
 
 
Monitorizarea programului OTV, 30 noiembrie – 11 decembrie 
(Irina Nicula) 
30.XI.2007 
18.22 

Se întâmplă 
acum, 
Tudor Barbu 

Încă un telefon pe 
final de emisiune 

Încă un telefon la 
finalul emisiunii 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

20.58 Ştiri 
crawl 

Coliziune în lanţ pe 
un pod peste 
Dunăre provocată 
de polei 

Coliziune în lanţ pe un 
pod peste Dunăre, 
provocată de polei 

Punctuaţie: elipsa verbului trebuie marcată grafic prin 
virgulă. 

21.21 Dan Diaconescu 
Direct 
D.D. 

Staţi, că nu ştiţi ce 
face fie-sa! 

Staţi, că nu ştiţi ce face 
fiica sa/fata lui! 

Stilistică: în DOOM2 forma fie-sa este marcată ca fiind 
populară, familiară. 

22.10 Gabriel Fătu L-a rugat foarte 
mult ca să nu 
spună la nimeni 

L-a rugat foarte mult să 
nu spună nimănui 

Sintaxă: conectorul ca să se foloseşte pentru 
introducerea propoziţiilor circumstanţiale finale; în 
cazul de faţă, subordonata verbului-regent a ruga este 
o completivă directă, aşadar prezenţa conectorului ca 
să nu este justificată. 
Morfologie: este recomandată exprimarea sintetică a 
dativului, cu ajutorul desinenţelor şi al articolului 
(exprimarea analitică, prepoziţională, a relaţiei de 
dativ este un fapt de limbă populară). 

22.22 Dan Diaconescu Ce se întâmplă cu 
omul ăla, e ţinut în 
puşcărie pe 
degeaba? 

Ce se întâmplă cu omul 
ăla, e ţinut în puşcărie 
degeaba/fără 
motiv/fără să fie 
vinovat? 

Semantică: locuţiunea pe degeaba are sensul de „în 
zadar”, „pe gratis”. 

23.17  Ştiri 
crawl 

Poliţistul Cioacă 
are din nou 

Are din nou interdicţia 
de a părăsi ţara 

Sintaxă: omiterea prepoziţiei pe, cea care leagă 
nominalul interdicţia de determinativul a părăsi. 
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interdicţie a părăsi 
ţara. 
 

23.23 D. Diaconescu Prietenul v-a zis că 
a văzut-o pe una la 
televizor care o 
vede toată lumea? 

Prietenul v-a zis că a 
văzut-o pe una la 
televizor  pe care o 
vede toată lumea? 

Sintaxă: pronumele care este în cazul acuzativ şi are 
funcţia sintactică de complement direct, situaţie  
în care prezenţa prepoziţiei pe este obligatorie. 

23.25 D. Diaconescu Descrieţi-mi-o pe-
aia din bar! 

Descrieţi-mi-o pe-aia 
din bar! 

Morfologie: accentuare greşită. 

23.24 D. Diaconescu Eraţi la câţiva metri 
de ea, unde eraţi 
distanţă? 

Eraţi la câţiva metri, 
unde eraţi ca/în ceea ce 
priveşte distanţa? 

Sintaxă: omisiunea prepoziţiei ca. 

23.25 Dan Diaconescu Cum avea nasul şi 
cu bărbia? 

Cum avea nasul şi 
bărbia? 

Sintaxă: substantivele nasul şi bărbia au funcţie de 
complemente directe, prin urmare niciunul dintre ele 
nu poate fi precedat de prepoziţia cu. 

23.30 Ştiri 
crawl 

Preşedintele roman 
efectuează marţi o 
vizită oficială în 
Elveţia. 

Preşedintele roman va 
face marţi o vizită 
oficială în Elveţia 

Lexic, stilistică: folosire improprie, pretenţioasă a 
verbului a efectua. 

23.32 D.Diaconescu L-am auzit pe 
domnul Marcel 
care dânsul nu ştie 

L-am auzit pe domnul 
Marcel, care nu ştie…/ 
L-am auzit pe domnul 
Marcel, dânsul nu 
ştie… 

Sintaxă: frază agramaticală (cumul de pronume 
coreferenţiale în cazul nominativ). 

23.35 Mirela Ceanu Această doamnă n-
avea procese prea 
multe penale 

Această doamnă n-avea 
prea multe procese 
penale 

Sintaxă: topică incorectă. 
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1.XII.2007  
18.20 

Adevăratele ştiri OTV continuă să 
fie o pantă de 
lansare pentru 
mulţi din cei 
care… 

OTV continuă să fie o 
pantă de lansare pentru 
mulţi dintre cei care… 

Sintaxă: prepoziţia ce exprimă un raport partitiv atunci 
când urmează un substantiv la plural e dintre, nu din. 

18.21 reporter Cum aţi ales 
locaţia asta? 
(este vorba despre 
un club) 

Cum aţi ales locul 
ăsta? 

Semantică: folosire improprie a substantivului locaţie. 

18.23 reporter Real Madrid oferă 
Fiorentinei 
şaptisprezece 
milioane de euro 

Real Madrid oferă 
Fiorentinei 
şaptesprezece 
milioane de euro 

Stilistică: pronunţie populară a numeralului 
şaptesprezece. 

2.XII.2007 
18.03 

Adevăratele ştiri 
Alexandru 
Croitoru 

Şoferii aflaţi în 
trafic la momentul 
respectiv au rămas 
captivi în maşini 

au rămas blocaţi în 
maşini 

Lexic: inadecvare lexicală; captiv este glosat în DEX 
cu sensul de „prins şi lipsit de libertate; prizonier”. 

18.11 voce Doar după ce 
primul-ministru de 
atunci 

Doar după ce prim-
ministrul de atunci 

Morfologie: prim-ministru este un substantiv compus, 
iar ceea ce flexionează în cazul acestuia este 
substantivul ministru, nu adjectivul prim. 

18.11 Voce Condamnat la 
optisprezece ani de 
închisoare 

Condamnat la 
optsprezece ani de 
închisoare 

Stilistică: pronunţie populară a numeralului 
optsprezece. 

18.12 voce Urmăreşte ca să 
treacă ilegal graniţa 

Urmăreşte să treacă 
ilegal graniţa 

Sintaxă: subordonata ce are ca termen regent verbul a 
urmări este o completivă directă, ce trebuie introdusă 
prin conectorul să. Conectorul ca să introduce, în mod 
prototipic, o subordonată circumstanţială finală. 

18.12 voce 
 

În cursul aceleiaşi 
zi, Miron Cozma 
este… 

În cursul aceleiaşi zile Morfologie, sintaxă: în contextul de faţă, atât 
adjectivul pronominal demonstrativ aceeaşi, cât şi 
substantivul determinat zi trebuie folosite cu formă de 
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genitiv (între adjectiv şi substantiv se manifestă 
acordul în gen, număr şi caz). Forma de genitiv-dativ a 
substantivului zi este zile(i). 

18.34 Tudor Barbu Rămâneţi pe 
telefon! 

Rămâneţi la telefon! Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

18.39  Tudor Barbu Suntem pe ultimele 
patru minute 

Suntem în ultimele 
patru minute 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

18.40 Tudor Barbu Avem o invitată 
pe care până 
acum soarta, 
destinul ne-a făcut 
să nu putem să 
discutăm 

Avem o invitată cu 
care nu am putut 
discuta până acum din 
cauza destinului, a 
sorţii 

Sintaxă: anacolut. 

21.14 D. Diaconescu 
Direct 
Mirela Ceanu 

Crede-mă, deci 
când spun asta, ştiu 
ce spun 

Crede-mă, când spun 
asta, ştiu ce spun 

Stilistică: tic verbal. 

21.15 Mirela Ceanu Eu vroiam să spun 
doar că ei din 
penitenciar nu mai 
ies. 

Eu voiam să spun doar 
că ei din penitenciar nu 
mai ies. 

Morfologie: vroiam este o formă hibridă, obţinută din 
contaminarea paradigmelor a două verbe (a vrea, cu 
imperfectul vream şi a voi, cu imperfectul voiam). 

21.16 Mirela Ceanu Pentru că unul 
dacă spune ceva i 
se taie gâtul 

Cuiva i poate tăia gâtul 
dacă spune ceva/ dacă 
îndrăzneşte să spună 
ceva. 

Sintaxă: anacolut. 

21.26 reporter Fin observator în 
ceea ce priveşte 
locaţia, dar şi 
mediul înconjurător 

Fin observator atât în 
ceea ce priveşte atât 
locul, cât şi mediul 
înconjurător 

Semantică: folosire improprie a substantivului locaţie; 
în DEX, acesta este glosat cu următoarele sensuri: 1. 
Închiriere. ♦ Chirie plătită pentru anumite lucruri luate 
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 
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schimbul unei sume de bani. 
21.37 titraj Băieţelul Patric nu 

a suferit nici-o 
traumă 

Nu a suferit nicio 
traumă 

Ortografie: adjectivele negative se scriu astfel: niciun, 
nicio. Grafiile *nici un, *nici o, precum şi cea cu 
cratimă *nici-un, *nici-o sunt greşite. 

21.38  reporter Ce repercursiuni 
ar avea […] acest 
mesaj? 

repercusiuni Ortoepie: forma corectă a substantivului este 
repercusiune (<fr. répercussion). 

21.40  reporter Aş dori să vă întreb 
pe finalul 
interviului 

Aş dori să vă întreb la 
finalul interviului 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

22.10 Dan Diaconescu Vă zăpăcea de cap – Stilistică. 
9.XII.2007 
15.19 

Caravana 
romilor, voce 

prevederile prevederile Ortoepie: accentuare greşită pe cea de-a doua silabă. 

15.32 Caravana 
romilor, voce 

Problemele romilor 
din Suedia sunt 
aceleaşi cu a 
romilor din… 

Problemele romilor din 
Suedia sunt aceleaşi cu 
ale romilor din… 

Sintaxă: pronumele semiindependent preia numărul şi 
cazul de la substantivul pe care îl substituie (aici, 
problemele), deci forma corectă este ale (de feminin, 
plural). 

15.35 Caravana 
romilor, voce 

Putem dialoga pe 
această situaţie 

Putem dialoga cu 
privire la această 
situaţie 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

15.36 Caravana 
romilor, voce 

La noi, romii au 
dreptul să aibe 

La noi, romii au 
dreptul să aibă 

Morfologie: forma de conjunctiv, persoana a 3-a, 
singular şi plural, a verbului a avea este să aibă, cu 
terminaţia -ă. 

15.38 Caravana 
romilor, voce 

Situaţiile care s-au 
întâmplat 

Situaţiile care au avut 
loc. 

Stilistică: folosire neadecvată semantic a verbului a se 
întâmpla; acest verb face referire la o acţiune 
punctuală, nu la un proces, ce presupune durativitate. 

15.41 Caravana 
romilor 
Zita Moldovan 

Iată un lucru 
foarte bun, care 
nu cred că alţi 
candidaţi au făcut 

Iată un lucru foarte 
bun; cred că alţi 
candidaţi nu au făcut 
încă pasul ăsta. 

Sintaxă: anacolut. 

 5



deja pasul ăsta 
15.43 Caravana 

romilor. 
Zita Moldovan 

Toate aceste 
probleme trebuiesc 
rezolvate 

Toate aceste probleme 
trebuie rezolvate 

Morfologie: paradigma de indicativ, prezent a verbului 
a trebui este invariabilă. Forma trebuiesc este simţită 
ca fiind populară. 

15.46 Ştiri,  
crawl 

Thereau: Aproape 
că s-a ajuns la 
accord pentru 
revenirea mea în 
România 

acord Ortografie: este vorba, probabil, de o greşeală de 
tehnoredactare. 

15.53 Zita Moldovan Dânsul de lângă 
mine îl cheamă 
Daniel Weiss 

Pe dânsul de lângă 
mine îl cheamă Daniel 
Weiss 

Sintaxă: omiterea prepoziţiei gramaticalizate pe, a 
cărei prezenţă este obligatorie în cazul în care în enunţ 
există un complement direct al cărui referent are 
trăsătura semantică [+persoană]. 

 ? Ce proiecte 
europene trebuie 
adoptate pentru ca 
să se schimbe … 

Ce proiecte europene 
trebuie adoptate ca să 
se schimbe … 

Sintaxă: conectorul care introduce o propoziţie finală 
este ca să, nu pentru ca să. 

10.XII.2007 
14.31 

Rodia Anunţ Balanţele, 
mai ales acelea 
care-şi doresc să 
aibă copii 

Anunţ Balanţele, mai 
ales pe acelea care-şi 
doresc să aibă copii 

Sintaxă: pronumele acelea este în cazul acuzativ şi are 
funcţie de complement direct (trimite către un referent 
cu trăsătura semantică [+persoană]), deci trebuie 
precedat de prepoziţia pe. 

14.42 Rodia Toţi aceia care 
aveţi o problemă 

Recomandat: Toţi aceia 
care au o problemă 

Sintaxă: este recomandat ca acordul între pronumele-
subiect care şi predicat să se facă la persoana a 3-a.  

14.43 Rodia Să ieşiţi din 
păcălelile care v-
au păcălit în 
ultimii ani. 

Să aveţi grijă la 
păcăleli precum cele 
din ultimii ani. 

Semantică, lexic: repetiţie. 

14.45 Rodia Ia spuneţi-mi, în ce 
lună v-aţi născut? 

Ia spuneţi-mi, în ce 
lună v-aţi născut? 

Morfologie: verbele de conjugarea a III-a, la imperativ 
şi la indicativ prezent trebuie accentuate pe rădăcină, 
nu pe terminaţie (după modelul verbelor de conjugarea 
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a II-a, care sunt accentuate pe terminaţie la imperativ, 
la indicativ prezent şi la conjunctiv: ex. vedeţi). 

14.54 Rodia Se rezolvă toate 
lucrurile din 
punctul de vedere 
social. 

Se rezolvă toate 
lucrurile din punct de 
vedere social. 

Sintaxă: locuţiunea din punct de vedere se foloseşte 
astfel: din punct de vedere (nearticulat) + adjectiv, din 
punctul de vedere (articulat) + substantiv. 

14.54 Rodia V-am spus 
fiecăruia dintre cei 
care sunteţi 
prezenţi 

I-am spus fiecăruia 
dintre cei care sunt 
prezenţi 

Sintaxă: pronumele fiecare este coreferenţial cu 
pronumele (cliticul) cu formă neaccentuată, deci 
cliticul trebuie să aibă formă de singular: i-(am). 

14.55 Rodia (…) acestei 
colaborări ce se 
întâmplă în 
emisiune 

(…) acestei colaborări 
ce are loc în această 
emisiune 

Stilistică: folosire neadecvată semantic a verbului a se 
întâmpla; verbul face referire la o acţiune punctuală, 
nu la un proces, ce presupune durativitate. 

14.56 Rodia Sper să veniţi pe 
finalul emisiunii 

Sper să veniţi la finalul 
emisiunii 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

 Adevăratele ştiri 
Alexandru 
Croitoru 

Gala premiilor 
Nobel au loc în 
Norvegia. 

Gala premiilor Nobel a 
avut loc în Norvegia. 

Sintaxă: dezacord între subiect (realizat prin nominalul 
gala) şi predicat (realizat prin locuţiunea verbală a 
avea loc). Acordul trebuie făcut la singular, şi nu la 
plural. 

15.08 Ştiri, 
crawl 

discuţii pe tema 
bugetului pe 2008 

Discuţii pe tema 
bugetului pentru 2008 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

15.10 Ştiri, 
crawl 

Gabriel Zahiu este 
noul antrenor al 
echipei Pandurii 
Târbu Jiu 

Este noul antrenor al 
chipei Pandurii Târgu- 
Jiu 

 Ortografie: Târgu-Jiu este un substantiv compus şi se 
scrie cu cratimă (la fel cum se scrie şi Târgu-Mureş). 
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15.16 Lumea de  azi, 
lumea de mâine, 
Alexandru 
Moraru 

Ar trebui să ne 
gândim ceea ce a 
zis marele filosof 

Ar trebui să ne gândim 
la ceea ce a zis marele 
filosof german 

Sintaxă: verbul a se gândi cere prezenţa unui 
complement prepoziţional, precedat de prepoziţia la 
(a se gândi la ceva). 

15.16 Lumea de azi, 
lumea de 
mâine,Alexandru 
Moraru 

Sunt o serie 
întreagă de 
telefoane care vă 
solicită 

Recomandat: E o serie 
întreagă de telefoane 
care vă solicită. 

Sintaxă: este recomandat acordul gramatical, între 
substantivul serie, cu funcţia de subiect, şi verbul-
predicat a fi. 

15.21 Lumea de azi, 
lumea de mâine, 
Alexandru 
Moraru 

Împotriva pâinei 
albe 

Împotriva pâinii albe Morfologie: forma de genitiv-dativ a substantivului 
pâine este pâinii, cu desinenţa i, nu pâinei, cu 
desinenţa e. 

 15.29 Lumea de azi, 
lumea de mâine, 
Alexandru 
Moraru 

Cereţi-i să vă dea şi 
medicamente 
naturale! 

Cereţi-i să vă dea şi 
medicamente naturale! 

Morfologie: verbele de conjugarea a III-a, la imperativ 
şi la indicativ prezent trebuie accentuate pe radical, nu 
pe sufix (aşa cum sunt accentuate verbele de 
conjugarea a II-a, la imperative, la indicativ present şi 
la conjunctiv: ex. vedeţi). 

15.54 Lumea de azi, 
lumea de mâine, 
Alexandru 
Moraru 

Suntem în direct Suntem în direct Morfologie: verbul trebuie accentuat pe rădăcină, nu 
pe terminaţie. 

16.20 voce Doroftei şi […] 
sunt cei mai titraţi 
boxieri. 

boxeri Ortoepie: pronunţie greşită a substantivului boxer-
boxeri. 

16.21 Alexandru 
Croitoru 

opt medalii, din 
care două de aur. 

opt medalii, dintre 
care două de aur. 

Sintaxă: prepoziţia care exprimă un raport partitiv este 
prepoziţia dintre, nu din. 
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Dan Diaconescu Direct, 10 decembrie, 20.20 – 
23.20 

     
20.50 Dan Diaconescu Revenim în 

continuare cu 
Marina Voica 

Revenim (în direct) la 
Marina Voica 

Semantică: pleonasm. 

21.02 Dan Diaconescu Ce tare e doamna 
Marina 

– Stilistică: exprimare colocvială. 

21.04 Dan Diaconescu Erau deja morţi 
bărbaţii după 
dumneavoastră? 

– Stilistică: colocvialitate în exprimare. 

21.08 Dan Diaconescu Şi-a creat un brand 
(este vorba despre o 
cântăreaţă) 

Şi-a creat/făcut un 
(re)nume 

Lexic: englezismul brand (= firmă) poate fi 
substituit aici de substantivul românesc renume. 

21.12 Dan Diaconescu Dar asta vroiam să 
lămurim, la facultate 
nu cântaţi, nu? 

voiam Morfologie: vroiam este o formă hibridă, obţinută 
din contaminarea paradigmelor a două verbe (a 
vrea, cu imperfectul vream şi a voi, cu imperfectul 
voiam). 

 Titraj Fata Andei 
Călugăreanu 
înjunghiată în propria 
casă 

Fata Andei Călugăreanu, 
înjunghiată în propria 
casă 

Punctuaţie: elipsa predicatului trebuie marcată 
grafic prin virgulă. 

21.13 Dan Diaconescu Aveţi emoţii şi acum, 
după patruşcinci de 
ani de carieră? 

patruzeci şi cinci de ani 
de carieră 

Stilistică: norma literară nu recomandă folosirea 
variantelor (numeralelor) cu modificări în partea 
finală a compusului. 

22.10 Dan Diaconescu Deci să vă citesc din 
această prezentare 

Să vă citesc din această 
prezentare 

Stilistică: tic verbal. 

 Dan Diaconescu Dar cântaţi bine şi pe 
spaniolă, şi pe 
ruseşte 

Dar cântaţi bine şi în 
spaniolă, şi în ruseşte 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 
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22.29 Dan Diaconescu Au învăţat poezii din 
cauza 
dumneavoastră. 

Au învăţat poezii 
datorită dumneavoastră 

Semantică: locuţiunea prepoziţională din cauza 
trebuie folosită într-un context ce are conotaţii 
negative, iar prepoziţia datorită într-un context ce 
are conotaţii pozitive. 

22.29 Dan Diaconescu Să ne cântaţi ceva pe 
ruseşte 

Să ne cântaţi ceva în 
ruseşte. 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

22.33 Dan Diaconescu Şi de când aţi învăţat 
cu calculatoarele? 

Şi de când aţi învăţat să 
lucraţi la calculator? 

Sintaxă. 

22.40 Dan Diaconescu Cineva vă întreabă 
cum v-aţi avut cu 
Ceauşescu. 

Cineva vă întreabă cum 
v-aţi înţeles cu 
Ceauşescu. 

Stilistică: exprimare colocvială. 

22.45 Dan Diaconescu Nu mai vroiaţi să 
cântaţi 

Nu mai voiaţi să cântaţi Morfologie: vroiaţi este o formă-hibrid, rezultată 
din suprapunerea paradigmelor a două verbe: a 
vrea (vreaţi) şi a voi (voiaţi). 

23.00 Dan Diaconescu Ascultaţi cu volum 
dat la maxim 

Ascultaţi cu volum dat la 
maximum 

Lexic: confuzie între adverbul maximum şi 
adjectivul maxim. 

23.05 Dan Diaconescu E, pe naiba! [E, nu se poate!] Stilistică: exprimare colocvială. 
23.06 Dan Diaconescu Doamna Marina e 

doamna cântecului 
românesc, a tinereţei 
mele. 

a tinereţii mele Morfologie: forma de genitiv-dativ a substantivului 
tinereţe este tinereţii, cu desinenţa i. 

23.15 Dan Diaconescu Eraţi prea fiţoasă, 
aşa? 

Eraţi prea pretenţioasă? Stilistică. 

23.22 Dan Diaconescu Vreţi să vă 
îndrăgostim în 
direct? 

Vreţi să vă îndrăgostiţi 
în direct?/Vreţi să vă 
facem să vă îndrăgostiţi 
în direct? 

Semantică: a se îndrăgosti este un verb reflexiv 
inerent, prin urmare persoana verbului trebuie să fie 
aceeaşi cu a cliticului în acuzativ (vă) şi cu cea a 
subiectului. 
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Dan Diaconescu Direct, 11 decembrie, 
22.50-00.20 

22.50 Ştiri 
crawl 

35000 păsări moarte 
din cauza gripei 
aviare 

35000 de păsări moarte 
din cauza gripei aviare 

Sintaxă: numeralele mai mari de 19 se leagă de 
substantivul următor prin prepoziţia de (greşelile e 
acest tip sunt foarte frecvente la postul monitorizat, 
prin urmare ele nu au fost ilustrate de fiecare dată). 

22.53 Ştiri 
crawl 

Târgu Mureş: azi a 
fost înmormântat 
actorul Ion 
Fiscuteanu. 

Târgu-Mureş Ortografie: conform DOOM-ului, substantivul 
compus Târgu-Mureş se scrie cu cratimă. 

23.03 Ştiri 
crawl 

O femeie a murit 
infectării cu virusul 
gripei aviare. 

O femeie a murit în 
urma/din cauza 
infectării cu virusul 
gripei aviare. 

Sintaxă: omisiunea unor cuvinte în transpunerea 
ştirii (ştirea este oricum greu descifrabilă, fiind 
redactată fără diacritice). 

23.16 Dan Diaconescu s-o reangajem s-o reangajăm Morfologie. 
23.16 Dan Diaconescu Pentru mama mea, 

care mâine e ziua ei 
de naştere (citează) 

Pentru mama mea, a 
cărei zi de naştere e 
mâine. 

Sintaxă: anacolut. 

23.18 Dan Diaconescu Ia spuneţi-ne! spuneţi-ne Morfologie: deplasarea accentului de pe rădăcina 
verbului pe terminaţia acestuia, prin analogie cu 
verbele de conjugarea a II-a. 

23.33 Dan Diaconescu Ce piesă aţi avea care 
să o ştiţi împreună? 

Ce piesă aţi avea pe care 
să o ştiţi împreună? 

Sintaxă: pronumele care este în cazul acuzativ şi 
are funcţia sintactică de complement direct, situaţie  
în care prezenţa prepoziţiei pe este obligatorie. 

23.35 Dan Diaconescu Aţi văzut că tot sunt 
agresate în 
continuare 

Aţi văzut că tot sunt 
agresate/că sunt agresate 
în continuare. 

Semantică: pleonasm (semiadverbul tot are aici o 
nuanţă durativă). 

23.39 Dan Diaconescu „Sanie cu zurgălăi”, 
adică piesă de piesă 
adevărată. 

o piesă foarte 
valoroasă/foarte 
frumoasă. 

Stilistică: exprimare colocvială. 
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23.42 Dan Diaconescu Lui Ceauşescu îi 
plăcea mai tare sau 
Elenei de 
dumneavoastră? 

Cine vă plăcea/admira 
mai mult, preşedintele 
Ceauşescu sau soţia 
acestuia? 

Sintaxă: topică incorectă; literar, verbul a plăcea se 
construieşte cu obiect direct (ex.Te plac.), nu cu 
obiect prepoziţional (ex.: Îmi place de tine). 

23.48 Dan Diaconescu ca să vă aibe pe 
telefon 

să vă aibă pe telefon Morfologie: forma de conjunctiv, persoana a 3-a a 
verbului a avea este să aibă, cu finala -ă. 

00.13 Dan Diaconescu Vom vedea cum stau 
lucrurile din punct 
de vedere al 
invitaţilor mei. 

Vom vedea cum stau 
lucrurile din punctul de 
vedere al invitaţilor mei. 

Sintaxă: locuţiunea prepoziţională din punct de 
vedere are formă articulată atunci când este urmată 
de un substantiv. 

00.30 Dan Diaconescu Staţi puţin în telefon 
pentru 10 secunde! 

Staţi la telefon pentru 10 
secunde!/ Rămâneţi la 
telefon pentru 10 
secunde! 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei în într-un context 
neadecvat.  

 


