. care aţâţă, îndeamnă la 
acţiuni violente.  
În limba vorbită se observă extinderea sensului 
acestuia (în situaţia de faţă, incendiar= foarte 
surprinzător, şocant), fapt ce poate fi explicat 
pragmatic prin nevoia de emfază a discursului 
mediatic. 

09.11 Mircea Badea Îi dă cineva banii ăştia, 
35000 de euro, lu’ 
băiatul ăsta? 
 

băiatului ăstuia Morfologie: substantivul băiatul este în cazul dativ în 
enunţul de faţă, caz care se exprimă sintetic în situaţia 
dată, prin ataşarea articolului hotărât la finalul 
substantivului: băiatului. 
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Ziua şi ora 
3.XI.2007 
18.30-19.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Săptămâna 
financiară/Obs
ervator 
Gabriela 
Vrânceanu-
Firea 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea 
corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

18.43 ? îmbunătăţirea 
legislaţiei în domeniul 
construcţiilor, a 
transportului în comun 
din judeţ. 
 

îmbunătăţirea 
legislaţiei în 
domeniul 
construcţiilor, al 
transportului în 
comun din judeţ. 
 

 Sintaxă: pronumele semiindependent al se acordă în gen 
şi număr cu substantivul pe care îl substituie, adică cu 
substantivul domeniul, care este de genul neutru şi are, 
pentru numărul singular, formă comună cu a 
masculinului. 

18.47 G.V.F.  [...]făcând referire la 
discuţiile privind 
modificările legislative 
privind pilonul 2 
 

[reformulat] 
făcând referire la 
discuţiile despre 
modificările 
legislative privind 
pilonul 2 

Semantică: repetiţie. 

 
Ziua şi ora 
3.XI.2007 
19.00-19.30 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 
Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea 
corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

 Reporter Oana 
Despa 

care vor să afle cine 
sunt vinovaţi de atacul 
asupra românilor  
 

cine e vinovat. Sintaxă: pronumele cine impune verbului restricţii de 
persoană şi de număr: persoana a III-a, numărul 
singular. 
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                                                     6 noiembrie 2007 – marţi 
                                     09.00-10.00; 19.00-20.00 
 

Ziua şi ora 
 
6.XI.2007 
09.00-10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea  

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

 Explicaţia 
(domeniul) 

09.03 Mircea Badea Evenimentele s-au 
desfăşurat în 
continuare 
 

Evenimentele s-au 
desfăşurat.... 

Semantică: verbul a se desfăşura încorporează ideea de 
durativitate. 

09.04 Mircea Badea E bine să punem 
lucrurile deci într-o 
oarecare ordine 
cronologică corectă 
 

E bine să punem 
lucrurile într-o 
oarecare ordine 
cronologică 
corectă. 
 

 Sintaxă:  folosirea conjuncţiei concluzive deci nu se 
explică în contextul dat, deoarece nu se intenţionează 
introducerea în discurs a unei concluzii. 

09.06 Mircea Badea Şi mai se ducea nişte 
dudui şi mai suspinau 
nişte dudui 
 

 Şi se mai 
duceau... 

 Sintaxă: dezacord între subiect (dudui) şi verbul-
predicat (a se duce) şi plasarea greşită a 
semiadverbului mai, care, folosit corect, urmează după 
cliticul pronominal se. 

09.07 Mircea Badea La ei, xenofobia, 
fascismul sunt din 
gros. [...]  toate 
lucrurile astea sunt din 
gros 
 

[reformulare] 
La ei, xenofobia şi 
fascismul se 
manifestă foarte 
vizibil. 

Semantică, stilistică: Sensul locuţiunii adverbiale din 
gros are drept corespondet în limba literară  locuţiunea 
din plin. Pe de altă parte, locuţiunea folosită de 
prezentator este un hibrid între din greu şi adjectivul 
gros. 

09.09 Mircea Badea Pe voi vă cam freacă 
grija despre emigranţii 
români 

[reformulare] 
Pe voi nu prea vă 
interesează  situaţia 

Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 
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 emigranţilor 
români. 

09.10 Mircea Badea Autorităţile din Italia 
sunt foarte retezante. 
 

? intransigente. Lexic: termen ambiguu. 

09.10 Mircea Badea Gata, nene, gata, 
tată, nu mai e niciun 
român în Italia. 
 

- Stilistică: exprimare colocvială. 

09.10 Mircea Badea Vor trebui ca italienii 
să fie slugăriţi de 
italieni 
 

Va trebui ca 
italienii.... 

 Sintaxă: verbul subliniat trebuie folosit ca impersonal 
în contextul de faţă, cu formă de persoana aIII-a, 
singular. 

09.13 Mircea Badea Nu mai bine aşteptăm 
noi să vedem ce s-a 
întâmplat şi ne 
inflamăm după? 
 

reacţionăm/ne 
enervăm 

Semantică: în DEX verbul a se inflama este glosat cu 
sens strict medical:  a suferi o inflamaţie; a se umfla. 

09.13 Mircea Badea În cazul celor 3 
boxeori români  
 Ce ne-au făcut 3 
boxeori  
 

boxeri Ortoepie: forma corectă indicată de DOOM este boxer. 

09.14 Mircea Badea Cred că am fost 
singurul răspândac, 
singurul papagal care a 
apărut la televizor. 
 

[reformulare] 
singurul care a 
răspândit această 
idee 

Lexic: cuvântul răspândac este termen învechit. 

09.17 Mircea Badea Ideea este, până se 
deschide jegul ăsta 
de.....site/pagină 
 

- Stilistică: exprimare colocvial-argotică. 

09.19 Mircea Badea El este respectătorul El este cel ce Morfologie, lexic: unele verbe nu pot primi sufixul de 
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de reguli în România. 
 

respectă regulile în 
România. 

agent –tor pentru a forma substantive sau adjective. 

09.34 Mircea Badea Dacă erau ei deştepţi 
prin capul lor, ăştia de 
la ziare... 
 

Dacă ei chiar erau 
deştepţi/ei inşişi 
erau deştepţi, ăştia 
de la ziare... 

Semantică: analogia între ideea de deşteptăciune şi cap 
este prost exprimată în contextul de faţă. 

09.38 Mircea Badea Cine e Badea...s-a 
inflamat orezul, 
grişul în el? 

 [reformulare] 
Cine se crede 
Badea? 

Stilistică: exprimare nereverenţioasă în citarea unor 
posibili comentatori la adresa prezentatorului. 

09.40 Mircea Badea Cât ne chinuim noi să 
facem un flintic de 
autostradă 
 

 Cât ne chinuim noi 
să facem [câţiva 
kilometri] de 
autostradă 

Stilistică: exprimare argotică; termenul flintic nu se 
regăseşte în DEX, iar aici este folosit, conform 
contextului, depreciativ.  

 Mircea Badea Patriarhii [...] urmează 
să se întâlnească la 
nouăşpe noiembrie 
 

nouăsprezece 
noiembrie 

Stilistică: utilizarea formelor prescurtate ale 
numeralelor (ex. treişpe, cinşpe etc.) nu este acceptată 
de norma literară. 

09.51 Mircea Badea Mamă, ce cool, marfă, 
mondial! 
 

- Stilistică: termeni folosiţi pentru a exprima o anumită 
stare de bucurie sau de satisfacţie; folosirea acestora 
este considerată colocvială. 

 
Ziua şi ora 
 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 
A.Stoicescu 
L.Mândruţă 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

19.04 Reporter Oana 
Despa 
  

Acolo îşi făcuseră un 
camp. 
 

Acolo îşi făcuseră o 
tabără. 

Lexic: se putea folosi cuvântul tabără în locul 
anglicismului camp. 

 Reporter 
Oana Despa 

Ei1 nu înţeleg de ce √ 
atitudinea aceasta a 
statului italian, în 
condiţiile în care 

Ei nu înţeleg de ce 
statul italian are 
această atitudine 
[....] în Italia, 

 Sintaxă: fraza este mult prea lungă şi, totodată, 
ambiguă din cauza elipsei verbului-predicat (marcat 
prin √). Ambiguitatea este dată şi de folosirea 
pronumelor ei1 şi ei2, care, în formularea iniţială pot 
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românii 
reprezintă a treia naţie 
care investeşte în 
Italia, iar ei2 aduc la 
bugetul Italiei nu mai 
puţin de 11 miliarde de 
euro în fiecare an. 

aducând la bugetul 
acesteia ... 

părea coreferenţiale, deşi nu sunt. 

 
                              8 noiembrie – joi 
     09.00-10.00; 19.00-20.00 
 
 

Ziua şi ora 
8.XI.2007 
09.00-10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea 
greşită/nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.08 Mircea Badea Băi, care îmi daţi şi mie 
un device, un laptop, o 
dudă, o măslină 
 

care îmi dă 
laptop 

 Sintaxă: pronumele relativ care impune verbului-
predicat restricţii de persoană şi număr (persoana 
a III-a, numărul singular). 
Fonetică: accentuare greşită a substantivului 
laptop 

09.09 Mircea Badea Ce mişto sunt banii ăştia! 
 

- Stilistică: exprimare colocvială. 

09.09 Mircea Badea Bogdan Chirieac a 
declarat […] Ia zi, tati! 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.10 Mircea Badea Ce relaţii bune trebuie să 
aibe! 

să aibă Morfologie: forma să aibe este, probabil, 
rezultatul analogiei cu forma de conjunctiv a 
verbelor de conjungarea I, cu finala e: să joace. 

09.13 Mircea Badea Că măcar eu sunt sărac, 
dar n-am pus botul la 
caşcaval! 
 

[trebuie reformulat] 
Măcar eu, fiind 
sărac, ... 

 Sintaxă, semantică: contradicţie în exprimare 
(măcar este un adverb cu valoare concesivă în 
context şi în prezenţa lui nu poate apărea şi 
conjuncţia adversativă dar). 
Stilistică: exprimare argotică. 
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09.14 Mircea Badea Problema cetăţeanului de 

rând, cum ar fi eu… 
 

...cum sunt eu, cum 
aş fi eu 

 Sintaxă: dezacord între subiect şi predicat. 

09.15 Mircea Badea Toată ziua el să fie acolo 
pe telefoane cu Israelul, 
cu Statele Unite… 

la telefon (să 
vorbească la 
telefon) 

 Sintaxă: folosire neadecvată a prepoziţiei. 

09.44 Mircea Badea Eşti zilier, trăi-ţi-ar! 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.46 Mircea Badea Mi-a trimis cineva un 
mesaj absolut minunat. 
 

un mesaj minunat Morfologie: adjectivul minunat nu acceptă 
gradarea pentru că semul de superlativ există deja 
în semantica sa. 

 
 

Ziua şi ora 
8.XI.2007 
19.00-20.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 
A.Stoicescu 
L. Mândruţă 

Versiunea 
greşită/nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

19.04 crawl trebuia ca în 30 zile să 
publice un raport 
preliminar 
 

30 de zile  Sintaxă: numeralele mai mari de 20 sunt urmate 
de prepoziţia de. 

19.21 crawl  prim ministru  
 

prim-ministru Ortografie: prim-ministru este un substantiv 
compus şi se scrie cu cratimă, precum alte 
substantive compuse cu  adjectivul prim: prim-
secretar, prim-procuror etc. (vezi DOOM). 

19.46 
19.47 

 20% din repondenţi 
(voce) 
Ion Cristoiu este şi el 
cunoscut de 71% dintre 
repondenţi 
 

20% dintre 
respondenţi 
71% dintre 
respondenţi 

Morfologie: respondent este un neologism ce 
provine din fr., engl. respondant. Acesta nu este 
înregistrat în DEX, dar este înregistrat în 
Dicţionarul de neologisme. 
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     10 noiembrie 2007 – sâmbătă 
      08.20-09.10; 18.00-19.30 
 

Ziua şi ora 
10.XI.2007 
08.20-09.10 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
 

Versiunea 
greşită/nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

08.20 Mircea Badea Mă râd  de leşin aici că 
văd o poză în Gardianul. 
 

Râd că văd o poză în 
Gardianul. 

Stilistică:  forma reflexivă a verbului a râde este 
un fenomen al limbii populare. 

08.21 
 
 
 

Mircea Badea 
 
 
 

Avem Colosseumul pe 
fundal, Colosseumul deci 
din Roma, cum ar veni 

Pe fundal avem 
Colosseumul din 
Roma. 

Stilistică: clişeu (cum ar veni, echivalentul lui 
adică, ce introduce o explicaţie). 
 Sintaxă: conjuncţia concluzivă deci nu se 
justifică, deoarece nu se introduce în discurs 
nicio concluzie. 

 
08.21 

 
Mircea Badea 

 [...] pe vremea când 
Băsescu şi Cioroianu se 
pupau pe gură în piaţă 
de fericiţi ce erau că se 
încămpăneau împreună. 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 
Morfologie: a se încămpăni este o creaţie ad-hoc 
(un aşa-zis derivat parasintetic de la substantivul 
campanie), inexistentă în lexicul limbii române. 

08.22 Mircea Badea E mare aşa, e mălău, dar 
nu cred că aş fi luat eu 
bătaie de la Costică 
Argint. 
 

E mare aşa, e masiv, 
dar nu cred că aş fi 
luat eu bătaie/aş fi 
fost bătut de la/de 
Costică Argint. 
 

Stilistică: exprimare neadecvată cadrului în care 
se desfăşoară emisiunea. 

08.24 Mircea Badea  [...] o reuniune cu 
diaspora română din 
Italica 
 

diaspora 
Italia 

Ortoepie: accentuare greşită pe penultima silabă. 
Stilistică: într-un registru ironic, în limba actuală 
se folosesc, cu nuanţe peiorative, forme precum 
Românica, Italica 

08.26 Mircea Badea E...două pagini de astfel Sunt...două pagini de  Sintaxă: - dezacord între subiect şi verbul-
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de lucruri, de picanterii, 
dacă vreţi să vă râdeţi 
(despre un articol) 
 

astfel de lucruri, de 
picanterii, dacă vreţi 
să râdeţi (despre un 
articol) 
 

predicat (acordul trebuie făcut la plural între 
subiectul pagini şi predicatul a fi). 
Stilistică: - verbul a râde nu este reflexiv; 
folosirea lui ca reflexiv, devenită clişeu,  este un 
fenomen al limbii populare. 

08.30 Mircea Badea  [...] dar el voinţă are, 
omul e pe treabă (despre 
A. Cioroianu) 
 

[reformulare] 
dar el are voinţă, se 
ocupă de atribuţiile 
pe care le are. 

Stilistică: exprimare nereverenţioasă 

08.30 Mircea Badea Sigur că  trăiesc o minimă 
satisfacţie atunci când  
văd că aproape toată 
lumea şi-a dat seama 
despre domnul Cioroianu 
şi capabilităţile sale. 
 

Sigur că  trăiesc o 
minimă satisfacţie 
atunci când  văd că 
aproape toată lumea 
şi-a dat seama de ce 
este capabil domnul 
Cioroianu. 

Lexic: nu există substantivul capabilitate în 
dicţionarele curente ale limbii române. 

08.32 Mircea Badea Câte minute mai am până 
la pauza lui peşte? 
 

- Stilistică: clişeu; în construcţia pauza lui peşte, 
substantivul peşte este desemantizat, astfel încât 
poate lipsi, fără a afecta sensul enunţului. 

08.33 Mircea Badea Hai să înnebunesc! 
 

- Stilistică: clişeu din aceeaşi serie cu hai, lasă-
mă!; din punct de vedere pragmatic, poate 
sugera neîncrederea în cele spuse de alocutor sau 
desconsiderarea vorbelor acestuia.  

08.34 Mircea Badea Draga mea, păpuşe, 
păpuşe mică şi sexoasă 
 

- Stilistică: exprimare argotică. 
Ortoepie: pronunţare greşită a substantivului 
păpuşă. 

08.50 Mircea Badea Tu ai picta pe Jeniffer 
Lopez, trăi-ţi-ar familia, 
nişte fluturaşi, un soare şi 
câţiva nori? 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.03 Mircea Badea şaişpe, pagina şaişpe 
 

şaisprezece Stilistică: folosirea formelor scurte ale 
numeralelor este considerat un fapt de limbă 
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populară. 
09.08 Mircea Badea Hai, Cioroianu, bagă 

mare! 
 

- Stilistică: exprimare argotică. 

 
 
 
 
 
 

Ziua şi ora 
10.XI.2007  
18.30-19.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Săptămâna 
financiară 
Gabriela 
Vrânceanu Firea 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

18.46 voce Nici pentru anul 
următor situaţia 
nu este roză 
 

situaţia nu e roz 
(informal) 
situaţia nu este 
îmbucurătoare 
(formal). 

Morfologie, stilistică: adjectivul roz este invariabil. Într-
un registru sobru de exprimare, s-ar putea reformula prin 
situaţia nu este îmbucurătoare. 
 

18.51 G.V.F. Săptămâna 
financiară 
lansează luni 
catalogul „33 
manageri de 
succes”. 
 

33 de manageri de 
succes 

Sintaxă: numeralele mai mari de 20 sunt urmate de 
prepoziţia de. 

 
 
 

Ziua şi ora 
 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 

Versiunea 
greşită/ 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 
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 nerecomandată 
19.08 Crawl aparatul nu era 

conectat la nici 
o sursă de 
curent electric 
 

nicio sursă de 
curent  

Morfologie: DOOM-ul recomandă scrierea niciun/nicio 
pentru adjectivele pronominale negative. 

 
 
          13 noiembrie 2007 – marţi 
          09.00 -10.00; 19.00-20.20 

Ziua şi ora 
13.XI.2007 
09.00-
10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.01 Mircea Badea O să vă 
plictisesc foarte 
mult cu tot felul 
de articole 
incendiare 
 

care îţi atrag 
atenţia 

Lexic, stilistică: în limba vorbită actuală (cu precădere în mass-
media) se observă folosirea din ce în ce mai frecventă a 
adjectivului incendiar, cu sensul de spectaculos, scandalos, care 
îţi atrage atenţia. În DEX, adjectivul apare cu următoarele 
sensuri: 1. care provoacă (sau poate provoca) un incendiu. ♦ Fig. 
care aţâţă, îndeamnă la acţiuni violente. 

09.02 Mircea Badea Cu toate 
farurile, cu toate 
halogenurile, 
cu toate făjile 
mici, mari, nu 
vedeai la un 
metru. 
 

[reformulare] 
Cu faruri cu tot/cu 
toate farurile, nu 
vedeai nimic la un 
metru. 

Morfologie: deformare voită, dar neacceptată a pluralului 
substantivului fază–faze. De asemenea, halogen (pl. halogeni) 
este glosat în DEX doar cu sensul de grup de elemente chimice 
(fluor, clor, brom, iod etc.) care se combină direct cu metalele, 
formând săruri. 

09.04 Mircea Badea Auzeam o 
fătucă zilele 
trecute, din asta 
genul istericos 
 

[reformulat] 
dintre astea  

Stilistică: exprimare nereverenţioasă (la care contribuie aici 
diminutivul fătucă şi adjectivul istericos, folosit ironic). 
 Sintaxă: având în vedere că se vorbeşte  despre o fată dintr-o 
anumită categorie, se impune folosirea prepoziţiei partitive 
dintre, nu a prepoziţiei din. 
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09.05 Mircea Badea Vine o fătucă 
inflamată toată 
 

[reformulat] Stilistică: exprimare nereverenţioasă (+ extinderea semnificaţiei 
adjectivului inflamat, folosit aici cu sensul de enervat). 

09.08 Mircea Badea În ziarul „Ziua” 
pe prima pagină 
găsesc un articol 
perfect stupid. 
Consider că 
acest articol e 
perfect idiot.  
 

foarte 
stupid/foarte idiot. 

Morfologie: se observă din ce în ce mai des gradarea 
adjectivelor prin cuvinte precum perfect/absolut, parţial 
desemantizate în cadrul acestui proces de exprimare a 
intensităţii.  

09.10 Mircea Badea S-a aşezat ca un 
epuraş terifiat, 
martelat şi l-a 
mai şi înjurat pe 
Băsescu (despre 
Emil Boc). 

[reformulat] Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.11 Mircea Badea Fiecare dintre 
noi muncim în 
câte un sector de 
activitate. 
 

Fiecare dintre noi 
munceşte  

Sintaxă: (dezacord) pronumele-subiect fiecare impune verbului-
predicat numărul singular. 

09.14 Mircea Badea Voi nu sunteţi în 
stare să 
valorificaţi 
lucrurile astea. 
Naşpa! 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.31 Mircea Badea Cioroianu e 
inteligent de 
băune, se aude 
bău! bău! 
 

- Stilistică, semantică: exprimare nerevenţioasă. Verbul a băuni 
are următoarele sensuri în DEX: (despre lupi şi câini) A urla; 
(despre vite) a mugi; (despre copii) a ţipa tare; p. ext. a se văita 



 31

09.32 Mircea Badea Şi-atunci îmi 
aduc aminte câte 
înjurături mi-am 
luat eu din 
cauza lu’ 
băiatul ăsta 
supraponderal şi 
jenant (cu 
referire la 
Cioroianu). 
 

[reformulare] 
...din cauza 
băiatului 

Stilistică: exprimare nereverenţioasă. Morfologie: din punct de 
vedere morfologic, se remarcă formarea  incorectă a cazului 
genitiv (impus de locuţiunea prepoziţională din cauza) cu 
articolul proclitic lui. Forma de genitiv-dativ a substantivului 
comun băiatul este băiatului. 

09.32 Mircea Badea Problema nu 
este că să-şi dea 
Cioroianu 
demisia. 
 

Problema nu este1/ 
ca Cioroianu să-şi 
dea demisia2/. 

Sintaxă: fraza este alcătuită din două propoziţii care au drept 
element de legătură conjuncţia compusă ca(...)să. Tendinţa de a-
l înlocui pe ca din conjuncţia ca(...)să cu că este des întâlnită în 
limba actuală şi ţine de aspectul vorbit al limbii. 

09.34 Mircea Badea  (citează din 
Cotidianul, din 
articolul lui 
Pavel Lucescu): 
dacă văd vreo 
soluţie la 
traficul de infern 
 

Variantă: trafic Ortoepie: între cele două variante de accentuare, trafic/trafic, 
DOOM-ul o recomandă pe prima. 

09.38 Mircea Badea E bine că-şi mai 
aminteşte cineva 
despre ei. 
 

E bine că-şi mai 
aminteşte cineva de 
ei 

Sintaxă: prepoziţia impusă de verb este de, nu despre: a-şi 
aminti de cineva/ceva. 

 
 

Ora şi ziua 
13.XI.2007 
19.00-

Emisiunea 
Observator 19 
A. Stoicescu 

Varianta 
greşită/ 
nerecomandată 

Variantă corectă 
/recomandată 

Explicaţia  
(domeniul) 
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19.45 L.Mândruţă 

19.19 crawl Sunt înregistraţi 
246 milioane 
bolnavi de 
diabet 
 

246 de milioane de Sintaxă: numeralele mai mari de 20 sunt urmate de prepoziţia de, 
element ce ajută la „legarea” acestora de substantivul nearticulat 
ce urmează după ele. 

19.23 Titlu Bucureşti, oraş 
calamitat (titlu) 
 

- Semantică: în DEX adjectivul este glosat cu următorul sens: care 
a suferit de pe urma unei calamităţi naturale. În ştirea cu titlul 
menţionat se vorbeşte despre străzile nepavate din Bucureşti, 
despre stadiul de dezvoltare a zonelor periferice ale oraşului, 
deci folosirea adjectivului calamitat este improprie. 

 
Ora şi ziua 
13.XI.2007 
19.55-
20.20 

Emisiunea/ 
prezentatorul 
Sport 20 
Crina Abrudan 

Varianta 
greşită/ 
nerecomandată 

Variantă corectă 
/recomandată 

Explicaţia  
(domeniul) 

19.59 voce vor ca cei de la 
Dinamo să fie 
pedepsiţi după 
ce la derby-ul de 
duminică seară 

derby-ul Ortoepie: în DOOM este indicată forma cu accent pe prima 
silabă. 

20.02 voce Federaţia 
Română de 
Fotbal şi 
preşedenţia au 
stabilit ca 
decorarea să se 
amâne pentru 
primăvara 
anului viitor  

preşedinţia Morfologie: preşedinţie este un derivat de la substantivul 
preşedinte. 

20.03 Crina Abrudan Preşedenţia 
României a 
amânat 

preşedinţia Morfologie: preşedinţie este un derivat de la substantivul 
preşedinte. 
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decorarea 
generaţiei 
Guadalajara  
 

 
    
 

14 noiembrie 2007 – miercuri 
   19.00-20.00 
   15 noiembrie 2007 – joi 
   09.00-10.00 
 
 

Ziua şi ora 
15.XI.2007 
09.00-
10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea 
greşită/nerecom
andată 

Versiunea 
corectă/recomandată

Explicaţia 
(domeniul) 

09.10 Mircea Badea Dinescu se 
oftică. 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.12 Mircea Badea Iată aici 
integrarea, trăi-
ţi-ar! 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.13 Mircea Badea Ia zi, tată! 
(adresare  către 
Guvern) 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

 
09.15 
 
 

Mircea Badea La un moment 
dat, să facem 
toţi un drum, o 
dudă de-asta! 
 

- Stilistică: în limba vorbită actuală, într-un registru colocvial, 
substantivul dudă este folosit des cu sens peiorativ în multe 
contexte; în contextul de faţă înseamnă  lucru prost făcut. 
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09.16  Ştiţi ce sunt eu 
absolut 
consternat? 

Ştiţi de ce sunt eu 
absolut consternat? 

 Sintaxă: determinantul adjectivului consternat este precedat de 
prepoziţia de: a fi consternat de ceva. 

09.39 Mircea Badea Acesta este 
cercetat în 
prezent pentru 
un posibil trafic 
de influenţă 
 

Variantă: trafic Ortoepie: între cele două variante de accentuare, trafic/trafic, 
DOOM-ul o recomandă pe prima. 

09.44 Mircea Badea În Evenimentul 
Zilei pe pagina 
întâi, drama 
unui copil de 
unşpe ani 
 

unsprezece Stilistică: în limba literară, este neindicată folosirea 
numeralelor cu forme scurte. 

09.44 Mircea Badea El ar putea 
totuşi fi graţiat. 
 

Totuşi, el ar putea fi 
graţiat./ El ar putea fi 
graţiat totuşi. 

 Sintaxă: adverbul totuşi trebuie plasat fie la începutul 
enunţului, fie la finalul acestuia. 

 
Ziua şi ora 
14.XI.2007 
19.00-
20.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 
A. Stoicescu 
L. Mândruţă 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea 
corectă/recomandată

Explicaţia 
(domeniul) 

19.19 A. Stoicescu Medicii spun că 
au fost norocoşi 
că pe ea au 
putut-o salva.  
 

Variantă: Medicii 
spun că au fost 
norocoşi că pe ea au 
putut s-o salveze.  
 

 Sintaxă: Construcţia nu este greşită, dar se preferă varianta 
propusă în caseta alăturată, deoarece secvenţa au putut-o salva 
nu este eufonică (probabil că limba română nu tolerează foarte 
bine grupul  marcat de vocale/consoane). 

19.20 ? Guvernul 
maghiar a 
anunţat 
liberalizarea 

pieţei Morfologie: forma de genitiv-dativ a substantivului piaţă este 
pieţei. 
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pieţii muncii 
pentru noi 
 

19.25 crawl Un bărbat deşi 
are 82 de ani şi 
este bolnav 
rămâne în 
închisoare  
 

Un bărbat, deşi are 
82 de ani şi este 
bolnav, rămâne în 
închisoare  
 

Punctuaţie: propoziţiile concesive (introduse prin conjuncţii 
precum deşi, chiar dacă etc.) se izolează grafic prin virgulă de 
restul frazei. 

 
Ziua şi ora 
 
14.XI.2007 
19.50-
20.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Sport 20 
Simona 
Pătruleasa 

Versiunea 
greşită 
/nerecomandată 

Versiunea 
corectă/recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

19.54  Granzii din 
Bucureşti se bat 
pe el. 
 

- Lexic: grand-granzi (pl.) este folosit în mass-media 
cu sensul de “persoană importantă/influentă”, însă 
substantivul nu este înregistrat  în DEX. 

 
16 noiembrie – vineri 
09.00-10.00; 19.00-20.30 

 
Ziua şi ora 
16.XI.2007 
09.00-
10.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.07 
09.08 
09.08 

Mircea Badea 1. E un băiat Horia 
Roman-Patapievici, 
un fizician ratat, un 
pupincurist al lui 
Băsescu. 
2. Băi 

 Stilistică: exprimări argotice. 
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pupincuristule, băi 
băiatule! 
3. Ia zi, bă baiatule! 
(adresându-i-se 
indirect lui Horia 
Roman-Patapievici) 
 

09.08 Mircea Badea E adevărat că şi nouă 
din părţi ni se pare 
ce zice el 

Sensul ar fi: Nu ni se 
pare deloc că are 
dreptate cu ceea ce 
spune. 

Stilistică: în limbajul colocvial, locuţiunea din părţi 
este echivalentă, ca sens, cu adverbul deloc. 

09.13 Mircea Badea Codul ăsta nou este o 
mizerie, din păcate. 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.15 Mircea Badea E o entitate ţinută pe 
bani grei din afară. 
 

E o entitate întreţinută 
cu/din bani grei din 
afară. 

Semantică: folosirea neadecvată a prepoziţiei. 

09.18 Mircea Badea E o afirmaţie pe care 
aproape mi-aş fi dorit 
s-o fi spus-o 
 

E o afirmaţie pe care 
aproape mi-aş fi dorit s-
o fi spus 

 Sintaxă: un substantiv nu poate fi reluat de două ori 
printr-un clitic. 

09.31 Mircea Badea Şi dacă tot vorbeam 
despre această mare 
vrăjeală care este 
Justiţia 
 

- Stilistică: vrăjeală este un substantiv folosit în limbajul 
colocvial  (cu conotaţii depreciative) cu sensul de 
„lucru neadevărat, ireal”. 

09.32 Mircea Badea În cazul unora, de 
fapt al tuturora, 
codul penal nu se 
aplică. 
 

În cazul unora, de fapt al 
tuturor, codul penal nu 
se aplică. 
 

Morfologie: forma de genitiv a pronumelui toţi este 
tuturor (omonimă cu forma adjectivului, spre 
deosebire de unor copii/unora). 

09.35 Mircea Badea În fondul lor, mi se 
pare penibil că aceste 
declaraţii au fost..... 

În fond, mi se pare 
penibil că aceste 
declaraţii... 

Semantică: nu există nicio locuţiune de tipul în fondul. 
Există însă locuţiunea adverbială în fond cu sensul de 
„în realitate”. 
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09.40 Mircea Badea Cine eşti, trăi-ţi-ar, 
cum te cheamă? 
 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.41 Mircea Badea o ţară unde mafia are 
o cifră 
 

mafia Ortoepie: accentuare greşită pe ultima silabă. 

09.46 Mircea Badea Vă spuneam că o să 
vă povestesc despre 
radio ăsta, News 
FM. 
 

radioul ăsta 
postul ăsta de radio 

Morfologie: radio este un substantiv nearticulat; forma 
articulată este radioul. 

09.47 Mircea Badea Cum sună? În sfârşit, 
sună de reţinut. 
 

Cum sună? În sfârşit, e 
de reţinut/merită reţinut. 
 

 Sintaxă: Verbul a suna nu poate participa la o 
structură în care să fie urmat de un supin. 

09.49 Mircea Badea Să vă spun asta, că 
asta mi se pare 
foarte tare. 
 

foarte interesantă Stilistică: în mass-media, multe informaţii sunt 
caracterizate de prezentatori, de jurnalişti etc. ca fiind 
„tari” (ex. poze tari/veşti tari/articole tari). Prin 
folosirea acestui adjectiv se pierde, de fapt, sensul 
afirmaţiei, reţinându-se doar ideea de superlativ 
absolut.  

 
 

Ziua şi ora 
16.XI.2007 
19.00-
19.45 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Observator 19 
Lucian 
Mândruţă 
A.Stoicescu 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

 Lucian 
Mândruţă 

Şantierele din 
capitală încing 
scena politică. 
 

- Lexic: construcţia scena politică face parte din rândul 
clişeelor din domeniul politic. 

 Lucian În războiul  a intervenit Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 
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Mândruţă blocajelor s-a 
băgat şi Ministrul 
de Interne  
 

 Lucian 
Mândruţă 

Un hoţ din 
Constanţa a vrut 
să dea lovitura la 
cazino. 
 

Să dea lovitura la cazinou. Morfologie: forma nearticulată a substantivului este 
cazinou, nu cazino (forma articulată a acestuia la 
nominativ-acuzativ este cazinoul). Prezentatorul a 
pronunţat astfel substantivul ţinând seama de 
provenienţa acestuia (etimonul englezesc casino). 

 Lucian 
Mândruţă 

Rămân însă în 
trend şi brazii 
naturali autohtoni 
 

Brazii naturali autohtoni 
sunt încă la modă. 

Lexic: anglicismul trend este foarte folosit în mass-
media, deşi poate fi evitat destul de uşor. 

 crawl Un brad negru 
întors poate 
ajunge şi la 1600 
euro  
 

1600 de euro  Sintaxă: în cazul numeralelor mai mari de 20, trebuie 
folosită prepoziţia de între numeralul respectiv şi 
substantivul pe care îl determină cantitativ. 

 crawl Ultima zi de 
înscrieri la un 
fond de pensie 
privată este pe 17 
ianuarie 2008 
 

Ultima zi este 17 ianuarie 
2007 

 Sintaxă: nu este nevoie de prezenţa prepoziţiei într-o 
astfel de construcţie. 

 Titlu pe ecran Nicoleta Mocanu 
– Redactor şef 
Ghimpele 
Constanţa 
 

Redactor-şef la ziarul 
Ghimpele din Constanţa 

Ortografie: substantivul redactor-şef este un compus  
în care elementele componente se unesc prin cratimă 
(vezi DOOM). 
 Sintaxă: omiterea prepoziţiilor. 

 
 
 

Ziua şi ora Emisiunea/ Versiunea greşită Versiunea corectă/ Explicaţia 
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16.XI.2007 
19.55-
20.20 

Prezentatorul 
Sport 20 
Simona 
Pătruleasa 

/nerecomandată recomandată (domeniul) 

20.05  bucuros că-i poate 
vedea pe viu pe 
Cristi Chivu şi 
Adi Mutu 
 

pe Cristi Chivu şi pe Adi 
Mutu 

 Sintaxă: fiecare dintre cele două complemente directe 
ale verbului a vedea trebuie precedat de prepoziţia pe. 

20.12 
 

Simona 
Pătruleasa 

Venus Williams 
şi-a lansat propria 
colecţie de 
echipament 
sportiv. 

şi-a lansat colecţia  Sintaxă: cliticul reflexiv şi este în dativ posesiv, prin 
urmare nu mai este nevoie de o altă exprimare a 
posesiei prin adjectivul propria. 

20.13 voce colecţia Eleven 
lansată de Venus 
a fost lansată 
oficial la New 
York 

colecţia Eleven lansată de 
Venus a fost prezentată 
oficial la New York 

Semantică: repetiţie. 

 
22  noiembrie 2007 – joi 
09.00-10.00 

 
Ziua şi ora 
22.XI.2007 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
În gura presei 
Mircea Badea 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea 
corectă/recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

09.06  Dom’ne, deci am 
o problemă cu 
generalul Pacepa 
ăsta. 

Dom’ne, am o problemă cu 
generalul Pacepa ăsta 

 Sintaxă: automatism verbal. 

09.07  Hai, nu mă 
înnebuni! 

- Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 
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09.09  Şi după ce l-a 
hipnotozat aşa 
prin hipnoză şi 
printr-un proces 
de retorsiune care 
s-a conjugat la 
dudă… 

- Semantică: nonsens. 
Ortoepie: verbul este a hipnotiza, nu a hipnotoza. 

09.09  Deci nu C.I.A.-ul 
l-a omorât pe 
Kennedy, ci chiar 
Lee Harvey 
Oswald, dar decât 
că teleghidat de 
KGB! 
 

Deci nu C. I.A-ul l-a 
omorât pe Kennedy, ci 
chiar Lee Harvey Oswald, 
doar că teleghidat de KGB! 
 

Morfologie: semiadverbul decât se foloseşte cu verbul 
la forma negativă. 

09.10  Dă-i mai întâi pe 
pagina întâi şi dă-
i mecla! 
 

arată-i faţa/chipul/figura… Stilistică: „meclă” este corespondentul argotic al 
substantivul „chip”. 

09.10  Ete-l! (pe 
Patapievici) 

Uite-l! Ortoepie: deformare în pronunţia interjecţiei. 

09.11  Mi se pune pata 
când îl văd, mi se 
pune pata pe 
Pievici. 
 

- Stilistică: a i se pune pata pe cineva (colovial) = a 
prinde ranchiună+ deformarea numelui Patapievici 
prin utilizarea echivocului ortografic.  

09.33  Asta e o vrăjeală 
pe care tot o 
vântură 
oficioasele astea. 

…o tot vântură Stilistică: substantivul „vrăjeală” este folosit, în 
registrul colocvial, cu sensul de „vorbe goale, fără o 
valoare reală” 
 Sintaxă: semiadverbul tot (cu sens durativ) trebuie 
plasat după cliticul o. 



 41

09.37  Mi-a deturnat şi 
minimul interes 
pe care ar fi putut 
să mi-l 
capaciteze. 

Mi-a anulat şi minimul 
interes pe care ar fi putut să 
mi-l trezească. 

Semantică: în DEX, sensurile verbului a capacita sunt: 
1. A-şi alătura pe cineva; a câştiga adeziunea, 
încrederea cuiva. 2. A pune pe cineva în situaţia de a 
putea îndeplini o acţiune; 
în contextul de faţă, verbul a capacita nu este folosit 
adecvat. 

 
 

 
II. 
  

Monitorizare: Antena 1, 27 noiembrie – 11 decembrie 
(Irina Nicula) 

În gura presei, 27 noiembrie, 09.00-10.00 

Ora  Emisiunea Varianta 
greşită/nerecomandată 

Varianta 
corectă/recomandată 

Explicaţia (domeniul greşelii): 

27.XI.2007 
09.07 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

După ce că a întârziat enorm cu 
speech-ul respectiv 

Cu discursul 
respectiv 

Lexic: deşi nu se poate vorbi despre o 
greşeală gramaticală, în locul 
anglicismului speech se putea folosi 
substantivul românesc discurs, aceste 
două substantive desemnând aceeaşi 
noţiune. 

27.XI.2007 
09.08 

În gura 
presei, 
Mircea 

Unii dintre ei se duc pe bani 
foarte mulţi la Bruxelles 

Unii dintre ei se duc 
pentru bani foarte 
mulţi la Bruxelles. 

 Sintaxă: folosirea neadecvată a 
prepoziţiei pe. 
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Badea 
27.XI.2007 
09.10 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Institutele  de sondaj a opiniei 
publice s-au făcut de rahat 
pentru a miliarda oară 

– Stilistică: exprimare argotică. 
 

 
27.XI.2007 
 
09.10 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

E o şmecherie trendy să te 
miri. 

– Stilistică, lexic: adjectivul trendy (la 
fel ca substantivul trend) se regăseşte 
exagerat de mult în limba vorbită 
actuală. Pentru noţiunea desemnată de 
acestea, există în limba română 
perifraza „la modă”.  

27.XI.2007 
09.11 
09.13 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

În România există primitivism 
politic din gros 
A existat din gros în discursul 
preşedintelui 

Variantă: din plin Stilistică, lexic: locuţiunea adverbială 
din gros este învechită. 

27.XI.2007 
09.15 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Băi, eu împotriva lui ăsta votez votez împotriva 
ăstuia 

Morfologie: tendinţa exprimării 
analitice atât a genitivului, cât şi a 
dativului se extinde în limba vorbită 
actuală. Genitivul se formează sintetic 
în limba română (cu unele excepţii) 
cu ajutorul desinenţelor şi al 
articolului hotărât. 

27.XI.2007 
09.15 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Mai mă scoate din minţi Mă mai scoate din 
minţi. 

 Sintaxă: semiadverbe precum mai, 
prea etc. se aşază convenţional între 
cliticul pronominal (pronumele cu 
formă neaccentuată, aici mă) şi verb;  
de exemplu: mă mai duc, nu-mi prea 
zice etc. 

27.XI.2007 
09.15 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Sunt băgăcisţi de-ăştia în 
seamă 

Variantă: sunt 
băgăcioşi… 

Stilistică, lexic: construcţia 
cvasilocuţională a se băga în seamă 
este colocvial-argotică. În ceea ce 
priveşte aspectul lexical, derivatul 
băgăcist este o formaţie ad-hoc. Se 
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poate folosi însă, cu acelaşi sens, 
adjectivul băgăcios. 

27.XI.2007 
09.37 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Aşa cum a fost şi Cioroianu, 
înainte să dea cu mucii în 
fasole 

– Stilistică: exprimare argotică. 

27.XI.2007 
09.42 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Cioroianu culcat, jos 
Cioroianu! 

– Stilistică: exprimare nereverenţioasă. 

09.46 În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

V-am spus, am nişte foarte 
multe ore. 

V-am spus, am multe 
ore. 

Morfologie: am nişte foarte multe ore 
este o construcţie hibridă, obţinută 
prin suprapunerea a două construcţii 
în care cuantificarea se realizează 
diferit, o dată cu nişte (cuantificare 
nedefinită), altă dată cu foarte multe: 
(am) nişte ore şi (am) foarte multe 
ore. 

27.XI.2007 
09.47 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Dar eu primul lucru mă duc 
să cumpăr… 

Primul lucru pe care-
l fac este să mă duc să 
cumpăr… 

 Sintaxă: topică incorectă. 

27.XI.2007 
09.47 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Am, măi, Evenimentul Zilei? 
Din părţi am! 

- Stilistică: locuţiunea din părţi 
echivalentă semantic cu deloc este 
folosită în limbajul colocvial. 

27.XI.2007 
09.50 

În gura 
presei, 
Mircea 
Badea 

Revin la matinal pentru o zi 
dimpreună cu colegul Capatos 

împreună cu colegul 
Capatos 

Lexic: locuţiunea dimpreună cu este 
mai învechită. 

27.XI.2007 
09.53 

În gura 
presei, 
Mircea 

Click-ul apare în două dude, în 
două fascicule? 

Click-ul apare în două 
fascicule? 

Stilistică: în limba actuală se observă 
tendinţa de a folosi substantivul dudă 
cu un sens nedeterminat exact. Din 
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Badea contextele întâlnite, se poate deduce 
că acesta este folosit cu sensul de 
„lucru prost făcut” sau cu un sens 
depreciativ, necircumscris exact. 

 
În gura presei, 29 noiembrie, 09.00-10.00 

29.XI.2007 
09.06 

Emisiunea, 
prezentatorul 

Pentru încălzeală, vă spun 
ce-am păţit aseară 

Pentru început, vă 
spun ce-am păţit 
aseară. 

Lexic: încălzeală este un derivat (de 
la verbul a (se) încălzi) cu nuanţă 
populară, învechită. 

29.XI.2007 
09.07 
09.37 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Cine era în stânga mea, în 
barul cu pricina? 
dacă funcţionează sistemul cu 
pricina 

pricina Ortoepie: accentuare greşită a 
substantivului pricina pe a doua 
silabă. 

 În gura presei, 
Mircea Badea 

De şaptişpe ani mă frăsui 
prin România 

– Stilistică: exprimare colocvial-
argotică (vezi verbul a se frăsui) 
Stilistică: pronunţie  populară a 
adverbului şaptesprezece. 

29.XI.2007 
09.08 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Cântă apoi un band Cântă apoi o formaţie Lexic: anglicismul band poate fi 
înlocuit cu substantivul românesc 
formaţie. 

29.XI.2007 
09.12 

În gura presei, 
Mircea Badea 

editori editori Ortoepie: în DOOM2 indică varianta 
accentuală editori. 

29.XI.2007 
09.16 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Pe blogul lui Ioana Dobre Pe blogul Ioanei 
Dobre 

Morfologie: genitivul se exprimă cu 
ajutorul desinenţelor şi al articolului 
hotărât (adică sintetic) în cazul 
numelor proprii terminate în vocală: 
Ioanei, nu lui Ioana, la fel, Mariei, 
nu lui Maria. 

29.XI.2007 
09.17 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Situaţia sistemului sanitar din 
România e extraordinar de 
complexă 

E complexă (şi atât) Morfologie, semantică: în limba 
română, este nerecomandată 
gradarea adjectivelor în a căror 
semantică există deja semul de 
superlativ.   



 45

29.XI.2007 
09.35 

În gura presei, 
Mircea Badea 

De la zece dimineaţa începe 
dileala 

– Stilistică: dileală este un substantiv 
folosit în limbajul argotic. 

29.XI.2007 
09.42 

În gura presei, 
Mircea Badea 

dacă îi dau o bucată acuma, 
devine neoptic 

– Stilistică: exprimare argotică (vezi a 
da o bucată cu sensul de „a da o 
palmă”, „a lovi”). 

29.XI.2007 
09.49 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Toată lumea mă freacă la 
cap cu filmuleţul 

Toată lumea mă bate 
la cap/mă sâcâie cu 
filmuleţul 

Stilistică: exprimare argotică. 

 
Suntem români şi asta ne ocupă tot timpul,   
1 decembrie, 08.00-09.00  

Ziua şi ora Emisiunea, 
prezentatorul 

Variantă 
greşită/nerecomandată 

Variantă 
corectă/recomandată 

Explicaţia şi domeniul greşelii 

1.XII.2007 
08.25 

D.Capatos cămăşuţă pe genul de 
intersecţie 

cămăşuţă aşa cum 
vezi la intersecţie  

 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-
un context neadecvat. 

1.XII.2007 
08.25 

D.Capatos Eu am un ploveraş, crezi că o 
să mă mănânce? 

Eu am un puloveraş, 
crezi că o să mă 
mănânce? 

Ortoepie: pronunţie greşită a 
diminutivului puloveraş. 
 

1.XII.2007 
08.29 

voce Nelipsiţii teneşi Nelipsiţii tenişi Morfologie: forma de nominativ-
acuzativ a substantivului este tenis-
tenişi (en., fr. tennis). 

1.XII.2007 
08.34 

D.Capatos Să cunosc o femeie 
independentă, pe genul Monica 
Columbeanu 

în genul Monicăi 
Columbeanu 

 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-
un context neadecvat. 

 
Observator 19, 2 decembrie, 19.00-20.20  

2.XII.2007 
19.07 

crawl Bradul a fost împodobit cu 
2,5 milioane de beculeţe şi 30 
de kilometri de instalţie 

instalaţie Ortografie: greşeală de 
tehnoredactare. 

2.XII.2007 
20.01 

Sport 20 
titraj 

En francais En français Ortografie. 

2.XII.2007 
20.02 

voce din cele 11 meciuri jucate cu 
Franţa 

dintre cele 11 meciuri 
jucate cu Franţa 

 Sintaxă: prepoziţia folosită pentru 
exprimarea unui raport partitiv este 
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dintre, nu din. 
2.XII.2007 
20.10 
20.13 

Voce În derby-ul seriei A 
După incidentul de la derby-
ul cu Dinamo 

În derby-ul 
După incidentul de la 
derby-ul 

Ortoepie: accentuare greşită a 
substantivului derby/derbi. 

2.XII.2007 
20.13 

voce s-au bătut pe bacnotele s-au bătut pe bancnotele Ortoepie: pronunţie greşită a 
substantivului bancnotă –bancnote. 

 titraj S-au dat cap-n cap! S-au dat cap în cap! Ortografie: în acest caz nu este 
posibilă eliziunea vocalei î, astfel 
încât substantivul cap şi prepoziţia 
în să fie pronunţate într-o singură 
silabă. 

 
Antena 1, 3 decembrie, Observator 19, Sport 20, 
19.00-20.00 
Ora Emisiunea, 

prezentatorul 
Varianta 
greşită/nerecomandată 

Varianta 
corectă/recomandată 

Explicaţia (domeniul): 

3.XII.2007 
19.03 

ecran Bătrânul traversa strada, dar 
s-a dezechilibrat şi a căzut 
sub roţile tir-ului. 

Bătrânul traversa strada, 
dar s-a dezechilibrat şi a 
căzut sub roţile tirului. 

Ortografie: substantivul tir 
(t[ransport] i[internaţional] 
r[utier]) se comportă ca un 
substantiv comun prototipic, 
adaptat la sistemul morfologic al 
limbii române, prin urmare 
articolul se ataşează direct (fără 
cratimă) la forma nearticulată. 

3.XII.2007 
19.50 
19.52 

Simona 
Pătruleasa 

A câştigat derby-ul 
Atmosfera a semănat cu cea 
de la derby-urile capitalei 

derby-ul Ortoepie. 

3.XII.2007 
19.51 

eran Iuliu Mureşan, preşedinte 
CFR Cluj 

preşedintele echipei 
CFR Cluj 

 Sintaxă: în limba română actuală, 
se observă tendinţa reducerii 
flexiunii nominale. 

3.XII.2007 
19.52 

voce la locaţia respectivă la locul respectiv Semantică: în DEX, substantivul 
locaţie este glosat astfel: 1. Chirie 
plătită pentru anumite lucruri luate 
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în folosinţă temporară. 2. (Jur.) 
Contract prin care una dintre părţi 
se obligă să procure şi să asigure 
celeilalte părţi folosinţa unui lucru 
pentru un timp determinat în 
schimbul unei sume de bani 

3.XII.2007 
19.55 

Simona 
Pătruleasa 

Sandu se gândeşte la banii 
boşilor. 

Sandu se gândeşte la 
banii şefilor. 

Lexic: deseori, în limba actuală 
vorbită, se înlocuieşte substantivul 
românesc şef cu anglicismul bos – 
boşi. 

3.XII.2007 
20.04 

ecran Andrei Vochin, redactor şef-
adj. 

redactor-şef adjunct Ortografie: substantivul redactor-
şef este compus; adjunct este un 
adjectiv ce determină substantivul 
compus, deci scrierea cu cratimă 
nu este motivată. 

 
 
4 decembrie, În gura presei, 09.00-10.00 

Ziua şi ora Emisiunea, 
prezentatorul 

Varianta greşită/ 
nerecomandată 

Varianta 
corectă/recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

4.XII.2007 
09.04 

În gura presei, 
Mircea Badea 

De-abia aştept să văd încotro 
se va duce 

încotro Ortoepie: accentuare greşită a 
adverbului încotro. 

4.XII.2007 
09.05 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Ce l-a apucat pe tătel, de ce-a 
făcut tătelul asta? (tătelul e 
Băsescu) 

– Stilistică: exprimare 
nereverenţioasă. 

4.XII.2007 
09.10 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Nu toţi liberalii vroiau să 
migreze 

Nu toţi liberalii voiau să 
migreze. 

Morfologie: forma vroiau este o 
formă-hibrid, rezultată din 
suprapunerea paradigmelor de 
imperfect a două verbe (a vrea – 
vream şi a voi – voiam). 

4.XII.2007 
09.11 

În gura presei, 
Mircea Badea 

A lucrat la această imagine 
din gros. 

A lucrat la această 
imagine din greu. 

Stilistică: locuţiunea din gros este 
simţită ca învechită. 

4.XII.2007 În gura presei, Titlul lui peşte mă şi interesa Titlul mă şi interesa Stilistică: exprimare colocvială. 
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09.12 Mircea Badea foarte tare foarte tare. 
4.XII.2007 
09.13 

În gura presei, 
Mircea Badea 
 

(Videanu) este un bebeluşat 
tot timpul fericit  

– Stilistică: exprimare 
nereverenţioasă. 

4.XII.2007 
09.14 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Să claxonăm până dă benga 
în ei 

– Stilistică: exprimare argotică. 

4.XII.2007 
09.15 

În gura presei, 
Mircea Badea 

 Cea mai bună idee în a-l 
rezolva pe nen’tu Videanu 

– Stilistică: familiaritate în 
exprimare. 

4.XII.2007 
09.15 

În gura presei, 
Mircea Badea 

să îi capacităm lui Băsescu 
enervarea împotriva lui 
Videanu 

să-l facem pe Băsescu să 
se enerveze pe/din cauza 
lui Videanu 

Semantică: în DEX, sensurile 
verbului a capacita sunt: 1. A-şi 
alătura pe cineva; a câştiga 
adeziunea, încrederea cuiva. 2. A 
pune pe cineva în situaţia de a 
putea îndeplini o acţiune; 
în contextul de faţă, verbul a 
capacita nu este folosit adecvat. 

4.XII.2007 
09.15 

În gura presei, 
Mircea Badea 
 

Videanu vă trage în piept Videanu vă înşală/vă 
păcăleşte/face 
promisiuni fără să le 
respecte. 

Stilistică: exprimare colocvial-
argotică. 

4.XII.2007 
09.31 

În gura presei, 
Mircea Badea 

N-am nici cea mai mică 
îndoială că toţi ăştia aflaţi la 
putere la un moment dat nu 
fac şi ei o dudă 

– Stilistică: în limbajul colocvial, 
substantivul dudă se foloseşte cu 
un sens ambiguu (şi neînregistrat 
în dicţionarele uzuale), sens care 
poate fi decodat contextual ca 
depreciativ. 

4.XII.2007 
09.37 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Diaconescu dimpreună cu 
liota 

Diaconescu împreună cu 
liota 

Lexic: dimpreună cu este  o 
locuţiune prepoziţională învechită, 
mai uzuală este locuţiunea 
împreună cu. 

4.XII.2007 
09.38 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Să mor dacă am înţeles ceva! – Stilistică: exprimare argotică. 

4.XII.2007 În gura presei, Aoleu, ăştia se duc în cap! – Stilistică: exprimare colocvială. 
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09.41 Mircea Badea 
4.XII.2007 
09.42 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Un spectacol absolut 
înfiorător…era pe bază de 
Miron Cozma 

 Un spectacol (absolut) 
înfiorător, îl avea ca 
protagonist pe Miron 
Cozma. 

Sitilistică. 

4.XII.2007 
09.43 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Pe cine interesează, băi 
prieteni, despre Miron 
Cozma 

Pe cine interesează, băi 
prieteni, de Miron Cozma 

 Sintaxă, stilistică: prepoziţia 
cerută de verbul a se interesa este 
prepoziţia de (a se interesa de 
cineva). 

4.XII.2007 
09.44 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Băi, păpuşă mică şi sexoasă, 
tu ştii cine e Miron Cozma 
ăsta de stai tu pe-aici prin faţa 
casei să-l pândeşti? 

– Stilistică,  Sintaxă: exprimare 
nereverenţioasă. 

4.XII.2007 
09.46 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Pe mine, singurul lucru pe 
care l-am remarcat în legătură 
cu Miron Cozma şi pe 
care…deci am  remarcat,  dar 
aici nu am vorbit despre 
Miron Cozma, am vorbit 
despre nebunia posturilor de 
ştiri 

–  Sintaxă: anacolut. 

4.XII.2007 
09.46 

În gura presei, 
Mircea Badea 

(Miron Cozma) era trendy-
flendy (…) la prima zi după 
ce a ieşit din pârnaie 

– Stilistică: exprimare colocvial-
argotică (vezi trendy-flendy, 
pârnaie). 

 
 
4 decembrie, Observator 19, 19.00-20.00  

4.XII.2007 
19.11 

crawl Redactor Investigaţii 
„Academia Caţavencu”. 

Redactor de investigaţii 
la/pentru „Academia 
Caţavencu”. 

 Sintaxă: omiterea prepoziţiilor. 

4.XII.2007 
19.13 

crawl Aproape 26000 de şoferii au 
rămas  fără permis 

26000 de şoferi Ortografie: în contextul de faţă, 
substantivul şoferi nu trebuie 
articulat (este posibil, totodată, să 
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fie vorba despre o greşeală de 
tehnoredactare). 

4.XII.2007 
19.14 

crawl În zona Băneasa, peste 100 de 
şoferii au circulat pe 
contrasens într-o singură oră 

Peste 100 de şoferi Ortografie: în contextul de faţă, 
substantivul şoferi nu trebuie 
articulat (este posibil, totodată, să 
fie vorba despre o greşeală de 
tehnoredactare). 

4.XII.2007 
19.14 

reporter În cutiile de chibrite, prin 
plăcile de betoane, fără 
niciun fel de izolare termică 

În cutiile de chibrituri, 
prin plăcile de beton… 

Morfologie: conform DOOM-ului, 
pluralul substantivului neutru 
chibrit este chibrituri. 

4.XII.2007 
19.17 

reporter Pereţii apartamentului ar 
trebui să aibe 

ar trebui să aibă Morfologie: forma de conjunctiv a 
verbului a avea, persoana a 3-a, 
singular este să aibă (cu finala -ă). 

4.XII.2007 
19.17 
 

Lucian 
Mândruţă 
 

Medicii constănţeni au operat 
o femeie care avea o tumoră 
 

!tumoare/tumoră Morfologie: Între cele două forme, 
este preferată prima. 

 
 
În gura presei,  5 decembrie, 09.00-10.00  

Ziua şi ora Emisiunea, 
prezentatorul 

Varianta 
greşită/nerecomandată 

Varianta 
corectă/recomandată 

Explicaţia (domeniul): 

5.XII.2007 
09.10 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Să vedeţi ce bastârci îşi vor 
da ăştia din PD cu ăia din 
PLD 

– Stilistică: exprimare argotică. 

5.XII.2007 
09.11 

În gura presei, 
Mircea Badea 

O să vedem ce o să fim 
fiecare 

O să vedem ce va fi 
fiecare 

 Sintaxă: pronumele nehotărât 
fiecare impune verbului formă de 
singular. 

 
5.XII.2007 
9.11 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Va ieşi cu smârdoială – Stilistică: exprimare argotică. 

5.XII.2007 
09.14 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Problema e pe funcţii, pe bani ?Problema e legată de 
funcţii şi de bani 

 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe 
într-un context neadecvat. 

5.XII.2007 În gura presei, Nu or să se aplice Nu o să aplice Morfologie: viitorul se poate 
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09.39 Mircea Badea forma cu elementul invariabil, 
mobil o + secvenţă fonică identică 
cu cea din formele de conjunctiv 
prezent ale verbului respectiv. 

5.XII.2007 
09.44 

În gura presei, 
Mircea Badea 

E foarte tare articolul  E foarte 
interesant/incitant 
articolul 

Lexic: în limba vorbită actuală, 
tare a devenit un adjectiv 
„universal” folosit cu sens 
superlativ în locul multor adjective 
(informaţie tare/apariţie 
tare/articol tare etc.) 

5.XII.2007 
09.45 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Mă refer la animalul cu 
pricina 

animalul cu pricina Ortoepie: accentuare greşită a 
substantivului pricina pe cea de-a 
doua silabă. 

 
 
 
 
Observator 19, 5 decembrie 2007, 
19.00-20.00 

5.XII.2007 
19.01 

crawl azi dimineaţă azi-dimineaţă Ortografie: Conform DOOM2-
ului, adverbul compus azi-
dimineaţă se scrie cu cratimă. 

5.XII.2007 
19.04 

crawl Cei care vor dori să-şi ia 
rămas bun, o vor putea face 

rămas-bun Ortografie: conform DOOM2-ului 
substantivul rămas-bun se scrie cu 
cratimă. 

5.XII.2007 
19.05 

voce Pe douăzeci şi doi decembrie Până pe douăzeci şi două 
decembrie 

Morfologie: în mod convenţional, 
zilele lunii, precum şi orele zilei 
care-l conţin pe doi au formă de 
feminin. 

5.XII.2007 
19.15 

crawl hypermarketurile Carrefour hipermarketurile 
Carrefour 

Ortografie: grafia greşită 
hypermarketuri se explică prin 
grafia din limba engleză, cu 
prefixoidul hyper. În redactarea 
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crawlului nu s-a ţinut cont de 
faptul că substantivul hipermarket 
s-a adaptat la sistemul morfologic 
al limbii române, dovada fiind şi 
faptul că desinenţa de plural este 
ataşată direct la substantiv, fără 
cratimă. 

5.XII.2007 
19.23 

crawl Soră seropozitiv Soră a unui seropozitiv  Sintaxă: reducere a flexiunii 
nominale. 

5.XII.2007 
19.25 

crawl summit-ul NATO summitul NATO Ortografie: summit este un 
substantiv neologic adaptat la 
sistemul morfologic al limbii 
române, iar articolul hotărât se 
ataşează direct la forma 
nearticulată a acestuia. 

5.XII.2007 
19.27 

crawl Bugetul pe 2008 al Camerei 
Deputaţilor 

Bugetul pentru 2008 al 
Camerei Deputaţilor 

 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe 
într-un context neadecvat.  

5.XII.2007 
19.27 

reporter  Din cei 318 prezenţi Dintre cei 318 prezenţi  Sintaxă: prepoziţia ce exprimă un 
raport partitiv este dintre, nu din. 

5.XII.2007 
19.31 

traducere pe 
ecran 

dintr-o dată dintr-odată Ortografie: locuţiunea adeverbială 
se scrie corect dintr-odată 
(locuţiunea este alcătuită din 
prepoziţia dintre şi adverbul 
odată, diferit de numeralul o dată, 
de două ori etc.). 

5.XII.2007 
19.43 

? Modă cu un fotbalist şi doi 
boxeori  

Modă cu un fotbalist şi 
doi boxeri 

Ortopie: pronunţie greşită a 
substantivului boxer – boxeri. 

 
În gura presei, 6 decembrie, 11 decembrie 
09.00-10.00 

     
6.XII.2007 
09.11 

Mircea Badea redacţiile lui peşte prăjit – Stilistică, lexic: exprimare 
colocvială. 
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6.XII.2007 
09.13 

Mircea Badea Articol scris de un trepanat – Stilistică: exprimare 
nereverenţioasă. 

6.XII.2007 
09.14 
09.19 

Mircea Badea Mă doare în cot 
Bă, mă doare în cot 

– Stilistică: exprimare colocvială. 

6.XII.2007 
09.15 

Mircea Badea Asta în timp ce Videanu va 
intra pe telefoane, zbierând ca 
un apucat… 

Asta în timp ce Videanu 
va vorbi la telefoane, … 

Stilistică: exprimare 
nereverenţioasă. 
 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe 
într-un context neadecvat. 

6.XII.2007 
09.16 

Mircea Badea Va începe o bătălie pe funcţii Va începe o bătălie 
pentru funcţii 

 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe 
într-un context neadecvat. 

6.XII.2007 
09.18 

Mircea Badea (Videanu) Bebeluşatul, 
rozaliul este aici. 

– Stilistică: exprimare 
nerevenţioasă. 

6.XII.2007 
09.38 

Mircea Badea Vă umflăm vouă curul – Stilistică: exprimare argotică 

6.XII.2007 
09.39 

Mircea Badea E deştept băiatul ăsta, băune 
de deştept ce e 

– Stilistică: exprimare 
nereverenţioasă. 

6.XII.2007 
09.45 

Mircea Badea  Măcar în ultima parte a 
emisiunii să ne mai râdem 

să mai râdem Stilistică: folosirea reflexivă a 
verbului a râde este un aspect ce 
ţine de varianta populară a 
limbii. 

6.XII.2007 
09.47 

Mircea Badea Mă interesează foarte tare 
spre deloc 

Nu mă interesează 
aproape deloc. 

Stilistică. 

6.XII.2007 
09.48 

Mircea Badea  Traficul bucureştean !trafic/trafic Ortoepie: între cele două variante 
de accentuare, DOOM2-ul o 
recomandă pe prima (trafic). 

6.XII.2007 
 

Mircea Badea Lucrează ăştia din gros Din greu/din plin Lexic: din gros este o locuţiune 
adverbială învechită. 

6.XII.2007 
09.52 

Mircea Badea Ia uite ce faţă inteligentă are, 
şi sexoasă 

– Stilistică: exprimare argotică. 

6.XII.2007 
09.52 

Mircea Badea E o ştire absolut senzaţională, 
merită pe pagina întâi. 

Merită să fie pe pagina 
întâi. 

 Sintaxă: elipsa din vorbire face 
ca enunţul să sune colocvial.  

11.XII.2007 Mircea Badea Putin nu se retrage, că doar – Stilistică: exprimare 
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09.08 nu s-a sonat între timp nereverenţioasă. 
11.XII.2007 
09.43 

Mircea Badea Despre asta vroiam să vă 
spun 

voiam Morfologie: vroiam este o formă-
hibrid, rezultată din suprapunerea 
paradigmelor a două verbe a vrea 
(vream) şi a voi (voiam). 

 
Observator 19, 11 decembrie, 19.00-20.00 

Ziua şi ora Emisiunea, 
prezentatorul 

   

11.XII.2007 
19.08 

 
reporter 

În cartierul cel mai în trend În cartierul cel mai 
modern 

Lexic: în locul englezismului 
trend poate fi folosit adjectivul 
românesc modern sau expresia la 
modă. 

11.XII.2007 
19.12 

reporter Probabil dacă lucrările ar fi 
început mai devreme, altfel ar 
fi arătat. 

Probabil dacă lucrările ar 
fi început mai devreme, 
altfel ar fi arăta 
străzile/aceste locuri. 

 Sintaxă: frază incompletă. 

11.XII.2007 
19.24 

corespondent  A dat foc plapumei plăpumii Morfologie: forma de genitiv-
dativ a substantivului plapumă 
este plăpumii (cu alternanţa a-ă). 

11.XII.2007 
19.25 

crawl  O sticlă de whiskey o sticlă de whisky Ortografie: DOOM-ul 
recomandă grafia whisky (<en. 
whisky).  

11.XII.2007 
19.29 

titraj dezbatere pe taxă dezbatere cu privire la 
taxă 

 Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe 
într-un context neadecvat 
semantic. 

11.XII.2007 
19.30 

crawl Preşedintele şi premierul vor 
merge la summit-ul Uniunii 
Europene cu acelaşi avion 

vor merge la summitul Ortografie: summit este un 
substantiv neologic adaptat la 
sistemul morfologic al limbii 
române, iar articolul hotărât se 
ataşează direct la forma 
nearticulată a acestuia. 
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