
                                                      MONITORIZAREA POSTULUI DE TELEVIZIUNE OTV ÎN PERIOADA 
                                                                                                OCTOMBRIE – DECEMBRIE  
                                                                                                   (IRINA NICULA) 
      I. 
 

17 octombrie 2007 - miercuri 
19.15-21.15 

 
Ora 
19.15 
21.15 

Emisiune/ 
Prezentator 
D.Diaconescu 
direct  
D. Diaconescu 
L. Lazarus 
 

Versiunea 
greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

 Dan 
Diaconescu  
 

Vă rog să 
rămâneţi în 
telefon! 
 

Vă rog să rămâneţi la 
telefon! 

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

 Dan 
Diaconescu 

Bănuiţi că s-a 
revărsat plin de 
înjurături 
numai faţă de 
dumneavoastră? 
 

Bănuiţi că s-a comportat 
aşa şi a înjurat mult 
numai faţă de 
dumneavoastră/numai cu 
dumneavoastră? 

Exprimare improprie: 
o persoană nu se poate revărsa; în DEX verbul „a (se) revărsa” 
are anumite restricţii de folosire: se spune că se pot revărsa 
apele curgătoare, lumina, căldura, un grup de oameni. De 
asemenea, fiind un substantiv abstract, „înjurături” nu acceptă 
vecinătatea adjectivului „plin”; situaţia este diferită de „plin de 
speranţă”, „plin de optimism”, sintagme  ce se pot parafraza 
prin „foarte încrezător”, „foarte optimist”. 

 D. Diaconescu Cum s-au găsit 
bucăţile din 
cadavru şi ce 
reliefează ele? 

Cum s-au găsit bucăţile 
din cadavru şi 
ce se poate spune 
despre ele/ce concluzii 

Semantică: folosire improprie a verbului „a reliefa”, care poate 
fi folosit cu următoarele sensuri: „a scoate în evidenţă” „a pune 
în lumină” (DEX).  

 1



se pot trage de pe urma 
găsirii acestora? 

 D. Diaconescu E un măcelar 
singur sau sunt 
mai mulţi? 

E un singur măcelar sau 
sunt mai mulţi? 

Sintaxă (topică): când are sens restrictiv de „numai” sau de 
„doar”, adjectivul „singur” precedă substantivul determinat. 

 Dan 
Diaconescu 

Credeţi de 
asemenea că 
Cioacă i-a venit 
de hac? 

Credeţi de asemenea că 
Cioacă a omorât-o? 

Stilistică: în contextul de faţă, expresia este ambiguă şi, din 
punctul de vedere al registrului, este mai degrabă populară 
decât literară. 

 D. Diaconescu  Nu neapărat 
dumneavoastră, 
un alt prieten al 
Elodiei, ce-aţi 
vorbi cu dânsul? 
 

Nu neapărat 
dumneavoastră, un alt 
prieten al Elodiei, ce-ar 
vorbi cu dânsul? 
 

Sintaxă: acordul se face între subiectul realizat prin substantivul 
„un prieten” şi predicat, deci la singular. 

 D. Diaconescu Şi încă o să se 
îndrepte 
împotriva lui 
presupunem 
părinţii Elodiei 

 Presupunem că se vor 
îndrepta împotriva lui şi 
părinţii Elodiei 

Sintaxă: îmbinarea subordonatei cu regenta dă naştere unei 
construcţii cu topică nefirească. 

 D. Diaconescu inelul Bulgari 
care-l înfundă 
pe poliţistul 
Cioacă 

inelul Bulgari care îi 
creează probleme/îl 
trădează poliţistului/pe 
poliţistul Cioacă 

Stilistică: folosirea verbului „a înfunda” în contextul de faţă are 
nuanţă argotică. 
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 D. Diaconescu Dosarele 
revoluţiei şi 
mineriadei se 
vor finaliza până 
în martie 2008 

Dosarele revoluţiei şi ale 
mineriadei se vor finaliza 
până îm martie 2008 

Sintaxă: absenţa articolului genitival „ale” al celui de-al doilea 
determinant („mineriadei”) al substantivului „dosarele”. 

 Luis Lazarus Vă mai vizitaţi 
cu Elodia din 
când în când? 

Vă mai vizitaţi (unul pe 
celălalt) din când în 
când?/O mai vizitaţi pe 
Elodia din când în când? 

Sintaxă:  verbul „a vizita” este tranzitiv, astfel, drept 
complement al acestuia, nu poate apărea decât complementul 
direct, nu şi complementul prepoziţional – „cu Elodia”. 

  
Luis Lazarus 

Am adus la 
cunoştinta 
publicului 
alaltieri 
momentul 
naşterii 
copilaşului. 
 

Am adus la cunoştinta 
publicului alaltăieri 
momentul naşterii 
copilaşului. 

Ortoepie: pronunţie greşită a adverbului „alaltăieri”. 

  
Luis Lazarus 

Şi, mai departe, 
ideea care s-ar 
putea să se 
extragă 

Şi ideea care s-ar putea 
trage/deduce pentru mai 
departe 

Semantică: folosire improprie a verbului „a extrage”. 

 Luis Lazarus darmite un 
personaj ca 
Cioacă 

darămite un personaj ca 
Cioacă 

Ortoepie: pronunţia  greşită a adverbului „darmite” în loc de 
„darămite” 
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 Luis Lazarus Deci pe 1 sau pe 
2, undeva în 
zona asta ea nu-
l mai avea 

Deci pe 1 sau pe 2, 
undeva în perioada asta 
ea nu-l mai avea 

Lexic: termenul consacrat pentru un interval de timp este 
„perioadă”, nu zonă”. 

 
                                                             
 

21 octombrie – duminică 
                        15.00 – 17.00 
 
Ziua şi 
ora 
 
21.10.20
07 
15.00-
17.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Caravana 
romilor 
Sorin Sandu  
Zita 
Moldovan 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

15.11  Cred că cel mai 
bine ar fi să vă 
prezentaţi fiecare 

Cred că cel mai bine 
ar fi să se prezinte 
fiecare 

Sintaxă: acordul greşit dintre subiectul exprimat prin 
cuantificatorul fiecare şi verb. Fiecare impune verbului-
predicat numărul singular. 

15.20 Zita 
Moldovan 

Nu se spune 
niciodată, domnule 
deputat, femeile ce 
vârstă au 

Nu se spune 
niciodată, domnule 
deputat, ce vârstă 
au femeile 

Sintaxă: topică incorectă. 

15.42 Zita 
Moldovan 

Putem să 
demarăm 
întrebările în 
continuare 

Putem să continuăm 
cu întrebările 

Semantică: verbul a demara are, conform DEX-ului, 
următoarele sensuri 1. Intranz. (Despre autovehicule, 
motoare etc.) A se pune în mişcare, a porni. 2. Tranz. A 
dezlega odgoanele unei corăbii (în vederea plecării). 3. 
Intranz. Fig. (Sport) A-şi lua avânt, a porni în viteză (într-o 
cursă), deci este improprie folosirea sa în contextul de faţă. 
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De asemenea, nu se justifică coocurenţa cu sintagma 
adverbială în continuare, având în vedere că a demara este 
sinonim cu a porni 

15.44 ? Aş vrea să remarc 
faptul.... 
 

Remarc faptul că Stilistică: exprimare clişeizată, nu mai este nevoie de 
exprimarea intenţiei comunicării, realizată prin  
condiţionalul aş vrea. 

15.49 Sorin Sandu Iată vine întrebarea 
pe care vroiam s-o 
pun mai devreme 
 

Iată vine întrebarea 
pe care voiam s-o 
pun mai devreme 
 

Morfologie: forma vroiam este o formă hibridă, ce a apărut 
din contaminarea lui vream (forma de imperfect, persoana I, 
sg. a verbului a vrea) cu voiam (forma de imperfect, 
persoana I, sg. a verbului a voi). Astăzi se  preferă forma 
voiam, iar forma vream este simţită ca învechită. 

15.50  Urmează 
următoarea 
întrebare 

Urmează întrebarea 
cu numărul 

Semantică: pleonasm. 

16.03  Cred că ar trebui 
fiecare pe rând să 
răspundeţi la 
această întrebare 
 

Cred că ar trebui ca 
fiecare, pe rând, să 
răspundă la această 
întrebare 
 

Sintaxă: acordul dintre fiecare şi verbul-predicat se face la 
singular. 

16.37 Zita 
Moldovan 

Ultima întrebare cu 
numărul 
douăsprezece în 
şirul nostru de 
întrebări. 
 

Ultima întrebare cu 
numărul 
doisprezece în şirul 
nostru de întrebări. 
 

Morfologie: într-o enumerare, numeralele se folosesc cu 
forma de masculin. 

16.44  Sunteţi 
superstiţioşi 
careva? 
 

E superstiţios 
careva? 
 

Sintaxă: pronumele nehotărât careva impune verbului forma 
de singular. 

16.54  Întrebarea cu 
numărul 

Întrebarea cu 
numărul 

 Stilistică: forma corectă a  numeralului este optsprezece 
(opt+spre+zece). În vorbire, se obişnuieşte introducerea 
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optisprezece optsprezece vocalei i probabil din cauza dificultăţii de a pronunţa grupul 
consonantic din alcătuirea numeralului optsprezece 

 
 
 
 
24.X.2007 – miercuri 

    20.35 -22.05  
 
 
Ziua şi 
ora 
24.X.20
07 
20.35-
22.05 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Dan 
Diaconescu 
Direct 
D.Diaconescu 
L.Lazarus 

Versiunea 
greşită/nerecoma
ndată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

20.38 Ştiri 
crawl 

 Guvernul şi-ar 
putea asuma luni 
răspunderea pe 
uninominal. 

Guvernul şi-ar putea 
asuma luni 
răspunderea în ceea 
ce priveşte 
uninominalul. 

Sintaxă: folosire improprie a prepoziţiei pe. Sensul de relaţie 
se redă prin locuţiuni de tipul în ceea ce priveşte/cu privire la. 

20.42 Dan 
Diaconescu 

În noaptea asta 
cu Mircea Rusu 
Band, (band e 
pronunţat 
[band]) 

[bænd] Ortoepie: substantivul band nu se pronunţă aşa cum se scrie, ci 
se pronunţă [bænd] 
 

20.52 Ştiri 
crawl 

Votul 
uninominal va 
reduce numărul 
de 

parlamentari Morfologie: substantivul nu trebuie articulat în situaţia de faţă, 
forma nearticulată e parlamentari, iar forma articulată hotărât e 
parlamentarii.  
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parlamentarii. 
 

20.59 Ştiti 
crawl 

Preţul petrolului 
a scăzut la 84, 
90 dolari  
 

84,90 de dolari Sintaxă: e obligatorie folosirea prepoziţiei în cazul numeralelor 
mai mari de 20.  

21.17 Luis 
Lazarus 

Acuma nu 
vroiau să-i dea 
filmul! 
 

Acuma nu voiau să-i 
dea filmul! 
 

Morfologie: vroiau este o formă hibridă; imperfectul verbului a 
voi este voiau, pentru pers. a III-a, pl. 

21.20 Luis 
Lazarus 

Pentru că nu are 
o persoană 
împotriva căruia 
 

Pentru că nu are o 
persoană împotriva 
căreia  
 

Sintaxă: pronumele relativ care se acordă în gen şi număr cu 
substantivul persoană, deci acordul se face la feminin, singular. 

21.26 Luis 
Lazarus 

în cadrul 
cercetării penale 
făcută  
 

în cadrul cercetării 
penale făcute 

Sintaxă: adjectivul făcută  trebuie acordat cu substantivul 
cercetării.  

21.38 Luis 
Lazarus 

Îmi pare rău că 
domnul 
Pandele de la 
Dâmboviţa, 
când a venit 
odată la OTV, 
nu am putut lua 
legătura cu el. 

Îmi pare rău că nu am 
putut lua legătura cu   
domnul Pandele de la 
Dâmboviţa atunci 
când a venit la OTV. 

Sintaxă: anacolut. 

21.39 Luis 
Lazarus 

A venit cu o teză 
absolut 
fulminantă. 

A venit cu o teză 
incredibilă/ 
extraordinară. 

Morfologie: se observă ca tendinţă generală în vorbirea actuală 
gradarea adjectivelor care, de fapt, nu pot accepta morfemele de 
intensitate. 

21.40 Luis 
Lazarus 

Ele nu o explică 
ştiinţific această 

Ele nu explică 
ştiinţific această 

Sintaxă:  în această situaţie nu este posibilă dublarea  
substantivului această poveste prin cliticul o. 
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poveste. 
 

poveste. 

21.46 Dan 
Diaconescu 

Mai ar fi 
povestea cu 
doamna blondă 

Ar mai fi povestea cu 
doamna blondă 

Sintaxă: topica semiadverbelor precum mai, tot, prea  este fixă: 
acestea se plasează între auxiliar şi verb, atunci când verbul are 
formă compusă. 

 
 
                 26 octombrie 2007 – vineri 
                          19.40-21.40 
 
Ziua şi 
ora 
26.X.20
07 
19.40-
21.40 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
D.Diaconesc
u  
Direct 
D.Diaconesc
u 
L.Lazarus 

Versiunea greşită 
/nerecomandată 

Versiunea 
corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

19.46 Ştiri 
crawl 

1000 litri de acid 
clorhidric s-au 
scurs pe Valea 
Oltului dintr-un 
autocamion 
 

1000 de litri Sintaxă: numeralele mai mari de 20 sunt urmate de prepoziţia de. 

19.50 Ştiri 
crawl 

SUA vor reduce 
ritmul de 
retragere a 
trupelor din 
Europa  
 

SUA va reduce, 
dar  
S.U.A. vor reduce

Sintaxă: prin citirea grupului de iniţiale care reprezintă numele 
unei ţări ca şi când ar reprezenta expresia sonoră a unui cuvânt 
oarecare se pierde acordul la plural. 

 8



19.55 Ştiri  
crawl 

Guvernul 
olandez, acuzat că 
finanţează o 
organizaţie  
anti-israeliană 
 

organizaţie 
antiisraeliană 

Ortografie: anti este un prefixoid şi se ataşează direct la adjectiv. 

20.01 Ştiri 
crawl 

Minut de 
reculegere la 
toate meciurile 
din week-end în 
memoria lui 
Dobrin 
 

weekend Ortografie: DOOM2-ul recomandă grafia weekend. 

 Dan 
Diaconescu 

 [...] Un inel pe 
care mai mult ca 
sigur s-ar putea să 
vi-l prezentăm în 
emisiunea noastră 
viitoare  
 

1. Un inel pe care 
s-ar putea să vi-l 
prezentăm 
2. Un inel pe care 
sigur vi-l vom 
prezenta 

Contradicţie în exprimare. 

21.13 Dan 
Diaconescu 

Fiul 
dumneavoastră se 
spune că nu 
asculta  sfaturile 
acestor şefi  

Se spune că fiul 
dumneavoastră 
nu asculta sfaturile 
acestor şefi. 

Sintaxă: topică nerecomandată (în formularea de faţă nu mai este 
vizibil modul în care cele două propoziţii ale frazei depind una de 
cealaltă fiindcă subordonata se împleteşte cu regenta). 

 
         

28 octombrie 2007 – duminică 
     15.00-17.00 
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Ziua şi ora 
28 
octombrie 
15.00-17.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Caravana 
romilor 
Zita Moldovan 
Sorin Sandu 
 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

15.03 Zita 
Moldovan 

Bine v-am regăsit 
din nou la ediţia 
specială a emisiunii 
noastre! 

Bine v-am regăsit 
la ediţia specială 
a emisiunii 
noastre! 

Semantică: pleonasm (a regăsi = a reîntâlni). 

16.19 Sorin Sandu Vorbim totuşi la un 
nivel cumva 
tehnicist  
 

[reformulat] 
Totuşi, folosim 
un limbaj tehnic. 

Morfologie: nu există derivatul tehnicist în lexicul limbii 
române.  

16.51 Ştiri 
crawl 

Mii de oameni au 
venit să-şi ia 
rămas bun de la 
N. Dobrin. 
 

rămas-bun Ortografie: DOOM-ul indică scrierea substantivului compus 
rămas-bun cu cratimă. 

 
 

2 noiembrie – vineri 
21.00-23.00 

 
Ora şi ziua 
2.XI.2007 
21.00-
23.00  

Emisiunea/pre
zentatorul 
D. Diaconescu 
Direct 
D.Diaconescu 
L. Lazarus 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea 
corectă/recomanda
tă 

Explicaţia  
(domeniul) 

21.11 Luis Lazarus Oamenii care spun [reformulare] Semantică, sintaxă: ambiguitate în exprimare; prin această 
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adevărul îl spun 
când este el de 
fapt  
 

Oamenii spun 
adevărul imediat 
ce au săvârşit o 
anumită 
faptă/atunci când 
sunt luaţi prin 
surpridere... 
 

remarcă, prezentatorul  vrea să exprime ideea conform căreia 
un infractor poate spune adevărul despre o crimă săvârşită 
imediat ce a făcut-o, adică atunci când este luat prin 
surprindere şi nu a avut încă timp să conceapă un plan care  
să-l ajute să ascundă fapta săvârşită. 

21.12 Luis Lazarus Ia să ma dau eu 
grande  

Ia să mă dau eu 
mare 

Lexic: grande nu există în lexicul limbii române, acesta 
traduce adjectivul mare din română. În situaţia de faţă, 
expresia folosită este o expresie-hibrid în care prezentatorul 
foloseşte un cuvânt din altă limbă în contextul unei expresii 
româneşti. 
 

21.12 Luis Lazarus De unde să ai tu o 
asemenea 
siguranţă ca să 
declari una ca şi 
asta?  
 

De unde să ai tu o 
asemenea 
siguranţă astfel 
încât să declari 
una ca asta?  
 

Sintaxa frazei: Nu este potrivită folosirea conjuncţiei compuse 
ca să în situaţia de faţă, deoarece aceasta introduce o 
subordonată finală (de scop), iar aici se doreşte exprimarea 
ideii de rezultat, de urmare, pentru care în limba română se 
foloseşte conectorul (astfel) încât. 
Morfologie: una ca asta este o structură pronominală cu un 
grad mare de coeziune, deci între elementele componente ale 
acesteia nu mai pot fi intercalate alte cuvinte. 
 

21.13 Luis Lazarus va trebui să le 
identificăm, pe 
Domniile Lor, 
fetele  
 

Va trebui să (le) 
identificăm (pe) 
aceste  fete. 

Stilistică: discrepanţă în exprimare, politeţe nemotivată. De 
obicei, locuţiunile pronominale de politeţe precum Domnia 
Sa, Domniile Lor se folosesc într-o situaţie în care cei 
desemnaţi astfel au un anumit statut social etc. 

21.18 Dan 
Diaconescu 

Hai să vedem 
filmul şi revenim în 
direct, la 

Hai să vedem 
filmul şi revenim 
în direct, la 

Semantică: nu se va reveni în direct la împuşcături, ci la 
discuţia despre împuşcături. 

 11



împuşcături  
 

discuţia despre 
împuşcături  
 

21.44 Dan 
Diaconescu 

Avem un caz de 
dispariţie al 
tânărului 
Alexandru Cristian 
Ţane  
 

dispariţie a 
tânărului 

Sintaxă:  articolul posesiv genitival a preia numărul şi genul 
de la substantivul antecedent dispariţie (numărul singular, 
genul feminin). 

21.45 Dan 
Diaconescu 

Avem o dispariţie 
de copil  
 

Este vorba despre 
un caz  de  
dispariţie a unui 
copil 

Sintaxă: folosirea neadecvată a prepoziţiei de în locul 
articolului posesiv. 

21.53 ? Încă o dată, copilul 
îl cheamă Ţane 
Cristi. 
 

pe copil îl cheamă Sintaxă: substantivul copil este în cazul acuzativ şi are funcţie 
sintactică de complement direct, situaţie în care prezenţa 
prepoziţiei pe (marcă de acuzativ şi, totodată, marcă a genului 
personal) este necesară. 

22.14 Luis Lazarus Poate nici acum nu 
are o situaţie veselă 
din punct de 
vedere al educaţiei 
 

din punctul de 
vedere al 
educaţiei 

Sintaxă: prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale care impun 
cazul genitiv sunt articulate. 

22.19 Luis Lazarus Părinţii când s-au 
dus să reclame 
dispariţia la Secţia 
5 li s-a spus.... 
 

Părinţilor,  când 
s-au dus să 
reclame dispariţia 
la Secţia 5, li s-a 
spus.... 
 

Sintaxă: anacolut. 

22.23 Dan  
Diaconescu 

Doar puţin să 
rămâneţi în telefon 
şi dumneavoastră!  

să rămâneţi la 
telefon 

Sintaxă: folosirea neadecvată a prepoziţiei în. 
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22.24 Dan 

Diaconescu 
Mai sunteţi la 
telefon, domnul 
bunic?  
 

Mai sunteţi la 
telefon, domnul 
[...]? 

Sintaxă:  în adresarea directă, substantive precum domnul, 
doamna sunt urmate de numele persoanei vizate sau de 
funcţia/statutul social al acesteia, şi nu de un substantiv prin 
care se desemnează gradul de rudenie. 

 
 

 
4 noiembrie – duminică 

                                                                        15.00-17.00 
 
Ziua şi 
ora 
4.XI.200
7 
15.00-
17.00 

Emisiunea/ 
Prezentatoru
l 
Caravana 
romilor 
Sorin Sandu 
Zita 
Moldovan 

Versiunea 
greşită/nerecomandat
ă 

Versiunea 
corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

15.11 Sorin Sandu Românii au ţinut 
prima pagină a 
mass-media. 
 

a mass-
mediei 

Morfologie:  substantivul mass-media a fost  adaptat la sistemul 
morfologic al limbii române, astfel încât la cazurile genitiv-dativ 
acesta se articulează ca un substantiv prototipic: (a) mass-mediei. 

15.58 Sorin Sandu  [...] mai ales acum 
când lumea 
clamează, strigă că 
toţi romii din 
România 
 

[...] mai ales 
acum când 
lumea susţine 
vehement că 
toţi romii din 
România 

Semantică: pleonasm (în DEX, a clama este glosat ca a se 
manifesta, a se exprima în termeni violenţi sau cu strigăte; a 
chema cu voce tare şi este un termen mai degrabă livresc). 

16.02 Sorin Sandu şi care, iată, are repercusiunile Ortoepie: DOOM-ul înregistrează forma repercusiune-
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repercursiunile pe 
care le are  
 

repercursiuni (<fr. repercussion). 

16.02 Sorin Sandu Ce aţi vorbit cu 
autorităţile cu care 
aţi luat legătura 
vizavi de situaţia 
acestor oameni? 
 

 referitor 
la/cu privire 
la situaţia 
acestor 
oameni 

Semantică: locuţiunea prepoziţională vizavi de nu are decât un sens 
locativ (ex. vizavi de casă), nu şi unul de relaţie, ca în exemplu dat. 
Folosirea sa cu sensul privitor la/referitor la este greşită, deşi se 
întâlneşte foarte frecvent în limba actuală. 

16.28 Sorin Sandu Să mergem  la romii 
din Franţa, acolo 
unde dumneavoastră 
mergeţi foarte des  
 

 
[reformulat] 
Să discutăm 
despre romii 
din Franţa, pe 
care 
dumneavoastr
ă îi vizitaţi 
foarte des 

Pragmatică:  se întâmplă în limba română actuală ca, în cadrul unui 
discurs, să se folosească verbul a merge cu un  alt sens decât cel 
obişnuit, sens echivalent cu cel al verbului a aborda (un subiect); 
Acest fapt de limbă poate crea ambiguităţi în plan discursiv. 

16.33 Zita 
Moldovan 

Altceva vroiam să 
vă întreb 
 

voiam Morfologie: verbul vroiam este un hibrid (a vrea+a voi; forma de 
imperfect a verbului a vrea este vream, iar cea a verbului a voi este 
voiam). Forma corectă este voiam în cazul de faţă. 

16.44 ? până se adaptează 
unul la celălalt 
 

până se 
obişuiesc unul 
cu celălalt; 
până se 
adaptează unul 
la stilul de 
viaţă al 
celuilalt. 

Sintaxă: este destul de neobişnuit ca verbul a adapta să selecteze 
drept complement un substantiv/pronume cu trăsătura semantică 
[+persoană] (ex. *s-a adaptat la mine/mama) 

 crawl Ladislau Bolani √  Ladislau Punctuaţie: elipsa din enunţ (omiterea predicatului) trebuie marcată 
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dorit pentru postul 
de antrenor 
 

Bolani, dorit 
pentru postul 
de antrenor 

grafic prin virgulă. 

 
                                          30 octombrie 2007 - marţi  
                                                      18.00 -18.45; 20.00-21.20 
Ziua şi ora 
30.X.2007 
18.00-18.45 
 

Emisiunea/ 
Prezentatoru
l 
Mihaela 
Numweiller 

Versiunea 
greşită/nerecomandat
ă 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

18.20 Mihaela 
Nunweiller 

Astfel încât 
referendumul şi 
europarlamentarele 
să se desfăşoare în 
aceleaşi locaţii 
 

să se desfăşoare în 
aceleaşi locuri 

Semantică: substantivul locaţie nu are sens de loc. În 
DEX, sensurile substantivului locaţie sunt următoarele: 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 
schimbul unei sume de bani. 

18.21 Mihaela 
Nunweiller 

Din momentul în 
care legea a ajuns la 
preşedenţie, şeful 
statului... 
 

preşedinţie Morfologie: preşedinţie este un derivat al substantivului 
preşedinte. 

18.27 Mihaela 
Nunweiller 

au analizat 40 de 
dosare, dintre care 
două sau trei sunt 
colaboratori ai 
Securităţii 
 

au analizat 40 de 
dosare dintre care 
două sau trei sunt ale 
unor colaboratori ai 
Securităţii 

Sintaxă, semantică: nu dosarele sunt colaboratori ai 
Securităţii, ci cei pentru care au fost deschise aceste 
dosare. 

 
Ziua şi ora Emisiunea/ Versiunea Versiunea Explicaţia 
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30.X.2007 
20.00-21.20 

Prezentatorul 
D. 
Diaconescu 
Direct 
D.Diaconesc
u 
Luis Lazarus 

greşită/nerecomanda
tă 

corectă/ 
recomandată 

(domeniul) 

20.20 Luis Lazarus Nu începem 
urmărirea penală 
pentru furt şi 
distrugere de probe  
 

pentru furt şi 
pentru 
distrugere de 
probe 

Sintaxă: este necesară repetarea prepoziţiei în cazul celui 
de-al doilea determinant al substantivului urmărirea. 

20.39 Luis Lazarus Vreau să amendez 
puţin ceea ce a spus 
Ovidiu adineauri 
 

să adaug ceva 
la ce a spus/să 
contrazic puţin 
(nu se poate 
preciza dacă 
prezentatorul 
voia doar să 
aducă nişte 
adăugiri sau 
voia să-şi spună 
părerea sa, 
diferită de cea a 
interlocutorului 
său). 

Semantică: în cazul de faţă, verbul a amenda este folosit 
oarecum impropriu; în DEX acesta  este înregistrat cu un 
sens referitor la domeniul juridic mai ales: a  îmbunătăţi, 
a modifica prin amendamente un text, mai ales o lege. 

20.52 Luis Lazarus Veţi putea vedea o 
fotografie absolut 
interesantă 
 

o fotografie 
foarte 
interesantă 

Stilistică: se observă tendinţa în limba vorbită actuală de a 
exprima gradul superlativ absolut al adjectivelor prin 
termeni precum perfect, absolut etc. 

20.52 Luis Lazarus Pe copilaş nu-l veţi Nu veţi putea Lexic: blurat nu este înregistrat în DEX; adjectivul 
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putea vedea pentru 
că are faţa blurată 

distinge faţa 
copilaşului. 

provine din englezescul to blur (-ed) şi este folosit cu 
sensul de „înceţoşat”, „imposibil de distins”. 

21.11 Luis Lazarus Au plecat la Piteşti 
la orele unsprezece 
jumate, doisprezece
 

douăsprezece Morfologie: numeralele prin care se desemnează orele 
zilei au formă de feminin. 

21.13 Luis Lazarus Inclusiv acest set de 
mânuşi 

mănuşi Ortoepie: în DOOM, substantivul este înregistrat cu 
forma mănuşă-mănuşi. 

21.17 Luis Lazarus Avem ocazia să 
ascultaţi părerea 
unui poliţist 
important care l-aţi 
auzit 
 

Aveţi ocazia (...) 
pe care l-aţi 
auzit...; Avem 
ocazia să 
ascultăm 
(inclusiv noi, cei 
din studio) să 
ascultăm părerea 
unui poliţist pe 
care l-am auzit... 

Sintaxă1: dezacord (voi aveţi ocazia sau noi, cu toţii avem 
ocazia să....).  
Sintaxă2: pronumele relativ care are funcţia de 
complement direct, impusă de verbul a vedea (veţi vedea) 
şi se construieşte cu prepoziţia pe. 

 
                                                            

7 noiembrie 2007 – miercuri 
       20.00-22.00; 22.30-23.00 
 
 
Ziua şi 
ora 
 
07.XI.20
07 
20.00-

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
D.Diaconesc
u Direct 
D. 
Diaconescu 

Versiunea 
greşită/nerecoman
dată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 
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22.00 
22.30-
23.00 

L. Lazarus 

20.10 crawl Preţul petrolului a 
atins un nou 
maxim istoric, de 
98, 03 
dolari/baril. 
 

98,03 de dolari Sintaxă: numeralele mai mari de 20 se leagă de substantivul ce 
urmează prin prepoziţia de. 

20.16 D.Diaconesc
u 

Ce credeţi că s-a 
întâmplat, că 
Mailat e de acolo 
din Avrig?  
 

Ce credeţi că s-a 
întâmplat, având în 
vedere că Mailat e 
de acolo din Avrig? 
 

Sintaxa frazei: având în vedere modul în care este construită 
fraza, pare să existe o legătură cauză-efect între secvenţa 1 [Ce 
credeţi că s-a întâmplat] şi secvenţa 2 [că Mailat e de acolo din 
Avrig?], legătură care nu există de fapt. 
 

20.20 crawl PSD susţine 
creşterea 
salariului minim 
la 640 lei. 
 

640 de lei Sintaxă: numeralele mai mari de 20 se leagă de substantivul ce 
urmează prin prepoziţia de. 

20.25 D. 
Diaconescu 

Ea are certificat 
de nebună? 
 

Ea are certificat 
care să ateste faptul 
că are probleme 
psihice? 

Stilistică: registru neadecvat; nebun este folosit în limba actuală 
cu conotaţii depreciative. 

20.30 D. 
Diaconescu 

Dar, până la 
urmă, cu această 
Emilia,  
dumneavoastră o 
cunoaşteţi?  
 

Dar, până la urmă,  
dumneavoastră o 
cunoaşteţi pe 
această Emilia?  
 

Sintaxă: folosire neadecvată a prepoziţiei. 

20.33 crawl Un tablou de 
Matisse a fost 

33,6 de milioane 
de dolari 

Sintaxă: numeralele mai mari de 20 se leagă de substantivul ce 
urmează prin prepoziţia de. 
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vândut la licitaţie 
cu 33,6 milioane 
dolari. 

20.49  
 

crawl Tabloul de 
Matissse a fost 
vândut la o 
licitaţie la New 
York. 

Matisse Ortografie: Numele pictorului se scrie cu 2, nu cu 3 s. 

20.49 D. 
Diaconescu 

Cum  e domnul 
Costică Argint, 
care sunt ultimile 
noutăţi?  

ultimele  Morfologie: în DOOM grafia numeralului cu valoare 
adjectivală este ultimele. 

20.58 
 

D.Diaconesc
u 

Am auzit  că în 
seara asta  o 
româncă şi-a mai 
luat-o în metroul 
din Milano. 
 

Am auzit  că în 
seara asta  încă o 
româncă a fost 
bătută/lovită în 
metroul din 
Milano. 
 

Stilistică: (în limbajul colocvial) a şi-o lua = a fi bătut 

21.30 D. 
Diaconescu 

Era şi ea un pic, 
în fine, internată. 
 

- Morfologie: adjectivul internată nu poate fi gradat. 

 D. 
Diaconescu 

Vroiam să 
clarificăm dacă 
dumneavoastră 
sunteţi această 
femeie. 

voiam Morfologie: forma vroiam este o formă hibridă, rezultată din 
„contaminarea” a două verbe (a vrea+a voi); forma corectă 
folosită astăzi este voiam (imperfectul verbului a voi). 

 D. 
Diaconescu 

Ne daţi informaţii 
tari, doamna 
Diana. 
 E tare doamna 

- Stilistică: 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.). 
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Diana!  
 

22.37 D. 
Diaconescu 

V-a zis că sunteţi 
singura care mai 
credeţi în el? 

Variantă: V-a zis 
că sunteţi singura 
care mai 
crede/credeţi în 
el? 

Sintaxă: sunt acceptate ambele variante de acord, dar se preferă 
prima variantă. 

 
9 noiembrie 2007 – vineri 

      18.00-18.45; 23.15-24.00 
  
Ziua şi 
ora 
 
9.XI.200
7 
18.00-
18.45 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Adevăratele ştiri 
Mihaela 
Nunweiller 
 

Versiunea 
greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

18.06 crawl indemnizaţia 
de naştere 
trebuie să 
crească de la 
600 la 1000 
RON. 
 

1000 de RON Sintaxă: numeralele mai mari de 20 sunt urmate de 
prepoziţia de. 

18.11 crawl 80000 obiecte 
de la biblioteca 
Ronald Reagan 

80000 de obiecte Sintaxă: numeralele mai mari de 20 sunt urmate de 
prepoziţia de. 
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din SUA au 
dispărut 
 

18.27 crawl Peste 250 
jandarmi vor 
asigura ordinea 
la Steaua – 
Universitatea 
Craiova. 
 

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

18.31 reporter Violenţa la noi 
a luat o 
amploare 
mare  
 

Violenţa a luat 
amploare 

Semantică: pleonasm. În DEX, substantivul amploare este 
definit prin „calitatea de a fi amplu”, deci conţine deja semul 
[+mare]. 

 
 
Ziua şi 
ora 
9.XI.2007 
23.15-
24.00 

Emisiunea/ 
Prezentator
ul 
 

Versiunea 
greşită/nerecom
andată 

Versiunea 
corectă/recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

23.18 Luis 
Lazarus 

Eu vreau să 
fac un pariu cu 
dumneata ca 
să-ţi arăt că ai 
o problemă 
cu 
mitomania. 
 

Eu vreau să fac un pariu 
cu dumneata ca să-ţi arăt 
că eşti (cam) 
mitoman/că minţi. 
 

Semantică, logică: nu poţi avea o problemă cu mitomania, ci 
mitomania în sine e problema. 

23.25 Luis Până la doişpe  (ora) douăsprezece Morfologie: numeralele au formă de feminin atunci când 
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Lazarus vă găsesc  
 

desemnează orele zilei; variantele „scurte” ale acestora sunt 
considerate pronunţii populare, nerecomandate de norma 
academică. 

23.35 Luis 
Lazarus 

Ei vor fi donaţi 
de către OTV 
la o casă de 
copii  
 
 

unei case de copii Sintaxă: utilizarea formei analitice de dativ (cu prepoziţia la) la 
substantivele care au o formă de dativ (ex. casei) este 
considerată incorectă în limba literară. 

23.36 Luis 
Lazarus 

Dacă se 
găseşte 
moartă, atunci 
banii vor fi 
donaţi la o 
casă de copii. 
 

donaţi unei case de 
copii 

Sintaxă: exprimarea analitică a dativului (cu prepoziţia la) nu 
este acceptată de limba literară. 

23.38 D.Diacone
scu 

Vă arăt acum 
nişte poze cu 
potenţiali 
masculi  
(într-o discuţie 
telefonică în 
care se 
vorbeşte 
despre Elodia 
şi bărbatul ce a 
fost văzut 
împreună cu 
ea în 
Germania) 

[trebuie reformulat] 
 
Vă arăt acum nişte poze 
cu potenţiali  
însoţitori ai Elodiei.... 
 

Lexic: substantivul mascul  este folosit, conform glosării din 
DEX, pentru a denumi „un bărbat viril” (cu conotaţii 
depreciative, ironice), iar în contextul de faţă nu se justifică 
folosirea sa, având în vedere că prezentatorul îi arată unei 
doamne o fotografie în care apar mai mulţi bărbaţi, bănuiţi că 
sunt implicaţi într-o anumită dispariţie.  
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23.52 D.Diacone
scu 

Domnul soţ, e 
adevărat că 
Elodia e la 
dumneavoastră 
la nuntă?  
 

Domnule [...], e adevărat 
că Elodia e la 
dumneavoastră la nuntă? 
 

Sintaxă: În adresarea directă, reverenţioasă, substantive precum 
domnul/doamna sunt urmate fie de substantivul propriu ce 
desemnează numele alocutorului, fie de un substantiv care 
desemnează un anumit statut profesional sau o funcţie a 
acestuia (ex. Domnul(e) Ionescu/Decan/Profesor etc.). 
Asocierea dintre substantivul domn şi un alt substantiv, ce 
desemnează gradul de rudenie, este rar întâlnită în limba 
vorbită.  

24.00 crawl Spania: 20 
români au 
furat 18 tone 
de cupru dintr-
un tunel 
 

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

 
 

11 noiembrie 2007 – duminică 
                                       15.00-16.00, Irina Nicula 
 
 
Ziua şi 
ora 
11.XI.200
7 
15.00-
16.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Caravana 
romilor 
Zita 
Moldovan 
Sorin Sandu 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă/ 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

 23



15.09 Zita 
Moldovan 

Cine sunt 
responsabili pentru 
imaginea românilor 
în Europa?  
 

Cine e 
responsabil 
pentru imaginea 
românilor în 
Europa?  
 

Sintaxă: pronumele-subiect cine impune  numărul singular 
atât verbului-predicat, cât şi adjectivului cu funcţie de nume 
predicativ. 

15.26 Zita 
Moldovan 

Vroiai să spui 
ceva, Valeriu  
 

voiai Morfologie: forma vroiai este o formă hibridă, rezultată din 
contaminarea verbelor a vrea şi a voi.  

15.30 Zita 
Moldovan 

Ceea ce vroiam eu 
să vă spun şi să vă 
mai provoc puţin  
 

voiam Morfologie: forma vroiam este o formă hibridă, rezultată din 
contaminarea verbelor a vrea şi a voi. 

15.54 crawl  Bărbat român (31 
de ani)√ găsit 
împuşcat în piept 
 

Bărbat român (31 
de ani), găsit 
împuşcat în piept 

Punctuaţie: elipsa predicatului impune folosirea virgulei. 

 
      15 noiembrie – joi 
                                                              20.00 -22.15,  Irina Nicula 
 
Ziua şi ora 
15.XI.200
7 
20.00-
22.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
 

Versiunea greşită 
/ nerecomandată 

Versiunea 
corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

20.00 Luis Lazarus Revenind la acest 
moment 
terminus al vieţii 

Revenind la 
ultimul moment 

Semantică: substantivul terminus este folosit mai ales cu sens 
locativ, conform glosării din DEX: 1.Ultimul punct, capătul 
unei linii ferate, al unei linii de tramvai, de autobuz. 
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Elodiei  
 

20.04 Luis Lazarus Dacă e moartă, 
cine i-a făcut 
felul?  
 

cine a omorât-
o? 

Stilistică: a face felul este o expresie colocvială, netolerată de 
limba literară. 

20.27 Luis Lazarus Nu în ultimul 
rând pot fi discuţii 
ulterioare pe 
problema 
partajului  
 

discuţii 
despre/în ceea 
ce priveşte 
problema 
partajului 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context neadecvat. 

20.28 Luis Lazarus Acum, din 
punctul 
dumneavoastră de 
vedere, copilaşul 
e normal să stea 
la bunicii paterni? 

Este normal ca 
acest copil să 
stea la bunicii 
paterni? 

Sintaxă: imbricare (împletirea subordonatei cu regenta). O 
topică mai firească, ce nu ar genera nicio ambiguitate în 
interpretarea enunţului, ar fi cea propusă în caseta alăturată, cu 
expresia impersonală „este normal” antepusă subordonatei 
(probabil că prezentatorul a folosit această construcţie pentru a 
evita cacofonia: este normal ca copilaşul). 

20.35 Dan 
Diaconescu 

Fiecare dintre 
dânşii au fost în 
România în 
ultimele zile  
 

Fiecare dintre 
dânşii a fost .... 

Sintaxă: dezacord (pronumele nehotărât fiecare apare doar în 
contexte de singular). 

20.36 Dan 
Diaconescu 

 [...] un om care a 
descoperit 
adevărul în 
optisprezece 
astfel de cazuri  
 

optsprezece Stilistică: limba română tolerează greu grupurile mai mari de 
consoane şi de aceea vorbitorii tind să introducă vocale între 
acestea; o pronunţie ca aceasta este este un fapt al limbii 
populare. 

20.38 Dan 
Diaconescu 

A fost avansat la 
Excepţional  din 

Datorită unor 
astfel de 

Semantică: locuţiunea din cauza nu este potrivită, din punct de 
vedere semantic, conţinutului formulat. 
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cauza unor astfel 
de rezultate 
 

rezultate 

20.39 Dan 
Diaconescu 

El a comis deja 
două crime ştiute, 
se bănuie şi o a 
treia.  

se bănuieşte Morfologie: în conjugarea verbului a bănui pare sufixul esc; 
acesta este afectat de anumite alternanţe fonetice pe parcursul 
conjugării. 

20.51 Dan 
Diaconescu 

În dezbaterea asta 
pe care o purtăm 
în căutarea 
aflării 
adevărului 
 

În dezbaterea 
asta pe care o 
purtăm în 
căutarea 
adevărului/pent
ru a afla 
adevărul. 
 

Semantică: construcţie pleonastică; în căutarea (adevărului) şi 
aflarea (adevărului) fac referire la acelaşi proces; aflarea 
adevărului presupune, într-adevăr, în situaţia dată, o analiză, o 
căutare. 

21.29  Dan 
Diaconescu 

Avem bona care 
spune că a văzut-
o vie  la opşpe-
nouăşpe  
 

Bona este cea 
care spune că a 
văzut-o vie la 
optsprezece-
nouăsprezece. 

Stilistică: formele opşpe, nouăşpe nu sunt acceptate de norma 
literară, fiind considerate pronunţii populare. 

21.46  ADN-ul din 
mânuşi e ADN-ul 
lui  
 

mănuşi Ortoepie: în DOOM substantivul e înregistrat cu forma 
mănuşă-mănuşi. 

21.49 Dan 
Diaconescu 

Mii de cazuri şi 
de diagnostice se 
luptă cu moartea 
 

Mii de bolnavi 
se luptă cu 
moartea. 

Semantică: nu diagnosticele/cazurile se luptă cu moartea, ci 
aceia care au fost diagnosticaţi sau aceia cărora li s-a pus un 
anumit diagnostic. 
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18 octombrie – joi 
    18.00-18.30; 21.00-23.00  
 
Ziua şi ora 
18.XI.2007 
18.00-18.30 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Adevăratele 
ştiri 
Alexandru 
Croitoru 

Versiunea 
greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

18.02 crawl 28 morţi în 
urma 
incendiului de 
la un gazoduct 
din Arabia 
Saudită 
 

28 de morţi Sintaxă: între numeralele mai mari de 20 şi substantivele pe 
care le cuantifică trebuie inserată prepoziţia de (fac excepţie 
de la această regulă toate numeralele în a căror alcătuire intră 
numeralul 19). 

18.03 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandru 
Croitoru 
 
 
 
 
 
 

peste 50000 
pachete de 
ţigări, 
capturate de 
poliţişti  
 
 
  
 

50000 de pachete 
au fost confiscate 

Sintaxă: între numeralele mai mari de 20 şi substantivele pe 
care le cuantifică trebuie inserată prepoziţia de. 
Semantică: complementul verbului a captura are, în mod 
obişnuit, trăsătura semantică [+animat] 

18.14 Alexandru 
Croitoru 

Fete frumoase, 
îmbrăcate cât 
mai elegant şi 
cu ochelari cât 
mai fiţoşi  
 

 cât mai scumpi Stilistică: adjectivul fiţos este folosit astăzi în limbajul 
colocvial cu sensul de „scump”. 
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18.15 crawl 33 morţi în 
urma unei 
explozii la o 
mină din 
Ucraina  
 

33 de morţi Sintaxă: între numeralele mai mari de 20 şi substantivele pe 
care le cuantifică trebuie inserată prepoziţia de. 

18.22 Alexandru 
Croitoru 

La acest succes 
au contribuit 
toţi, de la 
suporteri şi 
până la 
preşedintele 
Federaţiei. 
 

de la....până la  Sintaxă: construcţia fixă este de la...până la, fără să mai fie 
nevoie de coordonare prin conjuncţia copulativă şi. 

 
 
Ziua şi ora 
18.XI.2007 
21.00-
23.00 

Emisiunea/ 
Prezentatorul 
Dan 
Diaconescu 
Direct 
Dan 
Diaconescu 
Luis Lazarus 

Versiunea greşită 
/ nerecomandată 

Versiunea 
corectă / 
recomandată 

Explicaţia 
(domeniul) 

21.19 crawl 39 morţi în urma 
unei explozii din 
Ucraina  
 

39 de morţi Sintaxă: între numeralele mai mari de 20 şi substantivele pe 
care le cuantifică trebuie inserată prepoziţia de. 

21.48 Luis Lazarus Ei credeau că eu 
o să stau cu 
mâinile în 

- Stilistică: în limbajul colocvial-argotic, „a porcăi” este folosit 
cu sensul de „a (se) insulta în mod grosolan”. 
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buzunar ca ei să 
mă porcăie pe 
mine. 
 

21.52 Luis Lazarus Scoate ceva din 
buzunar ce zice 
Mihaela că clar, 
soto, era  un cuţit. 
 

Scoate ceva 
din buzunar 
despre care 
Mihaela zice 
că era sigur un 
cuţit. 
 

Fonetică: cacofonie 
Lexic: soto nu există în lexicul limbii române; este folosit, în 
varianta neîngrijită a limbii vorbite, cu sensul de „ foarte sigur”. 

21.52 
 
 

Luis Lazarus 
 
 

În acest moment 
sunt in legitimă 
apărare 

legitimă Ortoepie: adjectivul trebuie accentuat pe a doua silabă. 

 
 
 
22.12 

Luis Lazarus Briceagul era or 
la celălalt, or în 
maşină 
 

ori la unul, ori 
la celălalt 

Ortoepie: pronunţie greşită a conjuncţiei disjunctive ori. 

22.13 Luis Lazarus Mă sunau să mă 
întorc înapoi să 
văd despre ce e 
vorba 
 

Mă sunau să 
mă întorc să 
văd despre ce e 
vorba 
 

Semantică: Pleonasm. 

22.13 Luis Lazarus Puteam să-l înjur 
în maşină cât 
vroiam  
 

voiam Morfologie: forma vroiam este o formă-hibrid rezultată din 
suprapunerea paradigmelor de imperfect ale verbelor „a vrea” şi 
„a voi”. Corect se spune voiam. 
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22.34 Luis Lazarus În ideea că n-au 
reuşit să ne-o 
tragă, să ne rupă 
vreunuia ficatul 
 

să îi rupă 
vreunuia 
ficatul 

Stilistică: exprimare argotică. 
Sintaxă: dezacord; pronumele nehotărât apare doar în contexte 
de singular, implicit pronumele care îl reia – cliticul îi – trebuie 
să fie la singular. 

22.39 Dan 
Diaconescu 

Sunt oameni 
foarte bazaţi  
 

importanţi (?) 
influenţi (?) 

Stilistică: în limbajul colocvial, adjectivul bazat se foloseşte, 
probabil, cu sensul de „important”, „influent”, „cu multe 
relaţii”. 

22.43 Luis Lazarus Extraordinar! 
Asta e totală!  
 

- Stilistică: folosirea adjectivului „total” reprezintă în acest 
context o expresie a stupefacţiei, a mirării foarte mari pe care i-
o provoacă prezentatorului o anumită situaţie. 

22.43 Luis Lazarus În cazul Secţiei 
12 de Poliţie se 
practică 
abureala, 
muşamalizarea. 
 

- Stilistică: în limbajul colocvial, „abureală” este sinonim cu 
„vrăjeală” şi este derivat de la verbul „a aburi”, care, tot 
colocvial, este folosit cu sensul de „a duce cu vorba”, „a 
păcăli”. 

 
II. 
 
 
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 semantic. 

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. 
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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 
interdicţie a părăsi 
ţara. 
 

Are din nou interdicţia 
de a părăsi ţara 

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

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. 

23.24 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 
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nu poate fi precedat de prepoziţia cu. 
23.30 Ştiri 

crawl 
Preşedintele român 
efectuează marţi o 
vizită oficială în 
Elveţia. 

Preşedintele român 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. 

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. 
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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 
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 de imperfect 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. 
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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 
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 
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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 
deja pasul ăsta 

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

Sintaxă: anacolut. 

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-

Să aveţi grijă la 
păcăleli precum cele 

Semantică, lexic: repetiţie. 
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au păcălit în 
ultimii ani. 

din ultimii ani. 

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 
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 
are 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  

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 imperativ şi la indicativ prezent: 
ex. vedeţi). 

15.54 Lumea de azi, 
lumea de mâine, 
Alexandru 
Moraru 

Suntem în direct Suntem în direct Morfologie: verbul a fi trebuie accentuat pe radical, nu 
pe sufix. 

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. 

 
 
 

Dan Diaconescu Direct, 10 decembrie, 20.20 – 
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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. 
 

22.29 Dan Diaconescu Au învăţat poezii din 
cauza 

Au învăţat poezii 
datorită dumneavoastră 

Semantică: locuţiunea prepoziţională din cauza 
trebuie folosită într-un context ce are conotaţii 
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dumneavoastră. 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. 

 
 
 

Dan Diaconescu Direct, 11 decembrie, 
22.50-00.20 

22.50 Ştiri 35000 păsări moarte 35000 de păsări moarte Sintaxă: numeralele mai mari de 19 se leagă de 
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crawl din cauza gripei 
aviare 

din cauza gripei aviare substantivul următor prin prepoziţia de (greşelile de 
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. 

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 

Vom vedea cum stau 
lucrurile din punctul de 

Sintaxă: locuţiunea prepoziţională din punct de 
vedere are formă articulată atunci când este urmată 
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de vedere al 
invitaţilor mei. 

vedere al invitaţilor mei. 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 neadecvată a prepoziţiei în.  

 
 


