OTV
Perioada: mai 2008
Adina Dragomirescu
Pe acest post, textele de pe crawl sunt, în continuare, tehnoredactate fără semne diacritice.
Data,
ora
5.05,
20.07
5.05,
20.04
5.05,
20.31
5.05,
21.04
5.05,
21.09
5.05,
21.12

5.05,
21.45

Emisiunea,
autorul greşelii
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Luis Lazarus
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct
Scris pe ecran
mult timp
Dan Diaconescu
Direct
Scris pe ecran

Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

În perioada de Paşte

În perioada de Paşti

Morfologie: numele corect al
sărbătorii religioase este Paşti

După 8 ani vreu să plec

După 8 ani vreau să plec

Greşeală de tehnoredactare

Eu, ca şi contribuabil, vin şi
spun

Eu, în calitate de contribuabil, vin
şi spun

Sintaxă: şi parazitar

Întreabă de săptămâni bune de
zile

Întreabă de săptămâni bune

Semantică: pleonasm

Ci al unei alte persoane
dispărută tot aşa, în condiŃii
misterioase
Credeti ca acest cadavru gasit
este al Elodiei?

Ci al unei alte persoane dispărute
tot aşa, în condiŃii misterioase

Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial

Sursa “Buna ziua Iasi”

Sursa „Bună ziua, Iaşi!”

Lipsa diacriticelor

PunctuaŃie: lipsa virgulei care
separă vocativul şi a semnului
exclamării; folosirea ghilimelelor

5.05,
21.50

6.05,
20.02
6.05,
20.07
6.05,
20.08
6.05,
20.34
6.05,
21.11

Dan Diaconescu
Direct
Colaborator
permanent
Dan Diaconescu
Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Luis Lazarus
Dan Diaconescu
Direct
Scris pe ecran
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu

6.05,
21.12

Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu

6.05,

Dan Diaconescu

Dacă vor apare elemente noi

Dacă vor apărea elemente noi

122 dolari pe baril

122 de dolari pe baril

Ferrari vrea să vândă anual 50
de maşini anual în România

Ferrari vrea să vândă anual 50 de
maşini în România

A avut o locuinŃă de servici

A avut o locuinŃă de serviciu

LocuinŃa de servici a lui VerdeŃ
Afacerile sale, sunt conduse de
Aurelia (sotia)

LocuinŃa de serviciu a lui VerdeŃ
Afacerile sale sunt conduse de
Aurelia (soŃia)

englezeşti în locul celor româneşti
Lipsa diacriticelor
Morfologie: forma corectă de
infinitiv a verbului este a apărea
(conjugarea a doua, nu a treia)
Sintaxă: prepoziŃia de este
obligatorie după numeralele mai
mari de douăzeci
RepetiŃie cauzată de neglijenŃă în
redactare
Ortoepie: pronunŃare greşită a
substantivului

PunctuaŃie: virgulă între subiect şi
predicat
Lipsa diacriticelor
Cu pozele şi cu textele pe care le
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
Cu pozele şi cu textele care le
aveŃi
aveŃi
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Mai spuneŃi-mi şi alte lucruri pe
Mai spuneŃi-mi şi alte lucruri
Morfologie: accentuare greşită a
care sunt şi spectatorii interesaŃi care sunt şi spectatorii interesaŃi să verbului, care, deşi este de
să afle
le afle
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Sintaxă: anacolut
AŃi crezut că pleacă la servici
AŃi crezut că pleacă la serviciu
Ortoepie: pronunŃare greşită a

21.25
6.05,
21.27
6.05,
21.39

Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu

substantivului
AveŃi un martor, cum se spune,
un alibi

AveŃi un martor, cum se spune, un
alibi

Ortoepie: accentuare greşită a
substantivului

Ori pe domnul Iacob, care, de
asemenea, l-am avut la telefon

Ori pe domnul Iacob, pe care, de
asemenea, l-am avut la telefon

Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Sintaxă: anacolut

6.05,
21.43

Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu

SpuneŃi-mi, asistenta soŃiei nu
v-a spus...

SpuneŃi-mi, asistenta soŃiei nu v-a
spus...

7.05,
18.43

Cafeneaua
politică
Moderator
Cafeneaua
politică
Moderator

Iată o soluŃie care deja aveŃi un
răspuns la întrebarea
dumneavoastră
Care supuneŃi că le faceŃi sau le
proiectaŃi împreună cu domnul
Blaga

Iată o soluŃie care este un
răspuns la întrebarea
dumneavoastră
Pe care supuneŃi că le faceŃi sau le
proiectaŃi împreună cu domnul
Blaga

7.05,
18.50

Cafeneaua
politică
Moderator

Eu am fost cel care la vremea
aia am scris cartea

Eu am fost cel care la vremea aia
a scris cartea

7.05,
21.20

Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu

Un CD cu toate aceste melodii
de succes. Sunt în total
doisprezece
Urmarit penal ptr dare de mita

Un CD cu toate aceste melodii de
succes. Sunt în total douăsprezece

Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: acordul s-a făcut greşit,
cu pronumele personal de
persoana 1, eu, în loc de
pronumele relativ care
Sintaxă: dezacord în gen al
numeralului

Urmărit penal pentru dare de mită

Ortografie: abreviere

7.05,
18.45

9.05,

20.28
9.05,
20.34

9.05,
20.36

9.05,
20.39
9.05,
20.39

9.05,
20.40

9.05,
20.45

9.05,
20.47

Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Colaborator
permanent
Dan Diaconescu
Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Colaborator
permanent
Dan Diaconescu
Direct
Colaborator
permanent
Dan Diaconescu
Direct
Colaborator
permanent

Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu

La fiecare emisiune care o
scrieŃi

La fiecare emisiune pe care o
scrieŃi

Nelu Ploieşteanu ofertat să
cânte nud

Lui Nelu Ploieşteanu i s-a propus
să cânte nud

O ofertă de 25 mil lire sterline

O ofertă de 25 milioane/miliarde
lire sterline

Povestea ta, care o spui

Povestea ta, pe care o spui

Asta e declaraŃia care o dau
acum

Asta e declaraŃia pe care o dau
acum

Da’ nu era normal ca să mergeŃi Da’ nu era normal să mergeŃi
împreună cu avocata?
împreună cu avocata?

Ce alibi aveŃi pentru ziua de 6
februarie?

Ce alibi aveŃi pentru ziua de 6
februarie?

nerecomandabilă
Lipsa diacriticelor
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Semantică: folosire improprie a
verbului a oferta
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Ortografie: abreviere improprie,
care, în plus, creează ambiguitate
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: conjuncŃia ca să
(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia
să
Ortoepie: accentuare greşită a
substantivului

9.05,
20.49
9.05,
21.26

Dan Diaconescu
Direct
Crawl
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu

10.05, Dan Diaconescu
17.21 Direct
Titraj
10.05, Dan Diaconescu
17.25 Direct
Titraj
10.05, Dan Diaconescu
17.28 Direct
Dan Diaconescu

10.05, Dan Diaconescu
17.31 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu
17.34 Direct
Titraj
10.05, Dan Diaconescu
17.47 Direct
Luis Lazarus
10.05, Dan Diaconescu

a plecat azi dimineata cu
avionul

a plecat azi-dimineaŃă cu avionul

Ortografie: lipsa cratimei
Lipsa diacriticelor

Vroiam să văd dacă minte
domnul Ovidiu

Voiam să văd dacă minte domnul
Ovidiu

Fantana muzicala de un milion
de euro inaugurata la Pitesti

Fantână muzicală de un milion de
euro, inaugurată la Piteşti

Importanta pt poporul rus

Importantă pentru poporul rus

Domnul Ştefan, spuneŃi-mi şi
mie ceva

Domnul Ştefan, spuneŃi-mi şi mie
ceva

InvestiŃia care o făceaŃi

InvestiŃia pe care o făceaŃi

Biblioteci gratuite pentru
calatori deschise in 6 gari din
Romania
E un pic ambiguu definirea
termenului „mită” aici

Biblioteci gratuite pentru călători,
deschise în 6 gări din România
E un pic ambiguă definirea
termenului „mită” aici

purt. de cuv. Metrorex

purtător de cuvânt Metrorex

Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Lipsa diacriticelor
Ortografie: abreviere
nerecomandabilă
Lipsa diacriticelor
Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Lipsa diacriticelor
Sintaxă: dezacord al adjectivului
(acordat cu substantivul termen, în
loc de substantivul definirea)
Ortografie: abreviere improprie

18.11
10.05,
19.01
10.05,
19.12
10.05,
19.41
10.05,
19.43
10.05,
19.48
10.05,
20.25
10.05,
20.34

10.05,
20.35

Direct
Titraj
Adevăratele ştiri
Voice-over
Adevăratele ştiri
Titraj
Legea tăcerii
Prezentator
Legea tăcerii
Scris pe ecran
Legea tăcerii
Voice-over
Dan Diaconescu
Direct
Dan Diaconescu
Dan Diaconescu
Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu
Dan Diaconescu
Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu

10.05, Dan Diaconescu
20.37 Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu
10.05, Dan Diaconescu

Au fost încălcate şi prevederile

Au fost încălcate şi prevederile

Ortoepie: accentuare greşită a
substantivului
PunctuaŃie: lipsa semnului
exclamării
Morfologie: formă greşită de
plural a substantivului feminin
Ortografie: lipsa cratimei
Lipsa diacriticelor
Sintaxă: dezacord al articolului
genitival
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial

Stop accidentelor

Stop accidentelor!

80% din victimile traficanŃilor

80% dintre victimele traficanŃilor

Chestor sef

Chestor-şef

Una din cele mai primitoare
gazde a acestei mafii
Este cazul unei femei dispărută
acum câteva luni de acasă

Una din cele mai primitoare gazde
ale acestei mafii
Este cazul unei femei dispărute
acum câteva luni de acasă

Ca să vedeŃi în acelaşi timp
care noi nu cunoaştem adevărul

Ca să vedeŃi în acelaşi timp că noi
nu cunoaştem adevărul

Sintaxă: anacolut

Lucruri care trebuiesc puse la
punct

Lucruri care trebuie puse la punct

După apelurile care le-aŃi făcut
dv. în direct

După apelurile pe care le-aŃi făcut
dv. în direct

Dacă exista posibilitatea ca să-l

Dacă exista posibilitatea să-l

Morfologie: verbul a trebui are
formă unipersonală (de persoana a
treia singular) pentru toate
persoanele, la indicativ prezent
(spre deosebire de imperfect şi de
viitor)
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: conjuncŃia ca să

20.38

Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu

pedepsească pe soŃul ei

pedepsească pe soŃul ei

10.05, Dan Diaconescu
20.39 Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu
10.05, Dan Diaconescu
20.41 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu
20.40 Direct
Dan Diaconescu

Ajutorul care i l-a dat massmedia acestei familii

Ajutorul pe care i l-a dat massmedia acestei familii

Şi mă duc cu rolele la servici

Şi mă duc cu rolele la serviciu

Chiar dacă vroia să-l bage pe
bărba-su la pârnaie

Chiar dacă voia să-l bage pe
bărba-su la pârnaie

10.05, Dan Diaconescu
20.47 Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu
10.05, Dan Diaconescu
20.50 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu
20.51 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu

Prin emisiunile care le-am făcut Prin emisiunile pe care le-am
noi
făcut noi

I-a dat poza de o sută treizeci şi
unu de ori

I-a dat poza de o sută treizeci şi
una de ori

Important decât că a dispărut

Important numai/doar că a
dispărut

Copilului care vroiau părinŃii a

Copilului pe care voiau părinŃii a

(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia
să
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Ortoepie: pronunŃare greşită a
substantivului

Morfologie: forma de imperfect
vroia este un hibrid între voia (de
la verbul a voi) şi vrea (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: dezacord în gen al
numeralului

Sintaxă: adverbul decât se
foloseşte numai în contexte
negative; în contexte afirmative, se
folosesc numai şi doar
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei

21.00

Direct
Corespondent
Cosmin Gagiu

doua zi să-l înmormânteze

doua zi să-l înmormânteze

gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Morfologie: forma de imperfect
vroiau este un hibrid între voiau
(de la verbul a voi) şi vreau (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Morfologie: verbul a trebui are
formă unipersonală (de persoana a
treia singular) pentru toate
persoanele, la indicativ prezent
(spre deosebire de imperfect şi de
viitor)
Ortoepie: pronunŃare greşită a
substantivului

10.05, Dan Diaconescu
21.37 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu
21.40 Direct
Colaborator
permanent

Astea sunt chestii care să-şi
rezolve ei în familie

Astea sunt chestii pe care să le
rezolve ei în familie

ÎŃi trebuiesc foarte multe
elemente de detaliu

ÎŃi trebuie foarte multe elemente
de detaliu

10.05, Dan Diaconescu
21.42 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu
21.44 Direct
Dan Diaconescu
10.05, Dan Diaconescu
21.46 Direct
Colaborator
permanent
10.05, Dan Diaconescu
22.19 Direct
Dan Diaconescu

Când mama pleca la servici

Când mama pleca la serviciu

Asta ar fi varianta cea mai
simplă, cea mai uşoară de
vizionat de el
De ce i-ar permite bunicilor
materni să-l vadă

Asta ar fi varianta cea mai simplă,
cel mai uşor de vizionat de el

Sintaxă: acord greşit al adverbului

De ce le-ar permite bunicilor
materni să-l vadă

Sintaxă: dezacord al cliticului
pronominal, care anticipă
complementul indirect bunicilor

Fără să fie convinşi acele rude
că ar fi femeia lor

Fără să fie convinse acele rude că
ar fi femeia lor

Sintaxă: dezacord

10.05, Dan Diaconescu
23.22 Direct
Dan Diaconescu

DescrieŃi-ni-l puŃin

DescrieŃi-ni-l puŃin

11.05, Adevăratele ştiri
18.13 Titraj

“Trei Doamne şi toŃi trei!”

„Trei, Doamne, şi toŃi trei!”

12.05,
15.07
12.05,
15.18

Trupul tinerei moartă în
accidentul de tren
Şi atunci şi-a trimes mesagerul

Trupul tinerei moarte în
accidentul de tren
Şi atunci şi-a trimis mesagerul

[Ecsact], da!

[Egzact], da!

Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic

Sunt afecŃiuni necunoscute faŃă
de [Ieuropa]

Sunt afecŃiuni necunoscute faŃă de
[Europa]

A scris şi o carte legată despre
astrologia vedică

A scris şi o carte legată de
astrologia vedică

Ortoepie: în cazul neologismelor,
deci şi al numelui continentului
Europa, e iniŃial nu se pronunŃă
preiotat
Sintaxă: greşeală de folosire a
prepoziŃiei

Eu aş vrea ca să scoateŃi puŃin

Eu aş vrea să scoateŃi puŃin

Adevăratele ştiri
Crawl
Lumea de azi,
lumea de mâine
Prezentator
12.05, Lumea de azi,
18.19 lumea de mâine
Prezentator
12.05, Lumea de azi,
15.20 lumea de mâine
Prezentator
12.05, Lumea de azi,
15.23 lumea de mâine
Prezentator
12.05, Lumea de azi,
15.23 lumea de mâine
Prezentator

Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
separă vocativul; folosirea
ghilimelelor englezeşti în locul
celor româneşti
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului
Ortoepie: pronunŃare greşită a
verbului

Sintaxă: conjuncŃia ca să
(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia

12.05, Lumea de azi,
15.24 lumea de mâine
Prezentator

Eu aş vrea ca să spunem

Eu aş vrea să spunem

12.05, Lumea de azi,
15.40 lumea de mâine
Prezentator

Trei şi patru care aŃi spus că leaŃi unit

Trei şi patru pe care aŃi spus că leaŃi unit

12.05, Lumea de azi,
15.44 lumea de mâine
Prezentator
12.05, Lumea de azi,
15.47 lumea de mâine
Prezentator

VedeŃi că plantele vă scoate
din mormânt

VedeŃi că plantele vă scot din
mormânt

Aş vrea ca să punem problema

Aş vrea să punem problema

12.05, Lumea de azi,
15.49 lumea de mâine
Prezentator
12.05, Lumea de azi,
15.51 lumea de mâine
Prezentator
12.05, Se întâmplă
17.07 acum
Crawl
12.05, Dan Diaconescu

Ce categorie de alimente poate
să mănânce cei care sunt
bolnavi
Şi te costă şi foarte, foarte
ieftin

Ce categorie de alimente pot să
mănânce cei care sunt bolnavi
Şi te costă şi foarte, foarte puŃin

să
Sintaxă: conjuncŃia ca să
(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia
să
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: dezacord

Sintaxă: conjuncŃia ca să
(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia
să
Sintaxă: dezacord

Semantică: pleonasm

RestricŃiile Londrei ptr români
şi bulgari

Şi este foarte, foarte ieftin
RestricŃiile Londrei pentru români Ortografie: abreviere
şi bulgari
nerecomandabilă

Împrumutul vroia să-l facă în

Împrumutul voia să-l facă în

Morfologie: forma de imperfect

20.35

Direct
Luis Lazarus

Anglia

Anglia

vroia este un hibrid între voia (de
la verbul a voi) şi vrea (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial

13.05, Dan Diaconescu
20.49 Direct
Luis Lazarus
13.05, Dan Diaconescu
21.10 Direct
Colaboratoare
permanentă
14.05, Adevăratele ştiri
15.11 Voice-over

Al unei femei aflată în această
situaŃie

Al unei femei aflate în această
situaŃie

Cum îmi umbla în şifoner

Cum îmi umbla în şifonier

Ortoepie: pronunŃare greşită a
substantivului

Descoperirile macabre se
succed fără încetare

Descoperirile macabre se succedă
fără încetare

14.05, Lumea de azi,
15.17 lumea de mâine
Prezentator

Am primit mai multe apeluri
legat de această emisiune

Am primit mai multe apeluri
legate de această emisiune

14.05, Lumea de azi,
15.23 lumea de mâine
Prezentator

Ce vrem noi ca să transmitem
ca şi mesaj

Ce vrem noi să transmitem ca
mesaj

14.05, Lumea de azi,
15.28 lumea de mâine
Prezentator

Şi din punct de vedere al
traumelor

Şi din punctul de vedere al
traumelor

Morfologie: forma de indicativ
prezent se succed ar corespunde
infinitivului a se succede; forma
corectă de infinitiv este a se
succeda, căreia îi corespunde
indicativul prezent se succedă
Sintaxă: formă de
hipercorectitudine constând în
lipsa acordului adjectivului
participial
Sintaxă: conjuncŃia ca să
(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia
să
Şi parazitar
Sintaxă: genitivul care urmează
impune articularea substantivului
regent punctul; în combinare cu un
adjectiv, substantivul poate apărea

14.05, Lumea de azi,
15.30 lumea de mâine
Prezentator
14.05, Lumea de azi,
15.39 lumea de mâine
Prezentator
14.05, Lumea de azi,
15.54 lumea de mâine
Prezentator
14.05, Dan Diaconescu
20.44 Direct
Luis Lazarus
14.05, Dan Diaconescu
21.41 Direct
Reporter

Foarte mulŃi înnebunesc
căutând medicamentul dorit şi
până îl găseşte...
Nu mai reŃin [ecsact]

Foarte mulŃi înnebunesc căutând
medicamentul dorit şi până îl
găsesc...
Nu mai reŃin [egzact]

Eu am fost primul în linia de
front şi pe urmă veneau restul
trupei
Ar trebui să înmulŃim cu minim
500 de euro

Eu am fost primul în linia de front
şi pe urmă venea restul trupei

Şi dacă în continuare vor apare
vânătăi

Şi dacă în continuare vor apărea
vânătăi

14.05, Dan Diaconescu
21.44 Direct
Reporter

Să-i arătaŃi camera care ne-aŃi
arătat-o şi nouă astăzi

Să-i arătaŃi camera pe care ne-aŃi
arătat-o şi nouă astăzi

17.05, Dan Diaconescu
20.39 Direct
Moderator
17.05, Dan Diaconescu
20.40 Direct
Moderator

Băiatul ăsta de şaptisprezece
ani

Băiatul ăsta de şaptesprezece ani

[eu] m-am închis în mine

[ieu] m-am închis în mine

Ar trebui să înmulŃim cu
minimum 500 de euro

nearticulat (din punct de vedere
economic)
Sintaxă: dezacord

Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic
Sintaxă: acord semantic (trupă
este un substantiv colectiv şi
presupune mai mulŃi soldaŃi)
Lexic: forma minim are utilizare
adjectivală, iar minimum, utilizare
adverbială
Morfologie: verbul a apărea este
de conjugarea a doua; forma de
viitor vor apare ar corespunde
încadrării verbului la conjugarea a
treia
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Ortoepie: pronunŃare greşită a
numeralului
Ortoepie: formă de
hipercorectitudine constând în
pronunŃarea fără preiotare a lui e
iniŃial (după modelul cuvintelor

neologice)
[ieu] sunt fană... [ieu] nu sunt Emo Ortoepie: formă de
hipercorectitudine constând în
pronunŃarea fără preiotare a lui e
iniŃial (după modelul cuvintelor
neologice)
Dânsul îşi creează un alibi
Ortoepie: pronunŃare greşită a
substantivului

17.05, Dan Diaconescu
21.15 Direct
Moderator

[eu] sunt fană... [eu] nu sunt
Emo

18.05, Dan Diaconescu
20.34 Direct
Dan Diaconescu
18.05, Dan Diaconescu
21.05 Direct
Dan Diaconescu

Dânsul îşi creează un alibi

ZiceŃi-ne despre craniul...

ZiceŃi-ne despre craniul...

19.05, Cafeneaua
18.05 politică
Moderator
19.05, Cafeneaua
18.05 politică
Moderator
19.05, Cafeneaua
18.28 politică
Moderator
21.05, Se întâmplă
17.41 acum
Reporter
21.05, Cafeneaua
17.56 politică
Moderator

Peste 700 de şedinŃe care aŃi
luat cuvântul

Peste 700 de şedinŃe în care aŃi
luat cuvântul

E dascălul care aveŃi şi
chemarea asta de a vorbi

Fiindcă sunteŃi dascăl aveŃi şi
chemarea asta de a vorbi

Sintaxă: anacolut

Să nu mai se fure banul public,
să nu mai se facă cu el...

Să nu se mai fure banul public, să
nu se mai facă cu el...

Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului mai

De ce mai îi pune statul să
plătească?

De ce îi mai pune statul să
plătească?

Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului mai

Edilul care sosea la
douăsprezece la servici

Edilul care sosea la douăsprezece
la serviciu

Ortoepie: pronunŃare greşită a
substantivului

Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Sintaxă: anacolut

21.05, Cafeneaua
18.01 politică
Moderator

Primul lucru care l-aŃi făcut
acolo

Primul lucru pe care l-aŃi făcut
acolo

21.05, Cafeneaua
18.09 politică
Moderator
21.05, Cafeneaua
18.10 politică
Crawl

Poate mai ne vedem

Poate ne mai vedem

Victoraş Iacob pus pe lista de
transferuri

Victoraş Iacob, pus pe lista de
transferuri

Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului mai
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului

