
Realitatea TV 
Monitorizare: Alexandru Nicolae (15 octombrie –  25 noiembrie 2007) 

Blanca Croitor Balaciu  (26 noiembrie – 11 noiembrie) 
 

marţi, 16 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
22.34 100% 

Robert Turcescu 
O confruntare al cărui titlu este O confruntare al cărei titlu este Domeniu: sintaxă 

Dezacord al relativului 
22.44 100% 

Robert Turcescu 
Deoarece cele mai multe  Domenii: fonetică şi stilistică 

Cacofonie 
23.16 Ultima oră 

Andrei Gheorghe 
Aceeaşi prezumţie de 
nevinovăţie i-a împiedicat ca să-
şi facă 

Aceeaşi prezumţie de nevinovăţie 
i-a împiedicat să-şi facă 

Domeniu: sintaxă 
Conectorul  ca să se 
foloseşte numai pentru 
introducerea propoziţiilor 
circumstanţiale finale; în 
propoziţii necircumstanţiale 
este acceptat numai cu 
dislocare: ca... să 

23.17 Ultima oră 
Andrei Gheorghe 

A ajuns astăzi în această situaţie 
datorită unei Iude 

A ajuns astăzi în această situaţie 
din cauza unei Iude 

Domeniu: semantică 
Prepoziţia datorită, care 
impune dativul, este 
specializată pentru contexte 
pozitive, iar locuţiunea din 
cauza, care impune genitivul, 
pentru contexte negative  

23.36 Ultima oră 
Corina Drăgotescu 

Am avut nişte seminarii pe tema 
fondurilor structurale 

Am avut nişte seminare pe tema 
fondurilor structurale 

Domeniu: morfologie 
Formă greşită de plural 

 
joi, 18 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
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08.02 Realitatea 08.00 
Coresp. Constanţa  

Pentru a supraveghea instalaţiile 
pe care lucrează 

Pentru a supraveghea instalaţiile 
cu care lucrează 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

08.02 Realitatea 08.00 
Coresp. Constanţa 

Reprezintă un procent de până 
la 25 la sută 

Reprezintă până la 25 de 
procente 

Domeniu: semantică 
Pleonasm 

08.04 Realitatea 08.00 
Reporter 

Într-o sală de clasă care, din 
punct de vedere al 
constructorului, trebuia să fie 

Într-o sală de clasă care, din 
punctul de vedere al 
constructorului, trebuia să fie 

Domeniu: sintaxă 
Genitivul care urmează 
impune articularea 
substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct 
de vedere economic)  

08.18 Realitatea 08.00 
Crainică 

Unde, pe arii restrânse, va fi 
doar lapoviţă şi ninsoare 

Unde, pe arii restrânse, vor fi doar 
lapoviţă şi ninsoare 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

08.48 Realitatea 08.00 
Crainică 

Atât pentru ora opt; ne vedem în 
ora nouă 

Atât pentru ora opt; ne vedem la 
ora nouă 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de utilizare a 
prepoziţiei 

08.50 Realitatea 08.00 
Reporter 

Şi acolo aglomeraţia se 
desfăşoară destul de greu 

Şi acolo traficul se desfăşoară 
destul de greu 
Şi acolo este destul de aglomerat 

Domeniu: logică 
Suprapunerea mentală a două 
structuri, în condiţiile 
transmisiunii directe 

11.40 Ştiri 
Prezentatoare 

În valoare de doi virgulă patru 
miliarde de lei  

În valoare de două virgulă patru 
miliarde de lei 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al numeralului 

 
Luni, 22 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
19.09 Realitatea de la 

19.00 
Prezentatoare în 

Guvernul a anunţat că-şi asumă 
răspunderea pe proiectul de lege 
pentru votul uninominal 

Guvernul a anunţat că-şi asumă 
răspunderea pentru proiectul de 
lege pentru votul uninominal 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 
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dialog cu invitaţii 
din studio 

 

21.05 Realitatea 21.00 
Corespondent  

Vremea de afară, dar şi 
blocajele au făcut ca... 

Vremea, dar şi blocajele au făcut 
ca... 

Domeniu: semantică 
Pleonasm 

21.08 Realitatea 21.00 
Corespondent  

Dacă sunt probleme din punct 
de vedere al traficului 

Dacă sunt probleme din punctul 
de vedere al traficului 

Domeniu: sintaxă 
Genitivul care urmează 
impune articularea 
substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct 
de vedere economic)  

21.54 Ziarul Realităţii 
Citire dintr-un ziar 

Nu s-a avansat aproape deloc pe 
subiectul votului uninominal 

Nu s-a avansat aproape deloc în 
privinţa votului uninominal 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

23.25 Ultima oră 
Jurnalistă 

Din punct de vedere al 
ziaristului 

Din punctul de vedere al 
ziaristului 

Domeniu: sintaxă 
Genitivul care urmează 
impune articularea 
substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct 
de vedere economic)  

 
Marţi, 23 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
19.47 Realitatea zilei 

Prezentatoare 
Se află asumarea răspunderii pe 
votul uninominal 

Se află asumarea răspunderii 
pentru votul uninominal 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

23.46  Ediţie specială Cei care răsar ca ciupercile de pe Cei care răsar ca ciupercile după Domeniu: morfologie 
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Jurnalist invitat ploaie ploaie Greşeală de regim 
prepoziţional; formă de 
hipercorectitudine  

23.55 Ediţie specială 
Prezentator 

Mai e un lucru pe care aş vrea să 
te întreb 

Mai e un lucru despre care aş vrea 
să te întreb 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

 
Miercuri, 24 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.06 Fabrica Corpul neînsufleţit al lui 

Dumitru Tinu va fi deshumat 
astăzi 

Rămăşiţele lui Dumitru Tinu vor 
fi deshumat astăzi 

Domeniu: logică 
După câţiva ani de la 
înmormântare nu mai poate 
fi vorba de „corp 
neînsufleţit” 

15.12 Fabrica Faptul că o instanţă a decis... 
trebuie situată 

Faptul că o instanţă a decis... 
trebuie situat 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

 
Vineri, 26 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.01 Realitatea de la 

15.00 
Corespondent 

Luni, la orele 14.30 Luni, la ora 14.30 Domeniu: morfologie 
Folosirea formei de plural a 
substantivului nu este 
justificată 

15.04 Realitatea de la 
15.00 
Corespondent 

În acest ediţie În această ediţie Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

 
Sâmbătă, 27 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
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14.21 Titraj Românii nu vroiau să...   Românii nu voiau să...   Domeniu: morfologie 
Forma de imperfect vroiam 
este un hibrid între voiam (de 
la verbul a voi) şi vream (de 
la verbul a vrea) 

22.10 Bucureşti, strict 
secret 

Aceste manifeste le cerea 
soldaţilor români să...  

Aceste manifeste le cereau 
soldaţilor români să... 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

22.18 Bucureşti, strict 
secret 

Iată, aşadar, o corespondenţă 
intensă care s-au putut între 
autorităţi 

Iată, aşadar, o corespondenţă 
intensă care s-a putut între 
autorităţi 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

22.42 Bucureşti, strict 
secret 

Li se lua din casă, să spunem, 
plăpumile 

Li se luau din casă, să spunem, 
plăpumile 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

22.49 Bucureşti, strict 
secret 

Să întâmpine maşina cu moaştele 
sfintelui 

Să întâmpine maşina cu moaştele 
sfântului 

Domeniu: morfologie 
Formă greşită de genitiv a 
substantivului 

23.06 Descoperă România Aici există douăzeci şi unu de 
facultăţi 

Aici există douăzeci şi una de 
facultăţi 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al numeralului 

23.39 Jurnal de mare 
audienţă 
Voice-over 

Este flexibil din punct de 
vedere al formei 

Este flexibil din punctul de 
vedere al formei 

Domeniu: sintaxă 
Genitivul care urmează 
impune articularea 
substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct 
de vedere economic)  

 
Duminică, 28 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
21.46 Săptămâna politică Dar şi votul uninominal şi a 

bunei-cuviinţe 
Dar şi votul uninominal şi al 
bunei-cuviinţe  

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al articolului 
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genitival 
22.09 Săptămâna politică Din punctul de vedere al lui Ion 

Iliescu şi a celor din garda veche 
Din punctul de vedere al lui Ion 
Iliescu şi al celor din garda veche 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 

22.14 Săptămâna politică E prea dus la maxim E prea dus la maximum Domeniu: lexic 
Maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
adverbială 

 
Luni, 29 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.02 Realitatea de la 

15.00 
Corespondent 

Rezultatul unei negocieri dintre 
PNL şi PSD 

Rezultatul unei negocieri între 
PNL şi PSD 

Domeniu: sintaxă 
Prepoziţia dintre se foloseşte 
atunci când regentul este 
articulat hotărât, iar între, 
dacă regentul este articulat 
nehotărât sau nearticulat 

15.02 Realitatea de la 
15.00 
 

Corespondentul Realitatea TV 
Cristi Citre 

Corespondentul Realităţii TV 
Cristi Citre 

Domeniu: sintaxă 
Tendinţa de folosire 
invariabilă a denumirii 
televiziunii este nejustificată 

15.03 Realitatea de la 
15.00 
 

Despre asumarea răspunderii pe 
votul uninominal va discuta în 
câteva minute colega mea, 
Andreea Creţulescu, şi invitaţii 
ei  

Despre asumarea răspunderii 
pentru votul uninominal vor 
discuta în câteva minute colega 
mea, Andreea Creţulescu, şi 
invitaţii ei 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 
Dezacord 

15.05 Fabrica Discutăm astăzi despre ce va 
conţine în Parlamentul 
României legea votului 
uninominal 

Discutăm astăzi despre ce va 
conţine legea votului uninominal 

Domeniu: logică 
Adaos inutil 
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15.07 Fabrica Vom avea şi un referendum pe 
acest vot uninominal  

Vom avea şi un referendum 
privind acest vot uninominal 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

15.30 Fabrica  Valentina, vroiam doar să te 
întreb... 

Valentina, voiam doar să te 
întreb... 

Domeniu: morfologie 
Forma de imperfect vroiam 
este un hibrid între voiam (de 
la verbul a voi) şi vream (de 
la verbul a vrea) 

16.56 Istoria 
condimentelor 

Datorită frunzelor..., a florilor şi 
a... 

Datorită frunzelor..., florilor şi... Domeniu: sintaxă 
Prepoziţia datorită impune 
cazul dativ, deci nu poate fi 
reluată prin a, marcă a 
genitivului 

16.59 Promo la Realitatea 
FM 

Sunt unul dintre puţinii norocoşi 
care pot afla asta la servici 
[vorbeşte o femeie] 

Sunt una dintre puţinii norocoşi 
care pot afla asta la serviciu 
[vorbeşte o femeie] 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord în gen 
Domeniu: fonetică 
Pronunţie greşită 

18.28 Realitatea de la 
18.00 
Corespondentă 

Spuneţi-mi, vă rog, ce aţi 
schimba... 

Spuneţi-mi, vă rog, ce aţi 
schimba... 

Domeniu: fonetică 
Accentuare greşită a formei 
verbale pe sufix (ca pentru 
verbele de conjugarea a 
doua), în loc de radical (ca 
pentru verbele de conjugarea 
a treia, cum este cazul lui a 
spune) 

23.00 Ultima oră Cu ajutorul monologului sau a 
introducerii 

Cu ajutorul monologului sau al 
introducerii 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 

23.16 Ultima oră Doreşte cineva să adaoge ceva? Doreşte cineva să adauge ceva? Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită a verbului 
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23.23 Ultima oră Mai devreme ne fixasem pe 
întârzierea 

Mai devreme ne fixaserăm pe 
întârzierea 

Domeniu: morfologie 
Conform DOOM2, în 
structura formelor de mai-
mult-ca-perfect, plural, este 
obligatorie desinenţa ră 

 
Marţi, 30 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.10 Fabrica La telefon este domnul Octavian 

Morariu 
La telefon este domnul Octavian 
Morariu 

15.17 Fabrica Spunea domnul Morariu mai 
devreme  

Spunea domnul Morariu mai 
devreme 

Domeniu: fonetică 
Numele proprii care provin 
de la nume de agent (Olariu, 
Morariu, Ferariu) se 
accentuează pe radical, nu pe 
segmentul final, ca numele 
proprii de provenienţă 
grecească (Caragiu, Vasiliu) 

 
Miercuri, 31 octombrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
21.01 Realitatea de la 

21.00 
Corespondent 

O siringă folosită pentru 
consumul de stupefiante 

O seringă folosită pentru 
consumul de stupefiante 

Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită 

21.10 Realitatea de la 
21.00 
Voice-over 

Vroia să îşi salveze copilul Voia să îşi salveze copilul Domeniu: morfologie 
Forma de imperfect vroia 
este un hibrid între voia (de 
la verbul a voi) şi vrea (de la 
verbul a vrea) 

 
Sâmbătă, 3 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 

 8



22.01 Bucureşti, strict 
secret 

Pe această hartă a sângelui 
Bucureştiul n-a lipsit 

De pe această hartă a sângelui 
Bucureştiul n-a lipsit 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

22.11 Bucureşti, strict 
secret 

Bombă... la care a fost adăugată 
şi un mecanism de ceasornic 

Bombă... la care a fost adăugat şi 
un mecanism de ceasornic 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

22.13 Bucureşti, strict 
secret 

Trebuia să aibe două intrări  Trebuia să aibă două intrări Domeniu: morfologie 
Formă greşită de conjunctiv 
prezent a verbului a avea 

22.21 Bucureşti, strict 
secret 

Procesul lui Max Goldstein şi a 
complicilor săi  

Procesul lui Max Goldstein şi al 
complicilor săi 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 

22.31 Bucureşti, strict 
secret 

În jurul acestei Cristian Racoţi şi 
a câtorva... 

În jurul acestui Critian Racoţi şi al 
câtorva... 

Domeniu: sintaxă 
Dublu dezacord 

22.46 Bucureşti, strict 
secret 

A fost în spatele întregii acestei 
reţele 

A fost în spatele acestei întregi 
reţele 

Domeniu: sintaxă 
Topică nepotrivită a 
adjectivelor 

23.17 Descoperă România Biserică care spun locatarii 
că... 

Biserică despre care spun 
localnicii că... 

Domenii: fonetică şi stilistică 
Cacofonie 
Domeniu: semantică 
Confuzie paronimică între 
locatar „care locuieşte într-
un imobil” şi localnic 
„băştinaş”  

 
Duminică, 4 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
14.20 Realitatea de la 

14.00 
Corespondent 

Se pare că fetiţa este destul de 
gravă 
 

Se pare că starea fetiţei este 
destul de gravă 

Domeniu: logică 
Omiterea unui cuvânt în 
condiţiile transmisiunii 
directe 

 9



14.52 Sport A jucat de la egal la egal cu... 
decât în primele trei sferturi 

A jucat de la egal la egal cu... 
numai/doar în primele trei sferturi

Domeniu: semantică 
Adverbul restrictiv decât se 
foloseşte numai în propoziţii 
negative; corespondentele lui 
pentru propoziţiile afirmative 
sunt doar şi numai 

15.01 Realitatea de la 
15.00 
Corespondent 

Această întâlnire ar fi trebuit să 
aibă loc la orele 14.00 

Această întâlnire ar fi trebuit să 
aibă loc la ora 14.00 

Domeniu: morfologie 
Folosirea formei de plural a 
substantivului nu este 
justificată 

15.05 Realitatea de la 
15.00 
Prezentator 

Rezultatele [ecsaminărilor] 
făcute de… 

Rezultatele [egzaminărilor] 
făcute de… 

Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită a lui x 

15.32 10 pentru România 
Prezentator 

 În ultimile trei zile În ultimele trei zile Domeniu: morfologie 
Forma corectă de feminin 
plural a adjectivului ultim 
este ultime, articulat, ultimele

23.13 Ediţie specială 
Jurnalist invitat 

Din punct de vedere al lotului Din punctul de vedere al lotului Domeniu: sintaxă 
Genitivul care urmează 
impune articularea 
substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct 
de vedere economic)  

23.21 Ediţie specială 
Moderator 

Sunt puţin bulversat de aceste 
legături care nu putem să le 
luăm 

Sunt puţin bulversat de aceste 
legături care nu putem să le luăm 

Domeniu: sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, 
a relativului complement 
direct 
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Luni, 5 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.08 Fabrica  Ce să nu aşteptăm în 

următoarele 24 de ore? 
La ce să nu aşteptăm în 
următoarele 24 de ore? 

Domeniu: sintaxă 
Lipsa prepoziţiei regim 
(impusă obligatoriu de verb) 

15.20 Fabrica Iarna această din punct de 
vedere al precipitaţiilor 

Iarna această din punctul de 
vedere al precipitaţiilor 

Domeniu: sintaxă 
Genitivul care urmează 
impune articularea 
substantivului regent 
punctul; în combinare cu un 
adjectiv, substantivul poate 
apărea nearticulat (din punct 
de vedere economic)  

15.29 Fabrica 
Corespondent 

Expulzările trebui să fie 
individuale, trebui să fie 
motivate 

Expulzările trebuie să fie 
individuale, trebuie să fie 
motivate 

Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită a formei 
de prezent a verbului 

15.32 Fabrica 
Redactor Realitatea 

A purtătorului de cuvânt a 
comisarului european  

A purtătorului de cuvânt al 
comisarului european 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al articolului 
genitival 

15.34 Fabrica Acea presupusă crimă al cărui 
autor este un român 

Acea presupusă crimă al cărei 
autor este un român 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al relativului 

 
Marţi, 6 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
15.03 Ştiri  Criticaţi pentru creşterea 

numărului mare de infractori 
Criticaţi pentru creşterea 
numărului de infractori 
Criticaţi pentru numărul mare de 
infractori 

Domeniu: logică 
Suprapunere mentală a două 
structuri care au acelaşi sens 
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15.04 Ştiri Citând surse din cadrul 
colegiului CNSAS 

Citând surse din cadrul CNSAS-
ului 

Domeniu: logică 
Sigla C[olegiul] N[aţional] 
pentru S[tudierea] 
A[rhivelor] S[ecurităţii] 
conţine deja cuvântul colegiu 

15.18 Fabrica Lucrurile se mişcă cam greu Lucrurile se mişcă destul de greu Domenii: fonetică şi stilistică 
Cacofonie 

15.27 Fabrica Suntem în aşteptarea unei 
conferinţe susţinută de... 

Suntem în aşteptarea unei 
conferinţe susţinute de... 

Domeniu: sintaxă 
Lipsa acordului în caz al 
adjectivului participial 

15.28 Fabrica Acel comunicat din partea 
Ministerului de Externe care 
din câte am înţeles eu că totul e 
bine 

Din acest comunicat al 
Ministerului de Externe am 
înţeles că totul e bine  

Domeniu: logică, sintaxă 
Frază complet anacolutică 

 
Miercuri, 7 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
7.34 Ştiri 

Voice-over 
Fie că sunt în Italia de ani buni 
sau de câteva luni 

Fie că sunt în Italia de ani buni, fie 
de câteva luni 

Domeniu: sintaxă 
Gruparea coordonatoare 
disjunctivă nu poate apărea 
decât cu corelativ: fie..., fie 

7.36 Ştiri 
Traducere 

Nu au casă, nu au cu ce să 
mănânce 

Nu au casă, nu au ce să mănânce Domeniu: sintaxă 
Apariţie parazitară a 
prepoziţiei cu 

7.37 Titraj Trabantul aniversează 50 de ani Trabantul sărbătoreşte 50 de ani 
Trabantul este la a 50-a 
aniversare 

Domeniu: semantică 
Pleonasm 

11.12 Ediţie specială 
Moderatoare 

Ca om care nu ştiu foarte bine 
problemele 

Ca om care nu ştie foarte bine 
problemele 

Domeniu: sintaxă 
Relativul care impune ca în 
subordonată acordul verbului 
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să se facă la persoana a treia; 
acordul la persoana întâi este 
greşit făcut, apariţia lui 
având explicaţii pragmatice 

11.27 Ediţie specială 
Moderatoare 

În patru ani maxim vor fi şcoli 
reabilitate 

În patru ani maximum vor fi şcoli 
reabilitate 

Domeniu: lexic 
Maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
adverbială 

11.29 Ştiri Demisia preşedintelui... care îl 
acuză de... 

Demisia preşedintelui... pe care îl 
acuză de... 

Domeniu: sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, 
a relativului complement 
direct 

11.44 Ştiri 
Crainic (vorbeşte 
liber) 

În cheia unor revoluţii care se 
succed neîncetat 

În cheia unor revoluţii care se 
succedă neîncetat 

Domeniu: morfologie 
Verbul a se succeda aparţine 
conjugării I, prin urmare, ca 
şi la udă, cântă etc. forma de 
persoana a III-a se termină în 
ă; forma se succed 
corespunde formei vechi de 
infinitiv a se succede 

 
Vineri, 9 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
22.35 Tănase şi Dinescu Şi, până la urmă, cum a rămas cu 

Clujul? 
 Domenii: fonetică şi stilistică 

Cacofonie 
22.59 Tănase şi Dinescu Drept pentru care l-am invitat 

la primul subiect 
Drept care l-am invitat la primul 
subiect 

Domeniu: semantică 
Pleonasm preluat din stilul 
juridic 

23.01 Ultima oră Toate lucrurile astea se pierd Toate lucrurile astea se pierd din Domeniu: semantică 
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datorită incompetenţei 
guvernului 

cauza incompetenţei guvernului Prepoziţia datorită, care 
impune dativul, este 
specializată pentru contexte 
pozitive, iar locuţiunea din 
cauza, care impune genitivul, 
pentru contexte negative  

23.02 Ultima oră Am produs şi o economie destul 
de deşteaptă de pe urma căruia 
voi o duceţi bine 

Am produs şi o economie destul 
de deşteaptă de pe urma căreia voi 
o duceţi bine 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord în caz al relativului 

 
sâmbătă, 10 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
16.18 3X3 Imagine care am văzut-o şi la 

Madrid, ..., Milan 
Imagine pe care am văzut-o şi la 
Madrid, ..., Milan 

Domeniu: sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, 
a relativului complement 
direct 

16.24 3X3 Atentatul la adresa lu’ Monica 
Lovinescu 

Atentatul la adresa Monicăi 
Lovinescu 

Domeniu: morfologie 
Genitivul cu lui se foloseşte 
numai pentru numele proprii 
masculine şi pentru cele 
feminine cu aspect străin 

16.31 3X3 Dar sunt altele care am putea [să 
vi le punem la dispoziţie], nu? 

Dar sunt altele pe care am putea 
[să vi le punem la dispoziţie], nu? 

Domeniu: sintaxă 
Folosire invariabilă, fără 
prepoziţia gramaticalizată pe, 
a relativului complement 
direct 

17.07 3X3 Pe stradă, la servici, la magazin Pe stradă, la serviciu, la magazin Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită 

22.11 Bucureşti, strict Îşi făcea probleme despre Îşi făcea probleme privind cariera Domeniu: sintaxă 
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secret cariera sa de... sa de... Greşeală de regim 
prepoziţional 

22.18 Bucureşti, strict 
secret 

A fost imediat frapat de 
frumuseţea femeii venită din 
Franţa 

A fost imediat frapat de 
frumuseţea femeii venite din 
Franţa 

Domeniu: sintaxă 
Lipsa acordului în caz 
(genitiv) al adjectivului 
participial 

 
Luni, 12 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
14.29 Realitatea de la 

14.00 
(prezentatorii 
vorbesc liber) 

Jurnaliştii, ca şi dumneavoastră, 
vedem doar... 

Jurnaliştii, ca şi dumneavoastră, 
văd doar... 
Noi, jurnaliştii, ca şi 
dumneavoastră, vedem doar... 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord subiect – predicat 

14.29 Realitatea de la 
14.00 

Pentru acest nor de fum pe care 
îl vedem transmis în direct de 
către toate agenţiile 

Pentru acest nor de fum a cărui 
imagine o vedem transmisă în 
direct de către toate agenţiile 

Domeniu: logică 
Greşeală apărută ca urmare a 
faptului că prezentatorii 
vorbesc liber 

14.31 Realitatea de la 
14.00 

Ar fi de remarcat faptul că 
capitala britanică... 

 Domenii: fonetică şi stilistică 
Cacofonie 

14.38 Realitatea de la 
14.00 

Spuneţi-ne dacă înaintea 
apariţiei... 

Spuneţi-ne dacă înaintea 
apariţiei... 

Domeniu: fonetică 
Accentuare greşită a formei 
verbale pe sufix (ca pentru 
verbele de conjugarea a 
doua), în loc de radical (ca 
pentru verbele de conjugarea 
a treia, cum este cazul lui a 
spune) 

 
Marţi, 13 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 

 15



19.24 Tu decizi Să adreseze câte o întrebare 
fiecărei candidat 

Să adreseze câte o întrebare 
fiecărui candidat 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord în gen al 
adjectivului pronominal  

 
Miercuri, 14 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
19.11 Tu decizi D-aia fac apelul să folosiţi la 

maxim timpul 
D-aia fac apelul să folosiţi la 
maximum timpul 

Domeniu: lexic 
Maxim are utilizare 
adjectivală, iar maximum, 
adverbială 

19.12 Tu decizi Nu avem aceeaşi apreciare Nu avem aceeaşi apreciere Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită, 
accidentală 

20.06 Ediţie specială 
Raportul Băsescu 

Aceşti miniştri de care 
dumneavoastră daţi exemplu 

Aceşti miniştri pe care 
dumneavoastră îi daţi exemplu 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional, care impune 
reorganizarea frazei 

20.42 Ediţie specială 
Raportul Băsescu 

Vroiam să ştim dacă... Voiam să ştim dacă... Domeniu: morfologie 
Formă hibridă de imperfect, 
rezultată din suprapunerea 
formelor voiam (de la verbul 
a voi) şi vream (de la verbul 
a vrea) 

21.14 Ediţie specială 
Raportul Băsescu 

Ce-nseamnă asta... ca şi 
decodificare 

Ce-nseamnă asta... ca decodificare Domeniu: fonetică 
Şi parazitar, extins iniţial de 
la construcţii în care se evită 
cacofonia 

23.10 Ultima oră Nu tolerăm asemenea 
manifestări artistice, scoteţi-le 

Nu tolerăm asemenea manifestări 
artistice, scoateţi-le 

Domeniu: fonetică 
Accentuare greşită a formei 
verbale pe sufix (ca pentru 
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verbele de conjugarea a 
doua), în loc de radical (ca 
pentru verbele de conjugarea 
a treia 

23.20 Ultima oră Mai sunt două elemente asupra 
căreia e bine să vă uitaţi 

Mai sunt două elemente asupra 
cărora e bine să vă uitaţi 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al relativului 

 
Joi, 15 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
16.48 Sport Mă gândesc doar la derbiul cu 

Steaua 
Mă gândesc doar la derbiul cu 
Steaua 

Domeniu: fonetică 
Accentuare greşită 

16.49 Sport Patronul Rapidului va investi 
minim trei milioane de euro 

Patronul Rapidului va investi 
minimum trei milioane de euro 

Domeniu: lexic 
Minim are utilizare 
adjectivală, iar minimum, 
adverbială 

23.26 Ultima oră Le merge prost datorită faptului 
că ăştia filmează nasol 

Le merge prost din cauza faptului 
că ăştia filmează nasol 

Domeniu: semantică 
Prepoziţia datorită, care 
impune dativul, este 
specializată pentru contexte 
pozitive, iar locuţiunea din 
cauza, care impune genitivul, 
pentru contexte negative  

 
Marţi, 20 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
13.05 Realitatea de la 

13.00 
Corespondent 

Pentru a calma oamenii de la 
acest calvar al inundaţiilor 

Pentru a calma oamenii de acest 
calvar al inundaţiilor 

Domeniu: sintaxă 
Greşeală de regim 
prepoziţional 

13.12 Realitatea de la 
13.00 

Ministrul Transporturilor, 
Ludovic Orban, cât şi subalternii 

Atât ministrul Transporturilor, 
Ludovic Orban, cât şi subalternii 

Domeniu: sintaxă 
Conectorul cât şi nu poate 
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Corespondent săi săi apărea decât cu un corelativ 
(atât) 

13.15 EU, România 
Prezentatoare 

Nu foarte multă lume nu ştie ce 
se va întâmpla 

Nu foarte multă lume ştie ce se va 
întâmpla 

Domeniu: sintaxă 
A doua negaţie este 
superfluă, schimbând 
complet sensul enunţului  

21.00 Realitatea de la 
21.00 

Vocea: leul pierde teren în faţa 
euro 
Titraj: euro pierde teren 

Vocea: leul pierde teren în faţa 
euro 
Titraj: leul pierde teren 

Incompatibilitate între voce 
şi titraj 

21.10 Realitatea de la ora 
21.00 

[era vorba de bani care se 
primesc atunci când clădirile nu 
pot fi retrocedate] Numai 
persoanele care au optat pentru 
acţiuni la fondul proprietatea 
beneficiază de aceşti bani 

Numai persoanele care nu au optat 
pentru acţiuni la fondul 
proprietatea beneficiază de aceşti 
bani 

Greşeală de informare 

23.15 Ultima oră Sunt singurul care văd 
emisiunea 

Sunt singurul care vede emisiunea Domeniu: sintaxă 
Relativul care impune ca în 
subordonată acordul verbului 
să se facă la persoana a treia; 
acordul la persoana întâi este 
greşit făcut, apariţia lui 
având explicaţii pragmatice 

23.18 Ultima oră Dacă erau cei de la începutul 
campaniei, nu-i vroiam 

Dacă erau cei de la începutul 
campaniei, nu-i voiam 

Domeniu: morfologie 
Forma de imperfect vroiam 
este un hibrid între voiam (de 
la verbul a voi) şi vream (de 
la verbul a vrea) 

23.36  Ultima oră Să-l scot pe ăla care-l vroiai Să-l scot pe ăla care-l voiai Domeniu: morfologie 
Forma de imperfect vroiai 
este un hibrid între voiai (de 
la verbul a voi) şi vreai (de la 
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verbul a vrea) 
23.39 Ultima oră Nu mai îl înjuraţi Nu îl mai înjuraţi Domeniu: sintaxă 

Topică greşită a 
semiadverbului, care trebuie 
să stea între cliticul 
pronominal şi verb  

 
Miercuri, 21 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
20.40 Realitatea zilei Una dintre cele mai mari agenţii 

care face... 
Una dintre cele mai mari agenţii 
care fac... 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 

21.51 Istoria 
condimentelor 

Pinocchio, marionetă al cărui 
nume vine de la... 

Pinocchio, marionetă al cărei 
nume vine de la... 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord al relativului (prin 
falsă asociere mentală cu 
Pinocchio, în loc de 
marionetă) 

21.52 Ziarul Realităţii Celulele pielii pot fi utilizate ca 
şi celule Stem 

Celulele pielii pot fi utilizate drept 
celule Stem 

Domeniu: fonetică 
Modalitate nerecomandată de 
evitare a cacofoniei (şi 
parazitar) 

 
Vineri, 23 noiembrie 2007 
Ora Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 
10.33 Realitatea de la 

10.00 
Prezentator 

De la o petrecere mexicană nu 
putea lipsi celebrii [mariachi] 

De la o petrecere mexicană nu 
puteau lipsi celebrii [mariaci] 

Domeniu: sintaxă 
Dezacord 
Domeniu: fonetică 
Pronunţare greşită a 
neologismului de origine 
spaniolă 
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11.06 Realitatea de la 
11.00 
Prezentator 
(vorbeşte liber) 

Nu se ştiu care sunt cauzele ale 
acestor avarii 

Nu se ştie care sunt cauzele 
acestor avarii 

Domeniu: sintaxă 
Acord prin atracţie (în loc de 
forma impersonală, se 
foloseşte o formă verbală 
acordată cu subiectul din 
propoziţia subordonată) 

11.22 Realitatea de la 
11.00 
Prezentator 
(vorbeşte liber) 

Trebuie să aibe, sunt obligate să 
aibe 

Trebuie să aibă, sunt obligate să 
aibă 

Domeniu: morfologie 
Formă greşită de conjunctiv 
prezent a verbului a avea  

11.25 Realitatea de la 
11.00 
Prezentator 
(vorbeşte liber) 

Această zonă din Antarctica cât 
de circulată este? 

Cât de circulată este Această zonă 
din Antarctica? 

Domenii: fonetică şi stilistică
Cacofonie 

11.29 Realitatea de la 
11.00 
Prezentator 
(vorbeşte liber) 

Aveţi dumneavoastră ceva 
informaţii noi legat de acest caz?

Aveţi dumneavoastră ceva 
informaţii noi legate de acest caz? 

Domeniu: sintaxă 
Lipsa acordului adjectivului 
participial cu substantivul 
regent 

 
 
 

26 noiembrie – 11 decembrie 2007 
 

26.XI. 16.35 Ştiri, reporter De asemeni, bradul va putea 
fi admirat... 

De asemenea, bradul va 
putea fi admirat... 

(lexic) Forma literară este de 
asemenea. 

26.XI. 17.35 Editorii 
Realităţii, 
realizator  

Statul n-a băgat bani pentru 
informarea publicului 
corectă... (M. Tatulici) 

Statul n-a băgat bani pentru 
informarea corectă a 
publicului  

(sintaxă) Topica este greşită, 
adjectivul ar fi trebui să fie plasat 
înaintea substantivului în genitiv. 

26.XI. 17.53 Editorii 
Realităţii, 
editor 

imediat s-a terminat foarte 
repede gestul ăsta (Oana 
Sima) 

atitudinea aceasta a încetat 
foarte repede  

(semantică) Un gest nu are o durată 
mare, nu se poate spune că are un 
început şi un sfârşit (deci folosirea 
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verbului a termina este nepotrivită). 
În plus, imediat... foarte repede este 
un pleonasm. 

26.XI. 22.55 100%, 
moderator 

Publicitate. Ne întoarcem pe 
această idee. (Robert 
Turcescu) 

Publicitate. Ne întoarcem la 
/cu această idee. 

(sintaxă) Utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context. 
 

26.XI. 23.36 Ultima oră, 
moderator 

Ce problemă are cetăţenii 
cu această...? (Andrei 
Gheorghe) 

Ce problemă au cetăţenii cu 
această...? 

(sintaxă) Dezacord între subiect şi 
predicat, din cauza neanticipării 
mesajului. Vorbitorul ar fi trebuit să 
se corecteze. 

27.XI. 10.31 Ştiri, 
prezentator 

o butelie turistică (Cosmin 
Prelipceanu) 

o butelie turistică (ortoepie) Greşeală de accentuare. 

27.XI. 11.06 Fabrica, 
moderatoare 

invitaţii mei în studio aici, 
pe acest subiect, sunt 
următorii  (A. Creţulescu) 

invitaţii mei în studio aici, 
pentru a discuta acest 
subiect, sunt următorii   

(sintaxă) Utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context. 
 

27.XI. 11.51 Ştiri, 
prezentator 
 

atmosfera în cadrul 
partidului România Mare 
este cel puţin explozivă 
(Cosmin Prelipceanu) 

atmosfera în cadrul partidului 
România Mare este explozivă 

(stilistică, semantică) Adjectivul 
explozibil are sens superlativ, 
desemnând punctul maxim pe o 
scală. Prin urmare, folosirea 
sintagmei cel puţin nu se justifică. 

27.XI. 12.25 Ştiri, 
prezentator 
 

Se va ţine în biroul de 
vicepreşedinte al Senatului 
lui Corneliu Vadim Tudor 
(Cosmin Prelipceanu) 

Se va ţine în biroul de 
vicepreşedinte al Senatului al 
lui Corneliu Vadim Tudor 

(sintaxă) Ar fi trebuit utilizat 
pronumele semiindependent al, 
deoarece substantivul în genitiv (lui 
Corneliu) şi regentul său nu erau 
adiacente. 

27.XI. 16.21 Ştiri, 
prezentatoare 
 

în topul celor mai bogaţi 
români lansaţi de revista 
„Capital” (Laura Chiriac) 

în topul celor mai bogaţi 
români lansat de revista 
„Capital” 

(sintaxă) Dezacordul adjectivului, 
care ar fi trebuit acordat cu 
substantivul topul (corect este topul 
lansat, nu români lansaţi). 

27.XI. 17.33 Editorii un personaj [...] cu un limbaj ...spontan... (lexic) Varianta spontaneu nu este 
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Realităţii, 
realizator  

pripit, foarte spontaneu, dar 
extrem de nerelevant (M. 
Tatulici) 

înregistrată în DOOM, deci este 
neliterară. 

28.XI. 12.12 Ştiri, reporteră Ştim cu siguranţă că acest 
proiect de lege se discută, 
pentru că a fost deja 
introdusă pe ordinea de zi. 
(Valetina Pufulescu) 

Ştim cu siguranţă că acest 
proiect de lege se discută, 
pentru că a fost deja introdus 
pe ordinea de zi. 

(sintaxă) Dezacord. Numele 
predicativ introdusă se referea la 
proiect, deci ar fi trebuit să aibă 
forma de masculin. 

28.XI. 13.27 Fabrica, 
moderatoare 

Ne oprim aici cu această 
dezbatere despre, iată, 
Carlos Şacalul. (C. Şincai) 

Ne oprim aici cu această 
dezbatere despre Carlos 
Şacalul. 

(stilistică) În exemplul înregistrat, 
interjecţia iată nu are niciun rol 
sintactic sau semantic, este una dintre 
acele situaţii în care e folosită în 
exces, parazitar. Se poate considera 
că are o valoare pragmatică, de a 
semnala surpriza. 

28.XI. 17.32 Ştiri, 
prezentatoare 
 

acum ne aflăm în 
certitudinea că este vorba 
la Murighiol de H5N1. 
(Laura Chiriac) 

acum avem certitudinea că 
la Murighiol este vorba de 
H5N1. 

(semantică) Se spune a avea 
certitudinea, nu a se afla în 
certitudinea. 
(sintaxă) circumstanţialul de loc nu ar 
fi trebuit inserat între locuţiunea 
verbală şi prepoziţia pe care o 
impune aceasta. 

28.XI. 17.39 Editorii 
Realităţii, 
editor 

...iar gospodăriile din acel 
sat, oamenii trebuie să-şi 
ţină păsările închise (N. 
Drăguşin) 

...iar în acel sat oamenii 
trebuie să-şi ţină păsările 
închise în gospodării 

(sintaxă) Enunţul a fost fragmentat, 
discontinuu. 

28.XI. 21.10 Ştiri, 
prezentatoare 

...au aceeaşi problemă: 
lucrările în carosabil. (L. 
Pătraş) 

...au aceeaşi problemă: 
lucrările la carosabil. 

(semantică) Utilizarea prepoziţiei 
este nepotrivită în context. 
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28.XI. 21.13 Ştiri, 
prezentatoare 

...şi-au ambalat la maxim 
maşinile noaptea trecută (L. 
Pătraş) 

...şi-au ambalat la maximum 
maşinile noaptea trecută 

(lexic) Maxim este adjectiv; adverbul 
are o formă diferită, maximum. 
 

28.XI. 23.34 Ultima oră, 
moderator 

Îmi place foarte maxim de 
Cioroianu. (Andrei 
Gheorghe) 

Îmi place foarte mult de 
Cioroianu. 

(semantică) Adverbul maxim nu are 
grade de comparaţie, având un sens 
superlativ. Vorbitorul a folosit 
sintagma în mod ironic, conştient de 
incorectitudinea sa. 

29.XI. 17.45 Editorii 
Realităţii, 
reporter 

Paradoxal, Ministerul de 
Finanţe nu este interesat..., 
singura lor grijă fiind... (V. 
Pufulescu) 

Paradoxal, Ministerul de 
Finanţe nu este interesat..., 
singura grijă a celor din 
minister fiind... 

(sintaxă) Pronumele la plural lor 
cerea folosirea unui substantiv 
antecedent la plural.  

29.XI. 20.40 Realitatea 
zilei, 
moderator 

Bun. 
(după un material în care 
fusese prezentată o situaţie 
negativă) 
(R. Dumitrescu) 

– (semantică) Adjectivul bun a fost 
folosit desemantizat, cu valoare 
discursivă. A fost o greşeală de 
exprimare deoarece materialul 
prezentat anterior prezenta o situaţie 
negativă. 

29.XI. 21.02 Ştiri, reporter ...nu o poate ajuta cu nimic 
pe bătrână, decât o poate 
transporta la spital (C. 
Zărescu) 

...nu o poate ajuta cu nimic pe 
bătrână, doar o poate 
transporta la spital 

(sintaxă) Adverbul decât se foloseşte 
când verbul are formă negativă. Dacă 
verbul are formă pozitivă, se folosesc 
adverbele doar şi numai. 

29.XI. 21.03 Ştiri, reporter atunci când medicul 
intervine la un caz, celelalte 
cazuri sunt nevoite să fie 
lăsate în aşteptare (C. 
Zărescu) 

atunci când medicul intervine 
la un caz, celelalte cazuri 
sunt nevoite să aştepte / 
atunci când medicul intervine 
la un caz, este nevoit să lase 
celelalte cazuri să aştepte 

(semantică) Inadecvare semantică. 
Există o nepotrivire între a fi nevoit 
(care implică posibilitatea de control 
a subiectului) şi verbul la diateza 
pasivă (să fie lăsate), care implică 
lipsa de control a subiectului. 

29.XI. 23.03 pe bandă 
(crawl) 

o alianţă pre-electorală  o alianţă preelectorală (ortografie) Adjectivul preelectoral 
nu se scrie cu cratimă între prefix 
(pre-) şi baza de la care s-a format 
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(electoral); 

29.XI. 23.06 Ediţie 
specială, 
moderator 

Cineva îmi spunea că dacă 
nu se petrece această 
realitate [mărirea salariilor 
medicilor], în câţiva ani... 
(Andreea Creţulescu) 

Cineva îmi spunea că dacă nu 
se petrece acest lucru, în 
câţiva ani... 

(semantică) Inadecvare semantică. 
Folosirea cuvântului realitate 
exclude posibilitatea utilizării sale 
într-o condiţională al cărei conţinut e 
proiectat în viitor. 

30.XI. 19.20 Realitatea 
zilei, realizator 

Aicea sunt ceea ce avem de 
plătit... (R. Soviani) 

Aicea este ceea ce avem de 
plătit... 

(sintaxă) Dezacord între subiect şi 
predicat, din cauza neanticipării 
mesajului. 

30.XI. 21.24 Ştiri, 
prezentatoare 

s-a produs un accident grav 
feroviar (L. Pătraş) 

s-a produs un accident 
feroviar grav 

(sintaxă) Ordinea adjectivelor este 
greşită. 

30.XI. 23.35 Ediţie 
specială, 
moderator 

să-i dea statului o mi e de 
euro, o mie de euro folosită 
de un bugetar (Andreea 
Creţulescu) 

să-i dea statului o mi e de 
euro, o mie de euro folosiţi de 
un bugetar 

(sintaxă) Dezacord. Adjectivul se 
acordă cu substantivul cuantificat 
prin numeral, nu cu numeralul. 

30.XI. 23.44 Ediţie 
specială, 
moderator 

Bun. Dar pe această 
realitate, vreau să-l întreb 
eu pe domnul Atanasiu de ce 
toată lumea care... (Andreea 
Creţulescu) 

Bun. Dar în acest context / 
având în vedere această 
realitate, vreau să-l întreb eu 
pe domnul Atanasiu de ce 
toată lumea care... 

(semantică) Utilizarea prepoziţiei 
este nepotrivită în context. 
 

1.XII. 12.21 Ştiri, reporteră Nu s-a mai auzit soneria care 
cheamă cu greu pe deputaţi 
la sala de şedinţe. (E. 
Zeicescu) 

Nu s-a mai auzit soneria care 
îi cheamă cu greu pe 
deputaţi la sala de şedinţe. 

(sintaxă) Complementul direct 
trebuia să fie dublat prin pronume 
personal neaccentuat. 

1.XII. 12.26 Ştiri, 
prezentator 

este ziua fiecăruia dintre cele 
22 de milioane de români 
(C. Prelipceanu) 

este ziua fiecăruia dintre cei 
22 de milioane de români 

(sintaxă) Dezacord. Articolul 
demonstrativ (cel) trebuia să se 
acorde cu substantivul cuantificat 
prin numeral, nu cu numeralul. 
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1.XII. 17.39 3 x 3, 
moderator 

Traian Băsescu a ieşit pe 
televizoare şi a făcut acest 
apel. (Stelian Tănase) 

Traian Băsescu a apărut la 
televizor şi a făcut acest apel. 
/ ...a ieşit în public... 

(semantică) Inadecvare semantică a 
prepoziţiei şi a verbului. 

1.XII. 18.83 Ştiri, reporteră cred că femeilor le-ar place 
bradul ăsta foarte mult (M. 
Gheorghiţă) 

cred că femeilor le-ar plăcea 
bradul ăsta foarte mult 

(morfologie) Forma corectă este ar 
plăcea, verbul fiind de conjugarea a 
II-a. 

1.XII. 19.02 Ştiri, reporteră Am alături de mine şi unul 
dintre organizatori. (Octavia 
Negre) 

Îl am alături de mine şi pe 
unul dintre organizatori. 

(sintaxă) Complementul direct 
trebuia să fie dublat prin pronume 
personal neaccentuat şi însoţit de 
prepoziţia pe, deoarece este exprimat 
printr-un nominal cu trăsătura 
semantică [+Uman]. 

2.XII. 10.42 Ştiri, 
moderatoare 

în aceşti zece ani s-a format 
ca şi politician (A. 
Creţulescu) 

în aceşti zece ani s-a format 
ca politician 

(sintaxă) Este greşită intercalarea 
conjuncţiei între prepoziţia calităţii 
ca şi substantiv. 

2.XII. 15.03 Ştiri, reporter la ora şaptisprezece la ora şaptesprezece (pronunţie) Forma corectă este cu [e]. 

2.XII. 15.46 Zece pentru 
România, 
moderator 

vă veţi regăsi pe cercetarea 
naţională şi cei care... 
(Tatulici) 

vă veţi regăsi în cercetarea 
naţională şi cei care... 

(sintaxă) Utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context. 
 

3.XII. 15.28 Fabrica, 
moderatoare 

convingeţi-ne că lucrurile se 
vor îmbunătăţi (C. Şincai) 

convingeţi-ne că lucrurile se 
vor îmbunătăţi 

(ortoepie) Accentuare greşită a 
verbului. 

3.XII. 15.46 Fabrica, 
moderatoare 

Care este diferenţa între 
privilegiu şi drepturi care le 
ai? 

Care este diferenţa între 
privilegiu şi drepturi pe care 
le ai? 

(sintaxă) Pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe. 
 

4.XII. 09.37 Ştiri, titraj Anca Oprea 
director grădina zoologică 

Anca Oprea 
directoarea Grădinii 
Zoologice 

(sintaxă) Nemarcarea relaţiilor 
sintactice dintre cuvinte. În plus, 
fiind vorba de o femeie, ar fi trebuit 
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folosit un substantiv feminin. 
(ortografie) Numele propriu trebuia 
scris cu majusculă. 

4.XII. 19.11 Realitatea 
zilei, 
moderator 

Domnul Lucian Bolcaş, 
vicepreşedinte Partidul 
România Mare. (Răzvan 
Dumitrescu) 

Domnul Lucian Bolcaş, 
vicepreşedintele Partidului 
România Mare. 

(sintaxă) Nemarcarea relaţiilor 
sintactice dintre cuvinte. 

4.XII. 19.28 Realitatea 
zilei, 
moderator 

Credeţi în varianta acesta pe 
care domnul Boda a lansat-o 
ca şi ipoteză? (Răzvan 
Dumitrescu) 

Credeţi în varianta acesta pe 
care domnul Boda a lansat-o 
ca o ipoteză? 

(sintaxă) Este greşită intercalarea 
conjuncţiei între prepoziţia calităţii 
ca şi substantiv. 

4.XII. 21.30 titraj La Brăila, muncitoriii s-au 
chinuit trei ore să fixeze 
bradul de Crăciun.  

La Brăila, muncitorii s-au 
chinuit trei ore să fixeze 
bradul de Crăciun. 

(ortografie) Substantivul trebuia scris 
cu doi [i]. Poate fi o 
hipercorectitudine sau doar o mică 
scăpare de redactare. 

4.XII. 23.16 Ultima oră, 
moderator 

vreau o lămurire care s-o 
argumentezi (Andrei 
Gheorghe) 

vreau o lămurire pe care s-a 
argumentezi 

(sintaxă) Pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe. 

4.XII. 23.26 Ultima oră, 
moderator 

De ce mă râd? Mă râd de 
răutate... (Andrei Gheorghe) 

De ce râd? Râd de răutate... (sintaxă) Vorbitorul a folosit în mod 
ironic o formă verbală greşită. 

5.XII. 17.57 Editorii 
Realităţii, 
realizator 

e un fenomen social care 
nu-l controlez (M. Tatulici) 

e un fenomen social pe care 
nu-l controlez 

(sintaxă) Pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe. 

5.XII. 19.05 titraj în nici un caz în niciun caz (ortografie) Recomandarea 
Academiei Române este ca 
pronumele şi adjectivul negativ 
niciun să se scrie într-un cuvânt. 

6.XII. 15.17 titraj E oprit trenul Personal 
Bucureşti – Piteşti  

..personal... (ortografie) Adjectivul trebuia scris 
cu iniţială majusculă.  
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6.XII. 15.41 Ştiri, 
prezentatoare 

Putem spune că [atentatul] 
viza un public foarte 
restrâns. (L. Chiriac) 

Putem spune că [atentatul] 
viza un număr foarte 
restrâns de persoane. 

(semantică) Era vorba de o bombă 
amplasată într-o clădire de birouri, 
deci nu se putea folosi termenul 
public pentru a denota persoanele 
care au constituit ţinta atentatorilor. 

6.XII. 15.43 Ştiri, 
prezentatoare 

o zonă foarte turistică, 
aproape de Champs-Élysées 
(L. Chiriac) 

o zonă turistică, aproape de 
Champs-Élysées 

(semantică) Adjectivul turistic nu are 
grade de intensitate. 

6.XII. 15.50 Ştiri, 
prezentatoare 

un al doilea colet-capcană a 
reuşit să fie detonat de 
către pirotehnişti 

un al doilea colet-capcană a 
fost detonat de către 
pirotehnişti / 
pirotehniştii au reuşit să 
detoneze un al doilea colet-
capcană  

(semantică) Inadecvare semantică a 
verbului. A reuşi se foloseşte când 
subiectul are control asupra acţiunii. 

6.XII. 23.28 Ultima oră, 
moderator 

imediat după breakul de 
publicitate (A. Gheorghe) 

imediat după pauza de 
publicitate 

(lexic) Se recomandă evitarea 
utilizării în exces a împrumuturilor 
străine. 

7.XII. 22.58 Tănase şi 
Dinescu, 
moderator 

toate tâmpeniile care le-a zis 
(Stelian Tănase) 

toate tâmpeniile pe care le-a 
zis 

(sintaxă) Pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe. 

8.XII. 21.02 Ştiri, reporteră nu numai vizibilitatea a 
fost..., şi chiar şi...  

nu numai vizibilitatea a 
fost..., ci chiar şi... 

(sintaxă) Forma corectă a elementelor 
corelative este nu numai... ci şi... 

8.XII. 17.16 
(17.18) 

3 x 3, 
moderator 

V-aţi inflamat degeaba pe ce 
spune domnul Văcăroiu. 
(Stelian Tănase) 

V-aţi inflamat degeaba din 
cauza a ceea ce spune 
domnul Văcăroiu. 

(sintaxă) Utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context. 
 

9.XII.  13.14 Mănânc, deci 
exist!, 
realizator 

nişte orez care-l pun aicea 
(D. Chişu) 

nişte orez pe care-l pun aicea (sintaxă) Pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe. 
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9.XII. 14.48 Ştiri, 
prezentatoare 

a fost numit în aprilie 2007 
pe postul de ministru al 
Justiţiei (Ioana Molla) 

a fost numit în aprilie 2007 în 
postul de ministru al Justiţiei 

(semantică) Inadecvare semantică a 
prepoziţiei. 

9.XII. 18.08 Ştiri, reporteră din cauza ceţei (Anne 
Trattner) 

din cauza ceţii (morfologie) Forma corectă este ceţii, 
cu desinenţa -i. 

9.XII. 18.10 Ştiri, reporteră muzică tradiţional 
românească (Saviana Russu) 

muzică tradiţională 
românească 

(sintaxă) Adjectivul trebuia să fie 
acordat cu regentul său.  

9.XII. 18.18 Ştiri, 
prezentatoare 

informaţia n-a fost 
confirmată, dar nici 
informată de... (Mirela 
Vaşadi) 

informaţia n-a fost 
confirmată, dar nici 
infirmată de... 

(semantică, pronunţie) Cuvântul a 
fost pronunţat greşit, fără ca 
vorbitoarea să se fi corectat. 

9.XII. 20.08 România 
politică, invitat 
permanent 

stacheta foarte coborâtă (E. 
Hurezeanu) 

ştacheta foarte coborâtă (lexic) Forma corectă este cu [ş]. 
Forma cu [s] a apărut prin 
hipercorectitudine, pentru a evita o 
greşeală de tipul [şprei], [ştate]. 

10.XII. 14.44 Ştiri, 
prezentatoare 

Numai două luni mai 
desparte România de... 

Numai două luni mai despart 
România de... 

(sintaxă) Dezacord între subiect şi 
predicat. 

10.XII. 20.21 Realitatea 
zilei, 
moderator 

Doar că nu era lapte şi carne 
acolo. (R. Dumitrescu) 

Doar că nu erau lapte şi 
carne acolo. 

(sintaxă) Dezacord între subiect şi 
predicat. 

10.XII. 23.00 Ultima oră, 
moderator 

în momentul în care ni s-a 
dat dreptul la glas, vorbesc 
la ’89 (A. Gheorghe) 

în momentul în care ni s-a dat 
dreptul la glas, vorbesc de 
’89 

(semantică) Folosire inadecvată a 
prepoziţiei, sub influenţa verbului a 
se referi (la...). 

10.XII. 23.38 Ultima oră, 
moderator 

...a avut o conversaţie... Şi 
pe acea conversaţie, o nouă 
confirmare a urmat. (A. 
Gheorghe) 

...a avut o conversaţie... Şi în 
urma acelei conversaţii, o 
nouă confirmare a urmat. 

(semantică) Folosire inadecvată a 
prepoziţiei.  
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10.XII. 23.40 Ultima oră, 
moderator 

Cât de efemeră este gloria şi 
puterea. (A. Gheorghe) 

Cât de efemere sunt gloria şi 
puterea. 

(sintaxă) Dezacord între subiect şi 
predicat. 

 
 
 
 


