postul: N24
perioada: 20 septembrie–20 octombrie 2009
La acest post, titlurile ştirilor nu au diacritice; dacă aceasta era singura greşeală, nu au mai fost trecute în tabel. Ştirile care
rulează pe crawl, în general, au diacritice.
Post

Data,
ora

N24

21.IX,
21.31

N24

21.IX,
21.32;
22.IX,
10.18
21.IX,
21.40;
5.X,
21.56;
28.IX,
21.42

N24

N24

N24

N24

Emisiune,
autorul
greşelii
Adevăruri
interzise,
crawl
Adevăruri
interzise;
Ştiri,
crawl
Adevăruri
interzise,
Camil
Roguski

21.IX, Adevăruri
21.45 interzise,
Camil
Roguski
21.IX, Ştiri,
22.03; text scris pe
10.X, ecran;
13.16 ...Sed Lex,
etc.
titraj
21.IX, Ştiri,
22.08 Eugen Rusu

Greşeală

Forma corectă

Explicaţia greşelii

Drobeta Turnu Severin
FCM Târgu Mureş
CSM Râmnicu Vâlcea
contrcararea

Drobeta-Turnu-Severin
FCM Târgu-Mureş
CSM Râmnicu-Vâlcea
Pentru contracararea

Grafie: Aceste toponime se scriu
cu cratimă (vezi DOOM 1982).

Trebuieşte totuşi

Trebuie totuşi

să-l promovăm unde
trebuieşte

să-l promovăm unde trebuie

Morfologie: Formele trebuieşte
(pentru indicativ, prezent,
persoana a III-a, singular) şi
trebuiesc (pentru indicativ,
prezent, persoana a III-a, plural)
nu sunt acceptate de norma în
vigoare.
Lexic, stilistică: Repetiţie
supărătoare.

întâi îţi trebuie ochii
întâi îţi trebuiesc ochii

Neglijenţă de tehnoredactare.

De-acolo ajungeau să
ajungă unde au ajuns şi
astăzi

De-acolo reuşeau să ajungă
unde au ajuns/sunt şi astăzi

comisar şef Dan Roşoga

comisar-şef Dan Roşoga

cms. şef

cms.-şef

Grafie: Compusul se scrie corect
cu cratimă, chiar dacă este abreviat
(vezi DOOM2 2005).

În cazul unei colege de clasă
a elevei depistată pozitiv

În cazul unei colege de clasă a
elevei depistate pozitiv

Sintaxă: Dezacord în caz al
adjectivului participial. Adjectivul
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săptămâna trecută

săptămâna trecută

22.IX, Revista
09.39 presei,
prezentator
22.IX, Revista
09.40 presei,
prezentator

Catedrala „Sfântul Iosif” din
Piaţa Cipariu

Catedrala „Sfântul Iosif” din
Piaţa Cipariu

va fi amenajată din actuala
parcare, utilizată temporal de
municipalitate

va fi amenajată din actuala
parcare, utilizată temporar de
municipalitate

N24

22.IX, Ştiri,
10.12 voice-over

a crescut cu 30% numai în
ultimile 18 luni

a crescut cu 30% numai în
ultimele 18 ani

N24

22.IX, Ştiri,
10.22 voice-over

Băncile au acceptat pe medie
ca valoarea creditului să
reprezinte...

Băncile au acceptat în medie
ca valoarea creditului să
reprezinte...

N24

25.IX, Ştiri,
20.36 voice-over

Cu un salariu part-time de
300 de euro se poate acoperi
chiria şi, cu puţin noroc,
întreţinerea

N24

25.IX, Magazin
21.24 economic,
Eugen Rusu

Magazinul economic s-a
ocupat astăzi de cea de-a
doua tranşă a împrumutului
FMI [...], dar şi am tratat
probleme privind taxele şi

Cu un salariu part-time de 300 de
euro se pot acoperi chiria şi, cu
puţin noroc, întreţinerea/se poate
acoperi chiria şi, cu puţin noroc,
se poate acoperi şi întreţinerea
Magazinul economic s-a ocupat
astăzi de cea de-a doua tranşă a
împrumutului de la FMI [...], dar
am tratat şi probleme privind
taxele şi comisioanele...

N24

N24

participial se acordă în caz cu
substantivul regent elevei, deci
trebuie să aibă formă de genitiv.
Ortoepie: Accentuarea greşită a
numelui propriu Cipariu.
Semantică, lexic: Confuzie
paronimică. Conform definiţiei din
DEX, unul dintre sensurile
adjectivului temporal este „care
indică timpul, privitor la timp; care
depinde de timp”, iar sensul
adjectivului temporar este „de
scurtă durată, care nu durează
decât un anumit timp; vremelnic,
trecător, provizoriu”.
Morfologie: Forma corectă a
adjectivului ultim la feminin plural
este ultime; prin ataşarea
articolului hotărât, devine ultimele.
Sintaxă, semantică: Folosirea
neadecvată, abuzivă, a prepoziţiei
pe. Structura de aproximare este în
medie, nu pe medie.
Sintaxă: Dezacord între verbulpredicat şi subiectul multiplu
postpus, realizat prin substantivele
chiria şi întreţinerea.
Sintaxă: Topică defectuoasă.
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N24

N24

N24

25.IX, Revista
21.35 presei
economice,
voice-over
25.IX, Revista
21.35 presei
economice,
voice-over
26.IX Meteo,
22.20 Cătălin
Petre
27.IX, Ştiri,
22.05 voice-over

comisioanele...
Ritmul de creştere al
salariilor nu are nicio legătură
cu productivitatea muncii

Ritmul de creştere a salariilor nu
are nicio legătură cu
productivitatea muncii

Sintaxă: Dezacord al articolului
genitival.

Avansul salariilor era net
inferior

Avansul salariilor era net
inferior

Ortoepie: Accentuare greşită (pe a
treia silabă) a substantivului
articulat salariilor.

doar ceaţă, ce ar putea să
apară cu caracter izolat.

doar ceaţă, ce ar putea să apară
cu caracter izolat.

Ortoepie: Accentuare greşită a
substantivului caracter.

Cumpărătorii au fost încântaţi
mai ales că au economisit până la
200 de lei, fapt care nu s-ar fi
întâmplat dacă ar fi ales să
cumpere din librării.
Soluţia cel mai puţin dăunătoare

Sintaxă, semantică: Construcţie
defectuoasă a enunţului.

N24

27.IX, Ştiri,
22.08 voice-over

Cumpărătorii au fost încântaţi
mai ales datorită faptului că
au economisit până la 200 de
lei dacă alegeau să cumpere
din librării.
Soluţia cea mai puţin
dăunătoare

N24

27.IX, Ştiri,
22.14 titraj

În urma scrutinului în care
sunt aşteptaţi

În urma scrutinului la care sunt
aşteptaţi

N24

27.IX, Ştiri,
22.18; crawl
1.X,
20.17

Vom avea parte vânt moderat
in aproape toate regiunile

Vom avea parte de vânt moderat
în aproape toate regiunile

N24

Sintaxă: Adverbul la gradul
superlativ relativ (care se
raportează la un adjectiv) nu
trebuie să se acorde în gen şi
număr, fiindcă este invariabil.
Ortoepie: Accentuarea greşită a
substantivului scrutin.
Sintaxă, semantică: Folosirea
neadecvată a prepoziţiei în.
Neglijenţă de tehnoredactare:
Lipsa parţială a diacriticelor.
Sintaxă: Omisiunea, probabil
accidentală, a prepoziţiei de
(locuţiunea a avea parte se
construieşte cu un complement
prepoziţional introdus prin
prepoziţia de: a avea parte de...).
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Specialiştii anunţă o
săptămână cu vreme
frumoasă, dar răcoroasă
dimineaţă şi noaptea
copii care nu mai se nasc

Specialiştii anunţă o săptămână
Morfologie: Forma adverbului este
cu vreme frumoasă, dar răcoroasă dimineaţa, iar a substantivului,
dimineaţa şi noaptea
dimineaţă.

şi unul, şi altul e necesar

şi unul, şi altul sunt necesari

Mai mi-aduc aminte

Îmi mai aduc aminte

Sintaxă: Topică greşită a
semiadverbului mai. Semiadverbul
se plasează după cliticul reflexiv
îmi.

28.IX, Adevăruri
21.40 interzise,
Camil
Roguski
28.IX, Adevăruri
21.41 interzise,
Camil
Roguski
28.IX, Adevăruri
21.41 interzise,
Camil
Roguski
29.IX, Ştiri,
20.08 Eugen Rusu

s-a adresat la suceveni să-i
trimeată

s-a adresat sucevenilor (şi i-a
rugat) să-i trimită

După 1860 a apărut nişte
şcoli

După 1860 au apărut nişte şcoli

Ortoepie: Pronunţie neliterară a
verbului.
Morfologie: Exprimare populară a
cazului dativ, cu prepoziţia la.
Sintaxă: Dezacord între predicat şi
subiectul postpus.

abia după o mie opt sute şi
nouăzeci

abia după o mie opt sute
nouăzeci

29.IX, Talk Şoc,

Drept pentru care, pentru a

N24

28.IX, Meteo,
12.17 Cătălin
Petre

N24

28.IX, Adevăruri
21.06 interzise,
Camil
Roguski
28.IX, Adevăruri
21.36 interzise,
Camil
Roguski
28.IX, Adevăruri
21.39 interzise,
Camil
Roguski

N24

N24

N24

N24

N24

N24

N24

copii care nu se mai nasc

Există o serie de riscuri ce pot Există o serie de riscuri ce pot fi
fi acoperită printr-o poliţă de acoperite printr-o poliţă de
asigurare
asigurare
Drept care, pentru a nu intra în

Sintaxă: Topică greşită a
semiadverbului mai. Semiadverbul
se plasează între cliticul reflexiv se
şi verbul lexical nasc.
Sintaxă: Dezacord între subiectul
multiplu şi predicat.

Sintaxă: Folosirea incorectă a
conjuncţiei şi în structura acestui
numeral compus.
Sintaxă: Dezacordul adjectivului
participial; acesta ar fi trebuit să
aibă forma de plural, la fel ca
substantivul riscuri.
Semantică: Pleonasm. Şi drept, şi
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21.01; Doru Braia;
6.X,
Ştiri,
22.06 voice-over

N24
N24
N24

N24

N24

N24

N24

29.IX,
21.59
30.IX,
20.04
30.IX,
20.11;
1.X,
20.01
etc.
30.IX,
20.14;
4.X,
18.04
etc.
30.IX,
20.14

Drept care se aplică...

pentru introduc, contextual, un
raport concluziv; drept care =
„aşadar, de aceea”.

Drept pentru care se
aplică...
Ne revedem din nou

Ne revedem

Semantică: Pleonasm.

Acesta pune în discuţie 54 de
PUZ-uri [pazuri]
Ministru de interne;
fost ministru de interne

Acesta pune în discuţie 54 de
PUZ-uri [puzuri]
Ministru de Interne;
fost ministru de Interne

Ortoepie: Pronunţarea greşită
(englezească) a acronimului.
Grafie: Denumirea ministerului
trebuia scrisă cu majusculă.

Ştiri,
titraj

purt. de cuv.

purtător de cuvânt

Grafie: Folosirea unor abrevieri
improprii.

Ştiri,
titraj

MIRCEA GEOANA

MIRCEA GEOANĂ,

presedinte senat

preşedintele Senatului

Talk Şoc,
Doru Braia
Ştiri,
voice-over
Ştiri,
titraj

nu intra în spirala drepturilor
de replică,...

30.IX, Ştiri,
20.14 titraj

THEODOR PALEOLOGU

30.IX, Ştiri,

un seism de magnitudine de 8

ministru culturii si cultelor

spirala drepturilor de replică,...

Tehnoredactare: Lipsa
diacriticelor.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Grafie: Denumirea camerei
superioare a Parlamentului ar fi
trebuit scrisă cu majusculă.
THEODOR PALEOLOGU, ministrul Tehnoredactare: Lipsa
diacriticelor.
Culturii şi Cultelor
Sintaxă, morfologie: Nearticularea
hotărâtă a substantivului adiacent
cu un substantiv în genitiv.
Grafie: Denumirea ministerului
trebuia scrisă cu majuscule.
un seism cu magnitudine de 8
Sintaxă, semantică: Folosirea
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20.15

voice-over

N24

1.X,
20.01

Ştiri,
crawl

TOŢI MINIŞTRII PSD
DEMISIONEAZĂ DIN GUVERN
A ANUNŢAT LIDERUL PSD

TOŢI MINIŞTRII PSD
DEMISIONEAZĂ DIN GUVERN, A
ANUNŢAT LIDERUL PSD

N24

1.X,
20.10

Ştiri,
crawl

MINISTRUL DE INTERNE, DAN
NICA A DECLARAT

MINISTRUL DE INTERNE, DAN
NICA, A DECLARAT

N24

2.X,
Ştiri,
20.06; titraj
4.X,
18.08

pres.org.
presed. Asoc.

preşedintele organizaţiei...
preşedintele Asociaţiei...

N24

2.X,
20.18

Ştiri,
voice-over

N24

4.X,
18.09

Ştiri,
titraj

N24

4.X,
18.09

Ştiri,
voice-over

în timpul evenimentului din
[Satul Mare]

N24

4.X,
18.18

Ştiri,
voice-over

lăcaşe de cult

N24

5.X,
19.13

Ştiri,
voice-over

din cauza unor lucrări
executate [ecsecutate]

N24

5.X,

Ştiri,

lucrări... care au ca şi

Bogdan Stancu, ce a
înregistrat două ratări
incredibile
primar Satu Mare

greşită a prepoziţiei de, în loc de
cu (probabil, suprapunerea a două
structuri: un seism de 8 grade... +
un seism cu magnitudinea de 8
grade...).
Punctuaţie: Lipsa virgulei care ar
fi trebuit să separe propoziţia
incidentă.
Punctuaţie: Lipsa virgulei care ar
fi trebuit să separe apoziţia.

Tehnoredactare: Lipsa
diacriticelor.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Grafie: Folosirea unor abrevieri
improprii.
Bogdan Stancu, care a înregistrat Lexic: Pronumele relativ ce nu ar
două ratări incredibile
fi trebuit folosit pentru a face
referire la un substantiv [+ Uman].
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
primarul oraşului/de la Satusintactice.
Mare
Grafie: Numele oraşului ar fi
trebuit scris cu cratimă.
în timpul evenimentului din
Ortoepie: Pronunţarea greşită
Satu-Mare [Satu Mare]
(articularea hipercorectă) a
numelui de oraş.
lăcaşuri de cult
Morfologie: Forma literară de
plural a acestui substantiv este în
-uri (vezi DOOM2 2005).
din cauza unor lucrări executate
Ortoepie: Rostire incorectă – [x],
[egzecutate]
în acest context vocalic, se
pronunţă [gz].
lucrări... care au drept consecinţă Sintaxă: Apariţia lui şi în
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19.13

voice-over

consecinţă oprirea apei calde

oprirea apei calde

N24

5.X,
20.07

Ştiri,
titraj

OPRESCU INDEPENDENT LA
COTROCENI

OPRESCU, INDEPENDENT LA
COTROCENI

N24

5.X,
20.13
5.X,
20.16

Ştiri,
titraj
Ştiri,
titraj

TAILANDA

THAILANDA

selectioner Romania

selecţionerul României

N24

5.X,
21.10

ţi-a dat un bilet care tot 320
de lei ai dat pe el

ţi-a dat un bilet pe care tot 320
de lei ai dat

N24

5.X,
21.39

fiecare treaptă scrie pă ea
păcatul

pe fiecare treaptă scrie/este scris
păcatul

N24

5.X,
21.43

E frumoasă doamna. Şi mie
îmi place picioarele alea care
se scăldau în Deltă, nu?

E frumoasă doamna. Şi mie îmi
plac picioarele alea care se
scăldau în Deltă, nu?

Sintaxă: Dezacord între predicat şi
subiectul postpus (plural).

N24

6.X,
21.53
6.X,
21.55

Adevăruri
interzise,
Camil
Roguski
Adevăruri
interzise,
Camil
Roguski
Adevăruri
interzise,
Camil
Roguski
Talk Şoc,
Doru Braia
Talk Şoc,
Doru Braia

cu concursul nostru, a
românilor
şi noi muncisem

cu concursul nostru, al românilor

6.X,

Ştiri,

Ministru de finante;

Ministru de Finanţe;

Sintaxă: Dezacord în gen al
articolului genitival.
Morfologie: În structura mai-multca-perfectului, persoana I, plural
intră şi desinenţa -ră-.
Grafie: Denumirea ministerului

N24

N24

N24

şi noi munciserăm

gruparea ca şi folosită, de obicei,
pentru evitarea unei alăturări
cacofonice este greşită; acest şi nu
are o justificare sintactică sau
semantică suficientă, pentru
evitarea cacofoniei existând,
oricum, şi alte mijloace.
Punctuaţie: Lipsa virgulei care ar
fi trebuit să marcheze elipsa
verbului.
Grafie: Numele acestei ţări se scrie
corect cu Th-.
Tehnoredactare: Lipsa
diacriticelor.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Sintaxă: Anacolut. Omiterea
prepoziţiei gramaticalizate pe,
marcă a relativului complement
direct.
Sintaxă populară.
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22.03,
22.05
6.X,
22.12

titraj

ministrul interimar al muncii

ministrul interimar al Muncii

trebuia scrisă cu majusculă.

Ştiri,
titraj

Elena Udrea
ministrul Transportului

Elena Udrea
ministrul Turismului

N24

7.X,
21.02

mai multe cărţi legate despre
acest subiect

mai multe cărţi legate de acest
subiect/despre acest subiect

N24

7.X,
21.06

aş vrea să mai te-ntreb un
lucru

aş vrea să te mai întreb un lucru

Sintaxă: Topică neliterară a
semiadverbului mai.

N24

7.X,
21.18

istoria medicinii

istoria medicinei

Morfologie: Forma corectă de
genitiv este cu -e-, nu cu -i-.

N24

7.X,
21.18

mai mult decât, multe dintre
acestea făceau chiar şi rău

mai mult decât atât, multe
dintre acestea făceau chiar rău

N24

7.X,
21.19

ar fi un panaceu universal

ar fi un panaceu/un remediu
universal

Lexic: Forma completă, corectă a
conectorului pragmatic este mai
mult decât atât.
Semantică: Exprimare pleonastică.

N24

7.X,
21.29

marea majoritate a produselor
care le luăm

marea majoritate a produselor pe
care le luăm

N24

7.X,
21.29

Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

Semantică, logică: Greşeală
accidentală. (Oricum, ministerul
invocat în mod greşit ar fi trebuit
să fie al Transporturilor, nu al
Transportului.)
Lexic, semantică: Nu există o
locuţiune legat despre.

N24

N24

7.X,
21.31

N24

7.X,
21.34

Ce se ascunde în spatele
acestor vaccinuri, mai mult
sau mai puţin obligatorii,
care suntem siliţi să le facem.
Conspiraţia cetăţeanul mediu, care nu-l
tăcerii,
interesează prea mult
Emil Străinu medicina
Conspiraţia tot ce spune referitor la
tăcerii,
cercetările care le-a făcut

–
pe care suntem siliţi să le facem
cetăţeanul mediu, pe care nu-l
interesează prea mult medicina
tot ce spune referitor la
cercetările pe care le-a făcut sunt

Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Semantică: Enunţ contradictoriu.
Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
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N24

7.X,
21.45

N24

7.X,
21.46

N24

7.X,
21.49

Emil Străinu sunt lucruri practice care au
trecut prin mâna şi prin
ochiul lui

lucruri practice, care au trecut
prin mâna lui, pe care le-a văzut

Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

iată şi nişte lucruri pe care le
puteţi afla din nişte cărţi

iată şi nişte lucruri care le
puteţi afla din nişte cărţi

Străbunii noştri, romanii,
aveau şi-un proverb: Insano
men corpore sano. Deci... O
minte sănătoasă într-un corp
sănătos.
Conspiraţia Iată care este avantajul unei
tăcerii,
cărţi. [...] Găseşti nişte
Emil Străinu lucruri extraordinare şi care
te pot ajuta la un moment dat
să găseşti lucruri pe care
nici nu te-ai gândit vreodată
că există
Conspiraţia lecturarea unor anumitor
tăcerii,
cărţi
Emil Străinu

Străbunii noştri, romanii, aveau
şi-un proverb: Mens sana in
corpore sano. Deci... O minte
sănătoasă într-un corp sănătos.
–

la care nici nu te-ai gândit
vreodată că există
lecturarea/citirea anumitor cărţi

N24

7.X,
21.53

N24

8.X,
21.02

Conspiraţia Trebuie să amintim cine ă..
tăcerii,
pe... fac astfel de lucruri
Emil Străinu

Trebuie să amintim cine face
astfel de lucruri

N24

29.IX,
21.01;
8.X,
21.04;
5.X,
21.53

Talk Şoc,
Doru Braia;
Conspiraţia
tăcerii,
Emil
Străinu;
Adevăruri

Titlul ei cuprinde trimeterea
către un nume

Titlul ei cuprindea trimiterea
către un nume

ne-au trimes nişte cărţi;

ne-au trimis nişte cărţi

nu trimeteam prin poştă

nu trimiteam prin poştă

relativului complement direct.
Semantică: Exprimare nepotrivită,
forţată (*a trece ceva prin ochiul
cuiva).
Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Lexic: Denaturarea dictonului latin
(fără intenţie glumeaţă, ironică
etc.).
Sintaxă, semantică, lexic: Enunţ
construit impropriu, repetitiv,
redundant (găseşti lucruri care te
ajută să găseşti lucruri...).
Nerespectarea regimului
prepoziţional al verbului (a se
gândi la ceva).
Sintaxă: Acord dublu marcat în
mod greşit.
Sintaxă: Pronumele relativinterogativ cine impune un
predicat la persoana a III-a,
singular.
Ortoepie: Rostire populară.
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N24

8.X,
21.46

N24

8.X,
21.46

N24

8.X,
21.52

N24

8.X,
21.55

N24

13.X,
21.12

N24

13.X,
21.16,
21.19,
21.30;
14.X,
21.40
13.X,

N24

interzise,
Camil
Roguski
Conspiraţia
tăcerii,
crawl
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

GHOERGHE POGEA

GHEORGHE POGEA

Greşeală de tehnoredactare.

Deci, în continuare, după o...
publicitate, o să continuăm
emisiunea.
Dacă ai vrea să spui ceva
despre ele care n-ai spus
despre ele

Deci, după publicitate, o să
continuăm emisiunea.

Lexic: Repetiţie uşor de evitat.

Dacă ai vrea să spui ceva ce n-ai
spus despre ele

Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Talk Şoc,
Doru Braia

ne reparăm, ne reangajăm în
viaţa de zi cu zi, viaţa
spirituală, viaţa vitală
Voia să-i concureze pe Banca
Mondială, FMI etc.

–

Sintaxă, semantică: Relativul (care
reia nedefinitul ceva) este în
poziţia de complement direct.
Relativul care ar fi trebuit să fie
însoţit de prepoziţia
gramaticalizată pe (marcă a
relativului complement direct),
însă folosirea lui pe care în acest
context semantic nu este adecvată
(*Dacă ai vrea să spui ceva pe
care n-ai spus despre ele.)
Semantică: Sintagma viaţa vitală
este redundantă semantic.

Talk Şoc,
Doru Braia;
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

nu ştiu dacă nu mai vroiau
comunism, vroiau să iasă;
cum vroiaţi dumneavoastră;
ce vroiaţi să exemplificaţi;

nu ştiu dacă nu mai voiau
comunism, voiau să iasă;
cum voiaţi dumneavoastră;
ce voiaţi să exemplificaţi;

Sintaxă: Folosirea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
acuzativului, într-un context
semantic neadecvat.
Morfologie: Norma literară actuală
nu acceptă formele hibride de
imperfect de acest tip (a voi + a
vrea), vezi DOOM2 2005.

asta vroiam să spun
aţi scos dumneavoastră atunci

asta voiam să spun
aţi scos dumneavoastră atunci o

Sintaxă, semantică: Folosirea

Talk Şoc,

Voia să concureze Banca
Mondială, FMI etc.
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o broşură, pe care eu am
găsit-o, văzând-o, în
compartimente de tren [...].
Nu mai vorbim, pe chioşcuri
de ziare. Peste tot!
propietate
propietatea

broşură, pe care eu am găsit-o,
am văzut-o, în compartimente de
tren [...]. Nu mai vorbim, la
chioşcurile de ziare. Peste tot!

greşită (probabil accidentală) a
prepoziţiei pe, în loc de la.

proprietate
proprietatea

prin noutatea fenomenelor
care le poţi găsi acolo

prin noutatea fenomenelor pe
care le poţi găsi acolo

Ortoepie, lexic: Cuvântul se scrie
şi se pronunţă corect cu doi -r-.
Prezentatorul pronunţă frecvent
fără al doilea -r- cuvintele
proprietate şi propriu.
Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Lexic: Repetiţie uşor de evitat.
Ortoepie: Pronunţarea greşită a
adverbului conţinându-l pe -x-.

21.29

Doru Braia

13.X,
21.39,
21.43,
21.47
etc.
14.X,
21.04

Talk Şoc,
Doru Braia

N24

14.X,
21.11

Întreg edificiul acelei gândiri
materialist-dialectice, care exista
referitor exclusiv [ecsclusiv] la
realitatea omului ca fiinţă
materială, se dărâmase.

N24

14.X,
21.13

N24

14.X,
21.16

N24

14.X,
21.28

Întreg edificiul acelei gândiri
materialist-dialectice care se
gândea referitor exclusiv
[eslusiv] la realitatea omului
ca o fiinţă materială se
dărâmase.
Conspiraţia de regulă, ei nu-şi prea
tăcerii,
prezintă realizările sau, dacă
Emil Străinu le prezintă, nu-ţi dă niciun fel
de documentaţie
Conspiraţia Cum era văzută cercetarea în
tăcerii,
acest domeniu, mai ales al
Emil Străinu domeniilor de graniţă dintre
psihologie şi psihologie
transpersonală?
Conspiraţia Deci să rămânem de acolo
tăcerii,
de unde am rămas. Cum era
Emil Străinu cu iubirea şi cu ura?

N24

14.X,
21.34

Conspiraţia
tăcerii,

–

N24

N24

Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

Să nu uităm că în zona asta,
când mergem la psihanaliză,

de regulă, ei nu-şi prea prezintă
realizările sau, dacă le prezintă,
nu-ţi dau niciun fel de
documentaţie
Cum era văzută cercetarea în
acest domeniu, mai ales în
domeniile de graniţă dintre
psihologie/psihologia clasică şi
psihologia transpersonală?
Deci să reluăm (de acolo de
unde am rămas). Cum era cu
iubirea şi cu ura?

Sintaxă: Dezacordul predicatului,
care ar fi trebuit să fie la plural.
Sintaxă, semantică: Construire
improprie din punct de vedere
sintactico-semantic a întrebării.
Semantică, lexic: Enunţ ilogic.
Verbul firesc în context a relua a
fost înlocuit, printr-un accident,
prin verbul a rămâne.
Semantică, sintaxă, lexic: Enunţ
construit impropriu: repetitiv,
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Emil Străinu de undeva de-acolo, din zona
metapsihicii, a plecat şi
această ştiinţă la care tu ai
amintit acolo şi la anumite
fenomene. Este vorba de
psihotronică. Care astăzi are
chiar o întreagă teorie a
teoriei câmpurilor umane şi a
modurilor...

N24

14.X,
21.36

N24

14.X,
21.39

N24

14.X,
21.39

N24

14.X,
21.41

Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

această ştiinţă de care tu ai
amintit acolo
? au plecat şi această ştiinţă de
care tu ai amintit acolo, şi
anumite fenomene

problema care noi o avem

problema pe care noi o avem

singura lor meserie care erau
pregătiţi timp de o viaţă
întreagă

singura lor meserie pentru care
erau pregătiţi o viaţă întreagă

Conspiraţia Vreau să vă spun că m-am
tăcerii,
uitat la culori dinspre
Emil Străinu marginile acestui spectru: de
roşu, de verde, oricare-l
vreţi dumneavoastră. Şi cu
ochiul normal, pe care-l are
un individ, o persoană ca noi,
neexersabilă şi neexersată în
acest domeniu, nu vedem
absolut nimic, niciun fel de
deosebire.
Conspiraţia Iată, ai verificat pe viu ceea
tăcerii,
ce, de fapt, ai scris şi ceea ce,
Emil Străinu de fapt, găsisei ca simple
explicaţii la alţi autori.

–
pe oricare-l vreţi dumneavoastră

Iată, ai verificat pe viu ceea ce ai
scris, şi ceea ce găsiseşi ca
simple explicaţii la alţi autori.

redundant (teorie a teoriei... –
neironic), parţial neinteligibil (...a
plecat şi această ştiinţă la care tu
ai amintit acolo şi la anumite
fenomene) etc.
Sintaxă: Regimul prepoziţional
greşit al verbului (a aminti de
ceva, nu la ceva). Posibil dezacord
între predicat şi subiectul multiplu
postpus.
Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Sintaxă: Folosirea, în mod greşit, a
unui relativ invariabil; relativul ar
fi trebuit să fie însoţit de prepoziţia
pentru (a fi pregătit pentru o
meserie).
Semantică: Enunţ construit
impropriu.
Calificarea persoană neexersabilă
şi neexersată în acest domeniu
este cel puţin inconsistentă.
Sintaxă: Relativul nehotărât ar fi
trebuit să fie precedat de marca
gramaticalizată pe a
complementului direct.
Morfologie: Forma corectă de
mai-mult-ca perfect, persoana a IIa, singular ar trebui să conţină
desinenţa -şi (nu -i).
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N24

14.X,
21.58

N24

14.X,
21.59

Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu
Conspiraţia
tăcerii,
Emil Străinu

mi-au cerut ca explicaţiile
care le dăm să fie accesibile

mi-au cerut ca explicaţiile pe
care le dăm să fie accesibile

Stimaţi telespectatori, vreau
–
să vă spun că încercăm o
mediere de mijloc: nici un
nivel academic, ştiinţific,
foarte ridicat, nici un nivel
foarte coborât, să cădem în
desuetudine, iar aceste
domenii care sunt de graniţă,
nişte domenii de frontieră,
care sunt aşa cum spuneam,
iată, la frontierele
cunoaşterii, trebuiesc
explicate [esplicate] printr-o
sumedenie de termeni, care la
un moment dat par foarte,
foarte neinteligibili pentru
anumite persoane care n-au
un nivel de pregătire în
domeniu. Deci vom continua
şi mai departe ca să căutăm
un limbaj ca toată lumea să
fie, cum să spun, la un nivel
măcar de mijloc de înţelegere.

Sintaxă: Omiterea prepoziţiei
gramaticalizate pe, marcă a
relativului complement direct.
Semantică, lexic, sintaxă: Enunţ
impropriu construit.
Semantică:
– pleonasme (o mediere de mijloc;
vom continua şi mai departe);
– folosirea destul de nepotrivită a
expresiei a cădea în desuetudine
(= „a ieşi din uz, a nu se mai
folosi, a nu mai fi obişnuit; a se
perima”, vezi DEX).
– enunţ parţial inconsistent din
cauza repetiţiilor.
Lexic:
– repetiţii inutile.
Sintaxă:
– Conectorul ca să poate fi folosit
pentru a introduce o propoziţie
subordonată finală; în cazul
propoziţiilor necircumstanţiale se
poate folosi numai cu intercalare
(este de acord ca ei să-i
îngrădească dreptul).
Morfologie: Forma trebuiesc
(pentru indicativ, prezent,
persoana a III-a, plural) nu este
acceptată de norma în vigoare.
Ortoepie: Pronunţarea neliterară a
cuvântului conţinându-l pe -x-.

Recomandări
● „iun; iul; aug” (N24, 2.X) – recomandat: iun.; iul.; aug.
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● „adică cărţile” (N24, 8.X) – recomandat: , cărţile.
● „fiecare dintre noi nu întotdeauna putem, sau nu putem, să ne instruim singuri” (N24, 8.X) – recomandat: fiecare dintre noi
nu poate întotdeauna, sau nu poate, să se instruiască singur.
● „catedrala va avea trei turnuri, din care cel principal... ” (N24, 22.IX) – recomandat: catedrala va avea trei turnuri, dintre
care cel principal...
● „numărul publicului a crescut” (N24, 4.X) – recomandat: numărul spectatorilor a crescut/publicul a fost/a devenit mai
numeros.
● „luna octombrie a debutat cu dreptul” (N24, 4.X) – recomandat: luna octombrie a început cu dreptul.
● „şi-a asumat răspunderea în Parlament pe Codul Educaţiei, pe Legea salarizării unitare şi pe restructurarea agenţiilor
guvernamentale” (N24, 5.X) – recomandat: şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru Codul Educaţiei, pentru Legea salarizării
unitare şi pentru restructurarea agenţiilor guvernamentale.
● „dobânda cheie” (N24, 5.X, titraj) – recomandat: dobânda-cheie.
● „vremea se va ameliora ca aspect” (N24, 5.X) – recomandat: vremea se va ameliora.
● „ŢEAPA DE 1500 MILIARDE” (N24, 6.X, 13.X, titraj) – recomandat: ŢEAPA DE 1.500 DE MILIARDE.
● „şi-a asumat răspunderea pe trei legi”; „asumarea pe trei legi” (N24, 6.X) – recomandat: şi-a asumat răspunderea pentru
trei legi; asumarea pentru trei legi.
● „De aceea, la emisiune îi spune Conspiraţia tăcerii” (N24, 7.X) – recomandat: De aceea, emisiunii îi spune „Conspiraţia
tăcerii”.
● „să vândă pe preţuri ridicole” (N24, 13.X) – recomandat: să vândă la preţuri ridicole.
Regionalisme, arhaisme (Adevăruri interzise, Camil Roguski)
● „La futbolişti, mintea este la picior” (N24, 21.IX) – recomandat: La fotbalişti, mintea este la picior.
● „ţiu minte...” (N24, 29.IX, 5.X, 12.X) – recomandat: ţin minte...
● „el ar trebui să spuie” (N24, 5.X) – recomandat: el ar trebui să spună.
● „Eu vreau să te-ntreb pă tine... Care-i punctul tău de vedere încât anumite palate din România să numesc Dracula?” (N24,
5.X) – recomandat: Eu vreau să te-ntreb pe tine... Care-i punctul tău de vedere despre/în legătură cu anumite palate din România
care se numesc „Dracula”?
Sunt de evitat exagerările stilistice (personificări, metafore etc.) din cadrul rubricii Meteo, precum:
● „cerul primeşte vizita norilor” (N24, 29.IX).
● „vântul face ca mercurul din termometre să fie destul de zgârcit la amiază” (N24, 29.IX).
● „norii vor semna condica în aceste regiuni” (N24, 29.IX).
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