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

În gura presei, 27 octombrie, 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 
Badea 

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. 

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. 
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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 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 

Dar eu primul lucru mă 
duc să cumpăr… 

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

Sintaxă: topică incorectă. 
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Badea 
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 
Badea 

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 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 octombrie, 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 În gura presei, editori editori Ortoepie: în DOOM2 indică varianta accentuală 
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09.12 Mircea Badea 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 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.   

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 

În genul Monicăi 
Columbeanu 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 
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Monica Columbeanu 
 
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 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 
–bancnotă. 

 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. 
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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 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 În gura presei, Nu toţi liberalii vroiau să Nu toţi liberalii voiau Morfologie: forma vroiau este o formă-hibrid, 
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09.10 Mircea Badea migreze să migreze. rezultată din suprapunerea paradigmelor 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 
09.12 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Titlul lui peşte mă şi 
interesa foarte tare 

Titlul mă şi interesa 
foarte tare. 

Stilistică: exprimare colocvială. 

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. 
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4.XII.2007 
09.38 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Să mor dacă am înţeles 
ceva! 

– Stilistică: exprimare argotică. 

4.XII.2007 
09.41 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Aoleu, ăştia se duc în cap! – Stilistică: exprimare colocvială. 

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). 
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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 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 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): 
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5.XII.2007 
09.10 

În gura presei, 
Mircea Badea 

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

Să vedeţi ce se vor  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 
09.39 

În gura presei, 
Mircea Badea 

Nu or să se aplice Nu o să aplice Morfologie: viitorul se poate 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 
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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 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.  
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11.XII.2007 
09.08 

Mircea Badea Putin nu se retrage, că doar 
nu s-a sonat între timp 

– Stilistică: exprimare 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. 

 


