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Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

OTV 1.VI, 

17.20 

Se întâmplă 

acum, text scris 

pe ecran 

„Ciupercile sunt mai scumpe 

ca şi carnea de pui” 

Ciupercile sunt mai scumpe 

decât carnea de pui 

Sintaxă: Şi parazitar, folosit 

(în mod greşit) pentru 

evitarea unei cacofonii. 

OTV 1.VI, 

17.22 

Se întâmplă 

acum, titraj 

„Cameră: PNL şi PDL s-au 

acuzat pentru situaţia ţării” 

Camera Deputaţilor: PNL şi 

PDL s-au acuzat pentru 

situaţia ţării 

Semantică: A fost omis un 

cuvânt din denumirea 

instituţiei parlamentare,  

îngreunând înţelegerea. 

OTV 3.VI,  

16.48, 

16.51,  

16.53, 

16.55,  

16.57, 

18.34 

Se întâmplă 

acum, titraj 

„1500 sindicalişti” 

 „peste trei milioane euro 

puşi în joc” 

„48 trenuri asigură legătura 

pe litoral” 

„42 blocuri, fără apă caldă 

timp de 3 zile” 

„1000 persoane”  

„93 ani” 

1500 de sindicalişti 

peste trei milioane de euro... 

 

48 de trenuri asigură 

legătura pe litoral 

42 de blocuri, fără apă caldă 

timp de 3 zile 

1000 de persoane 

93 de ani 

Sintaxă: După numeralele de 

la 20 în sus, se foloseşte 

prepoziţia de. Numeralele de 

la 1 la 19 (şi numeralele 

compuse cu acestea) se leagă 

direct de substantivul 

determinat. 

OTV 3.VI,  

16.48 

 

Se întâmplă 

acum, moderator 

 

„şi cu expunerea dânsului 

de motive pentru care...” 

 

şi cu expunerea făcută de 

dânsul, a motivelor pentru 

care... 

Sintaxă: Topică nepotrivită, 

greoaie. 

 

OTV 3.VI,  

16.59 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„Ştiu că sună telefoanele în 

draci de la minutul unu al 

emisiunii” 

– Stilistică: Exprimare familar-

argotică, nepotrivită. 

OTV 3.VI,  

16.59 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„ca om care ştiu ce s-a 

întâmplat în ţărişoară” 

ca om care ştie ce s-a 

întâmplat în ţărişoară 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat.  

OTV 6.VI,  Dan Diaconescu „200 000 euro” 200 000 de euro Sintaxă: După numeralele de 



0.25 Direct, titraj la 20 în sus, se foloseşte 

prepoziţia de. 

OTV 6.VI,  

0.36 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„şaptişpe iunie” şaptesprezece iunie Pronunţare: A fost folosită o 

formă familiară, colocvială. 

OTV 6.VI,  

1.02 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„a desumflat roţile” a dezumflat roţile Lexic: Forma corectă este cu 

„z”, verbul fiind format cu 

sufixul „dez-”. 

OTV 7.VI, 

18.56 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„ne-a mâncat foarte mult 

spaţiu de emisie cu 

alocuţiunile sale din 

Parlament” 

ne-a mâncat foarte mult 

spaţiu de emisie cu 

discursurile sale din 

Parlament 

Semantică: Substantivul 

alocuţiune are sensul „scurtă 

cuvântare ocazională”, deci a 

fost nepotrivit în context; se 

creează o contradicţie între 

prima parte a enunţului 

(foarte mult spaţiu de emisie) 

şi cea de-a doua parte 

(alocuţiune). 

OTV 7.VI, 

19.03 

Se întâmplă 

acum, titraj 

„3000 sindicalişti” 3000 de sindicalişti Sintaxă: După numeralele de 

la 20 în sus, se foloseşte 

prepoziţia de. 

OTV 7.VI,  

20.02 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„şi voi aveţi obligaţia să 

răspundeţi înapoi” 

şi voi aveţi obligaţia să 

răspundeţi 

Semantică: Pleonasm.  

OTV 8.VI, 

16.02 

Dan Diaconescu 

Direct, 

titraj 

„în urma unui atenat cu 

bombă” 

în urma unui atentat cu 

bombă 

Grafie: Redactare neglijentă. 

OTV 8.VI, 

16.03 

Dan Diaconescu 

Direct, 

titraj 

„320 mil. euro” 320 de milioane euro Sintaxă: După numeralele de 

la 20 în sus, se foloseşte 

prepoziţia de. 

OTV 8.VI, 

16.10 

Dan Diaconescu 

Direct, 

titraj 

„idol pt colegii săi de celulă” idol pentru colegii săi de 

celulă 

Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

OTV 8.VI, 

17.07 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„că ne facem dracului de 

băcănie mai mult decât 

trebuie” 

– Stilistică: Exprimare 

argotică. 



OTV 8.VI, 

17.13 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„înseamnă că-i vrăjeală-n 

varză, prosteală” 
– Stilistică: Exprimare 

argotică. 

OTV 8.VI, 

17.14 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„Dacă Spania, ruptă-n cur 

[...], ruptă-n fund, în nănău, 

ca să nu ne treacă CNA la 

brutalizarea limbii române” 

– Stilistică: Exprimare 

argotică. 

OTV 8.VI, 

19.02 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderatoare 

„noul director al secţiei de 

ginecologie al spitalului CF2” 

noul director al secţiei de 

ginecologie a spitalului CF2 

Sintaxă: Acord greşit al 

articolului genitival al. 

Acesta trebuie să se acorde 

cu substantivul secţie, fiind 

vorba de secţia spitalului. 

OTV 8.VI, 

19.43 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

ştandardele  standardele Pronunţare greşită, sub 

influenţa unor cuvinte de 

origine germană care încep 

cu „ş” (ştrudel, ştanţa etc.). 

OTV 8.VI, 

20.00 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„Cutremur, azi, în România 

de 4,8 grade” 

Cutremur, azi, în România, 

de 4,8 grade 

Punctuaţie: Lipsa unei 

virgule. 

OTV 8.VI, 

23.08 

Dan Diaconescu 

Direct, reporter 

„să apară pe canalele media” să apară în media Semantică: Pleonasm (media 

înseamnă „mijloace de 

comunicare în masă”). 

OTV 9.VI, 

18.44 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„nu mai m-am dus la vot” nu m-am mai dus la vot Topică: Semiadverbul mai 

trebuie să fie plasat între 

verbul auxiliar (am) şi 

participiu (dus). 

OTV 10.VI, 

17.34 

Se întâmplă 

acum, titraj 

„preţul vizelor pt imigranţi” preţul vizelor pentru 

imigranţi 

Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

OTV 10.VI, 

18.13 

Se întâmplă 

acum, titraj 

„rău platnicilor” rău-platnicilor Grafie: Lipsa cratimei. 

OTV 10.VI, 

19.58 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„al telespectatorilor nostri” al telespectatorilor noştri Pronunţare greşită, din 

neglijenţă. 

OTV 10.VI, 

20.04, 

20.14 

Dan Diaconescu 

Direct, reporter 

„unde comemorează 

memoria doamnei...” 

unde o comemorează pe 

doamna... 

Semantică: Pleonasm. 

OTV 10.VI, Dan Diaconescu „vila care urma s-o vila pe care urma s-o Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 



20.09 Direct, Dan 

Diaconescu 

moştenească Gabriela 

Cristea” 

moştenească Gabriela 

Cristea 

pe înaintea complementului 

direct. 

OTV 10.VI, 

20.11 

Dan Diaconescu 

Direct, reporter 

„anumite persoane încearcă 

să-şi facă publicitate pe 

marginea acestei drame” 

anumite persoane încearcă 

să-şi facă publicitate pe baza 

acestei drame  

Semantică: Locuţiunea 

prepoziţională pe marginea 

nu este adecvată semantic în 

context. Ea se foloseşte 

pentru a introduce un 

circumstanţial de relaţie, 

fiind sinonimă cu „în 

legătură cu”, „în ceea ce 

priveşte”. 

OTV 10.VI, 

20.15 

Dan Diaconescu 

Direct, reporter 

„din punct de vedere al 

banilor” 

din punctul de vedere al 

banilor 

Sintaxă: Când urmează un 

substantiv în cazul genitiv, 

substantivul punct trebuie să 

fie articulat. 

OTV 11.VI, 

9.17 

Zori de zi, 

moderator 

„ungurii [sînt] mai tare în 

ouă decât noi” 

ungurii sunt mai tari... Morfologie: Forma de 

masculin, plural, este tari. 

Stilistică: Exprimare 

argotică. 

OTV 11.VI, 

15.05 

Ediţie specială, 

reporter 

„începând inclusiv cu ziua 

de vineri” 

începând cu ziua de vineri Semantică: Pleonasm. 

OTV 12.VI, 

17.55 

Cafeneaua 

sufletelor, 

moderatoare 

„nu vroia să se lase” nu voia să se lase Morfologie: Formele de 

imperfect ale verbului a voi 

sunt fără „r”. Formele cu „r” 

apar prin influenţa verbului a 

vrea (eu vream, tu vreai...). 

OTV 12.VI, 

17.56 

Cafeneaua 

sufletelor, titraj 

„o tânără de 14 an” o tânără de 14 ani Grafie: Redactare neglijentă. 

OTV 12.VI, 

23.08 

Musafiri 

nepoftiţi, voce 

„furia soţului încornorat” furia Pronunţare: Accentuare 

greşită. 

OTV 12.VI, 

23.30 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„şi vă puteţi foarte uşor 

contacta cu ea” 

şi o puteţi contacta foarte 

uşor  

Sintaxă: Greşeală de regim 

sintactic al verbului. Nu se 

spune a se contacta cu 

cineva, ci a contacta pe 



cineva. 

OTV 12.VI, 

23.32 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„optişpe persoane” optsprezece persoane Pronunţare familiară, 

colovială. 

OTV 13.VI, 

0.21 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„două mld de dolari” două mld. de dolari Grafie: Lipsa punctului după 

abreviere. 

OTV 13.VI, 

0.25 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„pt Bulgaria” pentru Bulgaria Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

OTV 13.VI, 

0.26 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„pe mîna lui” pe mâna lui Grafie: Neglijenţă de 

redactare. Conform normelor 

în vigoare, se scrie cu litera 

„â” în interiorul cuvintelor. 

OTV 13.VI, 

0.30 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„jefuită la meciului cu 

Franţa” 

jefuită la meciul cu Franţa Grafie: Neglijenţă de 

redactare. 

OTV 13.VI, 

0.32 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„AZ, la ora 20.30” Azi, la ora 20.30 Grafie: Neglijenţă de 

redactare. 

OTV 14.VI, 

15.47 

Cafeneaua 

politică, 

moderator 

„Cum vedeţi lucrurile că se 

vor petrece mâine?” 

Cum credeţi că se vor 

petrece lucrurile mâine? 

Sintaxă: Anacolut, rezultat 

prin amalgamarea a două 

structuri: cum vedeţi 

lucrurile şi cum credeţi că se 

vor petrece lucrurile.  

OTV 14.VI, 

15.48 

Cafeneaua 

politică 

„vreau să vă mai dau o cifră 

care am găsit-o în presă [...] 

95000 de ani de concediu 

medical şi-au luat românii 

într-un singur an” 

vreau să vă mai dau un 

număr pe care l-am găsit în 

presă... 

Semantică: Substantivele 

cifră şi număr nu sunt 

sinonime. În context, 

moderatorul a folosit 

substantivul cifră (care 

denumeşte semnele grafice 

pentru numerele 0–9) în 

locul substantivului număr. 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

pe înaintea complementului 

direct. 

OTV 14.VI, 

17.22 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„Câtă coloană vertebrală ai, 

nevertebratule?” 
– Stilistică: Exprimarea a fost 

total nepotrivită. 

Moderatorul se adresa unui 



telespectator, pe care l-a 

jignit. 

OTV 14.VI, 

18.30 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„Valeriu Tabără, un om care 

ştie foarte bine, cu subiect şi 

predicat, cu ce se mănâncă 

situaţia economică a ţării” 

– Stilistică: Expresia folosită 

este foarte colocvială, 

nerecomandabilă. 

OTV 14.VI, 

18.46 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„Eu nu vreau să dau apă la 

moară nici impotenţilor 

mintali, nici proştilor”. 

– Stilistică: Exprimare 

injurioasă. 

OTV 14.VI, 

19.01 

Judecătorul, 

prezentator 

„din partea sorei dânsului” din partea surorii dânsului Morfologie: Substantivul 

soră
1
 cu sensul de „grad de 

rudenie” are forma de G-D 

surori, iar substantivul 

omonim soră
2
 cu sensul 

„infirmieră” are forma de 

G-D sorei. În context era 

vorba de primul substantiv, 

deci trebuia folosită forma 

surorii. 

OTV 14.VI, 

19.04 

Judecătorul, 

prezentator 

„să le spun la telespectatori” să le spun telespectatorilor Morfologie: Exprimarea cu 

prepoziţia la în locul formei 

morfologice de dativ este 

neliterară. 

OTV 14.VI, 

20.07 

Dan Diaconescu 

Direct, reporter 

„descrieţi-mi-o” descrieţi-mi-o Pronunţare: Accentul a fost 

deplasat pe silaba următoare. 

OTV 14.VI, 

20.16 

Dan Diaconescu 

Direct, reporter 

„marile minţi cenuşii” marile minţi / 

marii gânditori 

Semantică: Nu se spune 

minte cenuşie, ci materie 

cenuşie. Vorbitorul a făcut o 

alăturare şi o suprapunere 

între substantivul minte şi 

expresia sinonimă materie 

cenuşie. 

OTV 14.VI, 

20.23 

Dan Diaconescu 

Direct, text scris 

„Acum, în camera 

deputaţilor” 

Acum, în Camera 

Deputaţilor 

Grafie: Numele instituţiilor 

se scriu cu majusculă. 



pe ecran 

OTV 16.VI, 

17.48 

Se întâmplă 

acum, crawl 

„condamnat pt trafic de 

medicamente” 

condamnat pentru trafic de 

medicamente 

Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

OTV 16.VI, 

17.48 

Se întâmplă 

acum, crawl 

„comisarul şef” comisarul-şef Grafie: Conform DOOM2, 

substantivele compuse cu şef 

se scriu cu cratimă. 

OTV 16.VI, 

17.54 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„situaţia este [este] asta, iar 

drumul este [este] ăsta” 

situaţia este [ieste] asta, iar 

drumul este [ieste] ăsta 

Pronunţare: Formele verbului 

a fi şi ale pronumelui 

personal care încep grafic cu 

„e” se pronunţă cu preiotare. 
OTV 16.VI, 

17.56 

Se întâmplă 

acum, moderator 

„eu [eu] spun chestia asta de 

săptămâni” 

eu [ieu] spun chestia asta de 

săptămâni 

OTV 16.VI, 

00.22 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„cu acest punct alb care-l tot 

învârt” 

cu acest punct alb pe care-l 

tot învârt 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 16.VI, 

00.31 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„mai mare zoom, la maxim” mai mare zoom, la 

maximum 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

OTV 19.VI, 

13.51, 

13.54, 

14.00 

Ştiinţă şi 

conştiinţă pentru 

sănătate, crawl 

„100 case, avariate în urma 

unei furtuni” 

„45 000 elevi au părinţii 

plecaţi în străinătate” 

„1000 persoane au strigat...” 

100 de case, avariate în 

urma unei furtuni 

45 000 de elevi au părinţii 

plecaţi în străinătate 

1000 de persoane au 

strigat... 

Sintaxă: După numeralele 

cardinale mai mari sau egale 

cu douăzeci şi după 

compusele cu acestea este 

obligatorie folosirea 

prepoziţiei de. 

OTV 19.VI, 

13.53, 

14.18 

Ştiinţă şi 

conştiinţă pentru 

sănătate, crawl 

„în premieră pt România” 

„a jucat pt fetiţa” 

în premieră pentru România 

a jucat pentru fetiţa 

Grafie: Abreviere 

nerecomandată. 

OTV 19.VI, 

13.56 

Ştiinţă şi 

conştiinţă pentru 

sănătate, crawl 

„Directorul RATB Gh. Aron, 

suspendat din funcţie” 

Directorul RATB, Gh. Aron, 

suspendat din funcţie 

Punctuaţie: Apoziţia se 

izolează între virgule. 

OTV 19.VI, 

14.20 

Ştiinţă şi 

conştiinţă pentru 

sănătate, crawl 

„Tânărul dispărut în apele 

mării[,] a fost găsit înecat” 

Tânărul dispărut în apele 

mării a fost găsit înecat 

Punctuaţie: Virgulă între 

subiect şi predicat. 



OTV 19.VI, 

15.13 

Viaţa la zi, titraj „Primar Oraş Salcea” Primarul Oraşului Salcea Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

OTV 19.VI, 

15.39 

Viaţa la zi, 

prezentatoare 

„ceva de anvergură care 

acum îl ţinem puţin la secret” 

ceva de anvergură pe care 

acum îl ţinem puţin la secret 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 19.VI, 

15.42 

Viaţa la zi, 

prezentatoare 

„iată, aici putem spune cu 

certitudine căci judeţul...” 

iată, aici putem spune cu 

certitudine că judeţul... 

Sintaxă: Folosire greşită a 

conjuncţiei căci, în loc de că. 

OTV 19.VI, 

15.42 

Viaţa la zi, 

prezentatoare 

„a rămas ca şi dezvoltare în 

urmă” 

a rămas ca dezvoltare în 

urmă 

Sintaxă: Şi parazitar. 

OTV 19.VI, 

16.14, 

16.40 

Lumea de azi, 

lumea de mâine, 

prezentator 

„aicea aş vrea ca să vorbim 

puţin” 

„ceea ce aţi spus 

dumneavoastră aş vrea ca să 

completez” 

aicea aş vrea să vorbim 

puţin 

 

ceea ce aţi spus 

dumneavoastră aş vrea să 

completez 

Sintaxă: Conjuncţia ca să se 

foloseşte numai pentru a 

introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A 

plecat devreme, ca să nu 

întârzie), nu şi pentru 

completive. 

OTV 19.VI, 

16.37 

Lumea de azi, 

lumea de mâine, 

prezentator 

„vorbim cu tătuţul medicinii 

energetice” 

vorbim cu părintele 

medicinei energetice 

Morfologie: Formă greşită de 

genitiv a substantivului 

medicină. 

Stilistică: Inadecvare 

stilistică. 

OTV 19.VI, 

16.37, 

16.44 

Lumea de azi, 

lumea de mâine, 

prezentator 

„mai exact [ecsact]” 

„mai există [ecsistă] şi o 

problemă legată de caracterul 

omului” 

mai exact [egzact] 

mai există [egzistă] şi o 

problemă legată de 

caracterul omului 

Pronunţare: Rostire greşită a 

lui x intervocalic. 

OT]V 21.VI, 

15.31, 

15.32, 

15.33, 

15.34 

Cafeneaua 

politică, crawl 

„închisă pt 2 săptămâni” 

 

„amânat pt 15 septembrie” 

 

„cod galben de inundaţii pt 

râurile” 

„dosar penal pt blocarea unui 

închisă pentru două 

săptămâni 

amânat pentru 15 

septembrie 

cod galben de inundaţii 

pentru râurile 

dosar penal pentru blocarea 

Grafie: Abrevieri 

nerecomandabile.  



drum” unui drum 

OTV 21.VI, 

15.33 

Cafeneaua 

politică, crawl 

„prefectura reduce cu 5% nr. 

posturilor” 

prefectura reduce cu 5% 

numărul posturilor 

Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă.  

OTV 21.VI, 

15.34 

Cafeneaua 

politică, 

moderator 

„cu vila lu’ Marica, cu vila 

lu’ nu ştiu cui” 

cu vila lu’ Marica, cu vila nu 

ştiu cui 

Morfologie: Formarea 

genitivului cu lui nu este 

justificată, forma nu ştiu cui 

fiind deja în genitiv. 

OTV 21.VI, 

15.37 

Cafeneaua 

politică, 

moderator 

„acelaşi lucru care l-a 

făcut...” 

acelaşi lucru pe care l-a 

făcut... 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 21.VI, 

15.51 

Transmisiune 

directă, Dan 

Diaconescu 

„vă povestesc şi io de la 

femeia de servici” 

vă povestesc şi io de la 

femeia de serviciu 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

OTV 21.VI, 

15.54 

Transmisiune 

directă, Dan 

Diaconescu 

„înţeleg că acasă la mine au 

fost douăzeci şi unu de 

persoane” 

înţeleg că acasă la mine au 

fost douăzeci şi una de 

persoane 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

OTV 21.VI, 

20.34 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„cum dracu’ se cheamă 

comuna, frate?” 
− Stilistică: Exprimare vulgară. 

OTV 21.VI, 

21.38 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„să scot ca şi entitate 

juridică” 

să scot ca entitate juridică Sintaxă: Şi parazitar. 

OTV 21.VI, 

21.44 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„peste o oră jumate, maxim 

două” 

peste o oră jumate, 

maximum două 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

OTV 21.VI, 

22.24 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„finalul declaraţiei făcută de 

senatorul...” 

finalul declaraţiei făcute de 

senatorul... 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivului participial. 

OTV 21.VI, 

22.27 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„a condamnat un stat care, 

prin procurorii lui abuzivi, au 

vânat un stat care...” 

a condamnat un stat care, 

prin procurorii lui abuzivi, a 

vânat un stat care... 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat (acord 

prin atracţie cu substantivul 

procurorii, în loc de stat). 



OTV 21.VI, 

22.27 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„şi toate probele care le aveai 

au fost expuse” 

şi toate probele pe care le 

aveai au fost expuse 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 21.VI, 

22.41 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„pentru că virgulă 

confruntarea” 

pentru că această 

confruntare 

Stilistică: Modalitate 

nepotrivită de a evita 

cacofonia (virgula este un 

semn de punctuaţie, care nu 

poate fi folosit în exprimarea 

orală). 

OTV 21.VI, 

22.43 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„în şase ore, maxim la ora 

11” 

în şase ore, maximum la ora 

11 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, utilizare 

adverbială. 

OTV 21.VI, 

22.43 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„numele lui Dan Diaconescu 

ca şi parte în dosar” 

numele lui Dan Diaconescu 

ca parte în dosar 

Sintaxă: Şi parazitar. 

OTV 21.VI, 

22.49 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„doar un minut ţineţi-vă 

punctul de vedere” 

doar un minut ţineţi-vă 

punctul de vedere 

Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a se 

accentuează pe radical, nu pe 

sufix. 

OTV 21.VI, 

22.49 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„încă o dată a revenit alături 

de noi” 

încă o dată a venit alături de 

noi 

a revenit alături de noi 

Semantică: Pleonasm. 

OTV 21.VI, 

23.33 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„îţi punem nişte cătuşi” îţi punem nişte cătuşe Morfologie: Formă greşită de 

plural a substantivului 

cătuşă. 

OTV 21.VI, 

23.44 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„şi eu sunt realizator de 

emisiuni, care le fac zilnic” 

şi eu sunt realizator de 

emisiuni, pe care le fac zilnic 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 21.VI, 

23.50 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„să storci ultima lămâie care 

o mai ai ca procuror” 

să storci ultima lămâie pe 

care o mai ai ca procuror 

OTV 21.VI, 

23.54 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„până face Diaconescu 

plângerea care-o va face” 

până face Diaconescu 

plângerea pe care-o va face 

OTV 21.VI, Dan Diaconescu „ce părere aveţi despre ce părere aveţi despre 



00.27 Direct, jurnalist  materialul care tocmai l-am 

văzut în faţa ochilor” 

materialul pe care tocmai l-

am văzut în faţa ochilor 

OTV 21.VI, 

00.32 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist  

„eu ce vroiam acuma” eu ce voiam acuma Morfologie: Forma de 

imperfect vroiam este un 

hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la 

verbul a vrea). 

OTV 21.VI, 

00.35 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„ajungând în final ca să stăm 

cu sabia” 

ajungând în final să stăm cu 

sabia 

Sintaxă: Conjuncţia ca să se 

foloseşte numai pentru a 

introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A 

plecat devreme, ca să nu 

întârzie), nu şi pentru 

completive. 

OTV 24.VI, 

22.31 

Dan Diaconescu 

Direct, crawl 

„arestaţi pt 29 de zile” arestaţi pentru 29 de zile Grafie: Abreviere 

nerecomandabilă. 

OTV 24.VI, 

22.34, 

23.41, 

23.44, 

00.15 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„ideea asta care o susţineţi 

dumneavoastră” 

„n-aş vrea să trecem peste un 

lucru care eu îl consider 

deosebit de important” 

„şi încă o chestiune care o 

spune procurorul” 

„invitaţii care i-aţi urmărit 

mai devreme” 

ideea asta pe care o susţineţi 

dumneavoastră 

n-aş vrea să trecem peste un 

lucru pe care eu îl consider 

deosebit de important 

şi încă o chestiune pe care o 

spune procurorul 

invitaţii pe care i-aţi urmărit 

mai devreme 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 24.VI, 

22.43 

Dan Diaconescu 

Direct, crawl 

„Sorin Oprescu: Dan[,] este 

un om şi un prieten bun” 

Sorin Oprescu: Dan este un 

om şi un prieten bun 

Punctuaţie: Virgulă între 

subiect şi predicat. 

OTV 24.VI, 

22.45, 

22.47, 

22.47 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„oameni, invitaţi, care au 

dreptul ca să facă” 

„aş vrea ca să salut prezenţa” 

„aş vrea ca să discutăm” 

oameni, invitaţi, care au 

dreptul să facă 

aş vrea să salut prezenţa 

aş vrea să discutăm 

Sintaxă: Conjuncţia ca să se 

foloseşte numai pentru a 

introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A 

plecat devreme, ca să nu 

întârzie), nu şi pentru 

completive. 



OTV 24.VI, 

23.26 

Dan Diaconescu 

Direct, crawl 

„şantajarea unui pimar 

arădean” 

şantajarea unui primar 

arădean 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

OTV 24.VI, 

00.00 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„în maxim trei zile vine 

recursul” 

„încă 72 de ore maxim” 

în maximum trei zile vine 

recursul 

încă 72 de ore maximum 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, adverbială. 

OTV 25.VI, 

20.18 

Dan Diaconescu 

Direct, crawl 

„Decizia Tribunalulu 

Bucureşti” 

Decizia Tribunalului 

Bucureşti 

Grafie: Neglijenţă de 

tehnoredactare. 

OTV 25.VI, 

20.27 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„şi va ieşi pe uşe” şi va ieşi pe uşă Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

OTV 25.VI, 

20.39 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„secţia (...) a întâia penală” secţia (...) întâi penală 

secţia (...) întâia penală 

Morfologie: Formă greşită de 

numeralului ordinal.  

OTV 25.VI, 

20.45 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„maxim cinci minute” maximum cinci minute Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, adverbială. 

OTV 25.VI, 

20.50 

Dan Diaconescu 

Direct, titraj 

„Gheorghiţă Mateuţ 

Avocat Dan Diaconescu” 

Gheorghiţă Mateuţ 

Avocatul lui Dan 

Diaconescu 

Sintaxă: Lipsa marcării 

relaţiilor sintactice. 

OTV 25.VI, 

21.05 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„şi ştiam că va fi gol până va 

apare” 

şi ştiam că va fi gol până va 

apărea 

Morfologie: Verbul a apărea 

aparţine conjugării a treia. 

OTV 25.VI, 

21.05 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„am realizat o audienţă care 

nici noi nu ne-am aşteptat” 

am realizat o audienţă la 

care nici noi nu ne-am 

aşteptat 

Sintaxă: Anacolut. 

OTV 26.VI, 

22.10 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„cu maxim trei zile sau patru 

zile” 

cu maximum trei zile sau 

patru zile 

Morfologie: Forma maxim 

are utilizare adjectivală, iar 

maximum, adverbială. 

OTV 26.VI, 

22.21 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„spunea că ar vrea ca să vină 

în locul tău” 

spunea că ar vrea să vină în 

locul tău 

Sintaxă: Conjuncţia ca să se 

foloseşte numai pentru a 

introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A 

plecat devreme, ca să nu 

întârzie), nu şi pentru 

completive. 

OTV 26.VI, 

22.25 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„partidul dumneavoastră care 

vreţi să-l faceţi” 

partidul dumneavoastră pe 

care vreţi să-l faceţi 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 



gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 26.VI, 

22.26 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„interesul meu este ca să pot 

avea un organ de presă” 

interesul meu este să pot 

avea un organ de presă 

Sintaxă: Conjuncţia ca să se 

foloseşte numai pentru a 

introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A 

plecat devreme, ca să nu 

întârzie), nu şi pentru 

completive. 

OTV 26.VI, 

22.29, 

23.03 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„din banii ăia care ţi i-am 

dat” 

„curtea asta mare care-o 

avem noi aici” 

din banii ăia pe care ţi i-am 

dat 

curtea asta mare pe care-o 

avem noi aici 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 26.VI, 

22.31 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„vroia să plece” voia să plece Morfologie: Forma de 

imperfect vroia este un 

hibrid între voia (de la verbul 

a voi) şi vrea (de la verbul a 

vrea). 

OTV 26.VI, 

22.44 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„vei candida la preşedenţie” vei candida la preşedinţie Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului (preşedinte + 

-ie). 

OTV 26.VI, 

22.44 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„mâine-seară o să vin la 

servici” 

mâine-seară o să vin la 

serviciu 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

OTV 26.VI, 

23.14 

Dan Diaconescu 

Direct, jurnalist 

„parcă eram nişte copii care 

le-au plecat părinţii” 

parcă eram nişte copii 

cărora le-au plecat părinţii 

Sintaxă: Anacolut. 

OTV 28.VI, 

22.09 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„toţi aceştia spun „Nu fă asta 

cu el”” 

toţi aceştia spun „Nu face 

asta cu el” 

Morfologie: Formă greşită de 

imperativ − imperativul 

OTV 28.VI, 

22.10 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„într-o duminică dimineaţă 

am întârziat la servici” 

„tu să întârzii astăzi la 

într-o duminică dimineaţă 

am întârziat la serviciu 

tu să întârzii astăzi la 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 



servici” serviciu 

OTV 28.VI, 

22.26, 

23.09, 

00.22, 

00.30 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„vroiam să vă arăt şi acest 

telefon” 

„toţi vroiau să cumpere 

OTV-ul” 

„vroia să aibă şi el un caz” 

„fiindcă nu vroiam să depun 

mărturie” 

voiam să vă arăt şi acest 

telefon 

toţi voiau să cumpere OTV-

ul 

voia să aibă şi el un caz 

fiindcă nu voiam să depun 

mărturie 

Morfologie: Formele de 

imperfect vroiam, vroia, 

vroiau sunt hibride − între 

voiam, voia, voiau (de la 

verbul a voi) şi vream, vrea, 

vreau (de la verbul a vrea). 

OTV 28.VI, 

23.00, 

23.58, 

00.26 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„aceşti români care i-aţi 

desemnat să vă conducă” 

„toate ambarcaţiunile care le 

cumpără românii ăştia” 

„acest program de televiziune 

care, vă daţi seama, ar da ei 

oricât să-l scoată în 

ilegalitate” 

aceşti români pe care i-aţi 

desemnat să vă conducă 

toate ambarcaţiunile pe care 

le cumpără românii ăştia 

acest program de televiziune 

pe care, vă daţi seama, ar da 

ei oricât să-l scoată în 

ilegalitate 

Sintaxă: Folosire invariabilă, 

fără prepoziţia 

gramaticalizată pe, a 

relativului complement 

direct. 

OTV 28.VI, 

23.02 

Dan Diaconescu 

Direct, crawl 

„Un autocar a căzut de pe un 

pod, 25 morţi” 

Un autocar a căzut de pe un 

pod, 25 de morţi 

Sintaxă: După numeralele 

cardinale mai mari sau egale 

cu douăzeci şi după 

compusele cu acestea este 

obligatorie folosirea 

prepoziţiei de. 

OTV 28.VI, 

23.05, 

00.05 

Dan Diaconescu 

Direct, crawl 

„discută împrumutul pt 

România” 

„impozitul pt mai multe 

clădiri” 

discută împrumutul pentru 

România 

impozitul pentru mai multe 

clădiri 

Grafie: Abrevieri 

nerecomandabile. 

OTV 28.VI, 

23.07 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„urmărirea lu’ Dan 

Diaconescu ca şi pericol 

public” 

urmărirea lu’ Dan 

Diaconescu şi pericol public 

Sintaxă: Şi parazitar. 

OTV 28.VI, 

23.34 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„autostrăzi ţapene” autostrăzi ţepene Pronunţare: Rostire greşită a 

adjectivului. 

OTV 28.VI, 

23.43 

Dan Diaconescu 

Direct, 

„candidatura mea la 

preşidenţie” 

candidatura mea la 

preşedinţie 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului (preşedinte + 



moderator -ie). 

OTV 28.VI, 

00.18 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„am nişte hârtii întregi în care 

mi se interzic să pronunţ 

anumite nume” 

am nişte hârtii întregi în care 

mi se interzice să pronunţ 

anumite nume 

Sintaxă: Verbul este folosit 

impersonal, deci nu se 

acordă (cu substantivul la 

plural nume). 

OTV 28.VI, 

00.20 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„drept pentru care ăia îl 

ciomăgesc” 

drept care ăia îl ciomăgesc 

pentru care ăia îl ciomăgesc 

Semantică: Pleonasm. 

OTV 28.VI, 

00.23 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„este găsit mort, căzut jos” este găsit mort, jos 

este găsit mort, căzut 

Semantică: Pleonasm. 

OTV 28.VI, 

00.27 

Dan Diaconescu 

Direct, 

moderator 

„filme pe care noi le 

pregătisem” 

filme pe care noi le 

pregătiserăm 

Morfologie: Conform 

DOOM2, formele de plural 

ale mai-mult-ca-perfectului 

trebuie să conţină desinenţa 

-ră.  

 

Recomandări 

 

● „am mai bifat o japcă din banii europeni şi româneşti” (OTV, 3.VI, 16.34, Se întâmplă acum, moderator) – substantivul japcă (cu sensul 

„extorsiune, spoliere, jefuire”) se foloseşte în limba actuală doar în expresia a lua cu japca; 

● „aş accentua, aş pune un bemol la ceea ce spuneţi dumneavoastră” (OTV, 3.VI, 18.18, Se întâmplă acum, moderator) – substantivul bemol denotă 

un semn grafic folosit în muzică (în partiturile muzicale); este improprie folosirea sa în legătură cu o conversaţie;   

● „Vremea, frumoasă şi se va încălzi uşor” (OTV, 7.VI, 18.53, titraj) – se recomandă a se evita coordonarea dintre un adjectiv şi o propoziţie. 

 

Reclame cu greşeli: 

 

●  (reclamă la produsul Fisiodiur, produs de Zuccari) „Fisiodiur, un concentrat din doisprezece plante” (OTV, 19.VI, 14.25, voce) − corect: 

douăsprezece; 

●  (reclamă la produsele Noni, Papaya, produse de Zuccari) „Cititi cu atentie prospectul” (OTV, 19.VI, 14.27, scris pe ecran) − lipsa semnelor 

diacritice; 

●  (reclamă la Meridianocazie) „să n-aibe prea mulţi kilometri la bord” (OTV, 21.VI, 00.05) − corect: să n-aibă. 

 


