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TVR 1 

(1–30 iunie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

TVR 1 1.VI, 

14.20 

Telejurnal, 

titraj 

„Insp. şef” Insp.-şef Grafie: Lipsa cratimei din structura 

substantivului compus abreviat. 

TVR 1 1.VI, 

14.32, 

19.55 

Sport, 

titraj 

„presedinte” preşedinte Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 1.VI, 

14.33, 

19.51 

Sport, 

subtitrare 

„adevarăat” adevărat Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 1.VI, 

19.53; 

3.VI, 

19.50 

Sport, 

titraj 

„campioana europeana” campioana europeană/ 

campioană europeană 

Grafie: Tehnoredactare neglijentă, fără 

diacritice. 

TVR 1 1.VI, 

19.54; 

28.VI, 

20.53 

Sport, 

titraj 

„antrenor lot” antrenor al lotului/ 

antrenorul lotului 

 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 1 1.VI, 

20.02 

Telejurnal, 

titraj 

„TÎRGU MUREŞ” TÂRGU-MUREŞ/  

TÂRGU MUREŞ 

Grafie: Numele acestui oraş se scrie 

corect cu -â- (regulă valabilă pentru 

numele tuturor localităţilor din 

România) şi, de preferinţă, cu cratimă. 

TVR 1 2.VI, 

19.50 

Sport, 

prezentatoare 

„Niciunul din ei nu vor fi 

spini pentru România.” 

Niciunul dintre ei nu va fi spin 

pentru România./ 

Niciunii dintre ei nu vor fi spini 

pentru România. 

 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

TVR 1 2.VI, 

19.51 

Sport, 

titraj 

„antrenor Otelul Galati” antrenor la Oţelul Galaţi Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice.  

Grafie: Tehnoredactare neglijentă, fără 

diacritice. 

TVR 1 2.VI, 

20.14 

Telejurnal, 

voce 

„nu este de acord cu 

prevederea [prevederea] 

potrivit căreia...” 

 [prevederea]  Pronunţare: Accentuare neliterară. 

TVR 1 2.VI, 

20.20 

Telejurnal, 

voce 

„Cea mai grav afectată este 

Polonia.” 

Cel mai grav afectată este 

Polonia. 

Sintaxă: Cel intră în componenţa 

formei de superlativ relativ a unui 

adverb, deci acordul nu este corect. 
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TVR 1 2.VI, 

20.47 

Telejurnal, 

prezentatoare 

„după consultarea societăţii 

civile şi a mass-media 

profesioniste” 

după consultarea societăţii civile 

şi a mass-mediei profesioniste 

Morfologie: Conform DOOM2 2005, 

forma corectă de genitiv-dativ a 

substantivului este mass-mediei. 

TVR 1 2.VI, 

20.48 

Telejurnal, 

într-o declaraţie 

tradusă 

„va aduce un prejudiciu imens 

capacităţii mass-media de a 

investiga” 

va aduce un prejudiciu imens 

capacităţii mass-mediei de a 

investiga 

Morfologie: Conform DOOM2 2005, 

forma corectă de genitiv-dativ a 

substantivului este mass-mediei. 

TVR 1 2.VI, 

20.49 

Telejurnal, 

voce 

„reexaminarea 

[reecsaminarea]” 

[reegzaminarea] Pronunţare: Rostire incorectă – „x”, în 

acest context vocalic, se pronunţă [gz]. 

TVR 1 2.VI, 

20.58 

Meteo, 

scris pe harta şi 

în tabelele de pe 

ecran 

„Miercurea Ciuc” 

„Piatra Neamţ” 

„Cluj Napoca” 

„Drobeta Turnu Severin” 

Miercurea-Ciuc 

Piatra-Neamţ 

Cluj-Napoca 

Drobeta-Turnu-Severin/ 

Drobeta-Turnu Severin 

Grafie: Numele acestor oraşe se scriu 

corect cu cratimă. 

(Această inadvertenţă este permanentă 

în rubrica Meteo.) 

TVR 1 2.VI, 

21.00 

Meteo, 

pe ecran 

„Rîmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea/ 

Râmnicu-Vâlcea 

 

Grafie: Numele acestui oraş se scrie 

corect cu -â- (regulă valabilă pentru 

numele tuturor localităţilor din 

România). 

TVR 1 3.VI, 

17.09 

Interes general, 

prezentator 

„să aibe grijile lor” să aibă grijile lor Morfologie: Forma literară de 

conjunctiv a verbului a avea este (să) 

aibă. 

TVR 1 3.VI, 

17.23 

Interes general, 

prezentator 

„În loc să-ţi faci un renume, tu 

strici şi numele care-l ai.” 

În loc să-ţi faci un renume, tu 

strici şi numele pe care-l ai. 

Sintaxă: Omiterea prepoziţiei 

gramaticalizate pe, marcă a relativului 

complement direct. 

 

TVR 1 3.VI, 

17.23 

Interes general, 

prezentator 

„E o lege proastă, e de nu ştiu 

câte ori mai proastă decât legea 

actuală, care şi noi o vrem 

perfectibilă.” 

E o lege proastă, e de nu ştiu 

câte ori mai proastă decât legea 

actuală, pe care şi noi o vrem 

perfecţionată/mai bună. 

/ pe care şi noi o considerăm 

perfectibilă. 

Sintaxă: Omiterea prepoziţiei 

gramaticalizate pe, marcă a relativului 

complement direct. 

Semantică: Folosirea nepotrivită în 

context a adjectivului în -bil; enunţul 

are caracter pleonastic, redundant. 

 

TVR 1 3.VI, 

17.23 

Interes general, 

prezentator 

„În acelaşi timp, ieri n-am 

înţeles cum de anumiţi oameni, 

care erau simbolul pentru 

români, de exemplu, oameni în 

vârstă, oameni pregătiţi, 

oameni..., pentru mine, cel 

puţin, însemnau foarte mult, 

doar în ideea de a trece o lege, 

cu cinematografia, au bătut 

palma şi, pur şi simplu, la 

nivelul..., şi nu mă feresc de 

- la nivelul pe care măcar putem 

să-l menţinem 

Sintaxă: Omiterea prepoziţiei 

gramaticalizate pe, marcă a relativului 

complement direct. 

Lexic: Folosirea repetată, clişeizată a 

construcţiei la nivelul. 
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termeni, la nivelul nostru, 

care eram acolo, auzeam cum 

se minte şi cum spuneau că n-

am fost daţi afară, că s-a 

respectat tot. Păi noi venim cu 

sindicate, cu mii de oameni la 

nivelul celor două instituţii, 

instituţii care sunt singurele 

care ţin ştacheta culturii şi 

educaţiei, după cum vedeţi, şi 

această emisiune, la nivelul 

care măcar putem să-l facem, 

şi, cum să vă spun, nu cheltuim 

din banii de buget, nu cheltuim 

din astea...” 

TVR 1 3.VI, 

17.25 

Interes general, 

prezentator 

„să se întoarcă legea la 

comisie, în aşa fel încât ea să 

fie pitrocită cum trebuie” 

să se întoarcă legea la comisie, 

în aşa fel încât ea să fie pritocită 

cum trebuie 

Lexic: Verbul a pitroci  – „(despre 

opinci, încălţăminte) a perfora, a găuri 

(cu potricala sau pitrocul) pentru a 

introduce nojiţele sau şireturile” – nu 

este adecvat în context; este vorba, 

probabil, de o metateză accidentală, 

mai degrabă decât de o confuzie 

paronimică. 

TVR 1 3.VI, 

17.39 

Interes general, 

prezentator 

 

„Vedeţi că omul acum, când e-

n necaz, ştiţi cum se spune, 

dacă găseşte un pai, de ăla 

s-aşază, ca să nu se-nece.” 

- dacă găseşte un pai, de el/acela 

se agaţă 

 

Sintaxă: Nerespectarea regimului 

prepoziţional al verbului. 

Semantică: Verbul a se aseza nu este 

potrivit în acest context. 

TVR 1 3.VI, 

17.43 

Interes general, 

prezentator 

„vroiam să-mi cumpăr o 

pereche de pantofi” 

voiam să-mi cumpăr o pereche 

de pantofi 

Morfologie: Norma literară actuală nu 

acceptă formele hibride de imperfect de 

acest tip (a voi + a vrea), vezi DOOM2 

2005. 

TVR 1 3.VI, 

19.50 

Sport, 

titraj 

„antrenor lot judo” antrenorul lotului de judo/ 

antrenor al lotului de judo 

 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 1 3.VI, 

20.23 

Telejurnal, 

titraj 

„Crîngaşi” Crângaşi Grafie: Numele acestui cartier se scrie 

corect cu -â-. 

TVR 1 3.VI, 

20.46 

Telejurnal, 

subtitrare 

„am un obicei,să beau” am un obicei, să beau Grafie: Tehnoredactare neglijentă 

(lipsa spaţiului dintre virgulă şi 

cuvântul următor). 

TVR 1 4.VI, 

14.18 

Telejurnal, 

titraj 

„agent şef” agent-şef Grafie: Lipsa cratimei din structura 

compusului. 

TVR 1 4.VI, Telejurnal, „101 de gravuri” 101 gravuri Sintaxă: Apariţia incorectă a 
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14.22 titraj prepoziţiei de, care este necesară după 

numeralele mai mari de 19, dar nu şi 

după cele ale căror ultime două cifre 

sunt mai mici de 19, inclusiv (deci, 119 

gravuri, 120 de gravuri). 

TVR 1 4.VI, 

14.31,  

19.51 

Sport, 

subtitrare 

„aceasta şansă” această şansă Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 4.VI, 

14.34 

Sport, 

prezentatoare 

„să ştie exact [ecsact]” [egzact] Pronunţare: Rostire incorectă – „x”, în 

acest context vocalic, se pronunţă [gz]. 

TVR 1 4.VI, 

14.35, 

19.51 

Sport, 

titraj 

 „Romania” România Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 4.VI, 

20.15 

Telejurnal, 

titraj 

„Jose Barosso” José Barroso 

 

Grafie: Numele politicianului 

portughez se scrie corect (şi complet) 

José Manuel Durão Barroso. 

TVR 1 4.VI, 

20.15 

Telejurnal, 

titraj 

„John Monks 

secretar gen” 

John Monks, 

secretar general 

Grafie: Abreviere improprie. 

TVR 1 4.VI, 

20.23 

Telejurnal, 

titraj 

„ţigări de contrabanda” ţigări de contrabandă Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 4.VI, 

20.31 

Telejurnal, 

prezentator 

„Îl avem şi pe George 

Vulcănescu pe telefon, n-a 

putut să fie alături de noi.” 

Îl avem şi pe George Vulcănescu 

la telefon, n-a putut să fie alături 

de noi. 

Sintaxă: Folosirea abuzivă, clişeizată a 

prepoziţiei pe. 

TVR 1 5.VI, 

20.02 

Telejurnal, 

titraj 

„România,sufocată de 

gunoaie” 

România, sufocată de gunoaie Grafie: Tehnoredactare neglijentă 

(lipsa spaţiului dintre virgulă şi 

cuvântul următor). 

TVR 1 5.VI, 

20.02 

Telejurnal, 

titraj 

„Centrul Operational” Centrul Operaţional Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 5.VI, 

20.02 

Telejurnal, 

titraj 

„lt.col.” lt.-col. Grafie: Lipsa cratimei din structura 

substantivului compus abreviat. 

TVR 1 5.VI, 

20.06 

Telejurnal, 

titraj 

„Secretarul de stat de la 

Educaţie, Oana Badea spune că 

un primar a încercat să-i dea 

mită” 

Secretarul de stat de la Educaţie, 

Oana Badea, spune că un primar 

a încercat să-i dea mită 

Punctuaţie: Apoziţia explicativă se 

izolează prin virgule. 

 

TVR 1 5.VI, 

20.10 

Telejurnal, 

titraj 

„ministrul Apararii” ministrul Apărării Grafie: Tehnoredactare neglijentă, fără 

diacritice. 

TVR 1 5.VI, 

20.17 

Telejurnal, 

titraj 

„Activitatea industrială la 

Copşa Mică a fost redusă dar 

urmele poluării se văd şi 

acum” 

Activitatea industrială la Copşa 

Mică a fost redusă, dar urmele 

poluării se văd şi acum 

Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative dar ar fi 

trebuit să se pună virgulă. 

TVR 1 5.VI, 

20.22 

Telejurnal, 

titraj 

„pentu” pentru Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 



 5 

TVR 1 5.VI, 

20.24 

Telejurnal, 

titraj 

„Dunărea rămâne în 

continuare sub cod portocaliu 

iar fluviul este monitorizat” 

Dunărea rămâne/va fi  în 

continuare sub cod portocaliu, 

iar fluviul este monitorizat 

 

Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative iar ar fi 

trebuit să se pună virgulă. 

Semantică: Pleonasm. 

TVR 1 5.VI, 

20.31 

Telejurnal,  

titraj 

„in toata ţara” în toată ţara Grafie: Tehnoredactare neglijentă, fără 

diacritice. 

TVR 1 5.VI, 

20.47 

Telejurnal, 

subtitrare 

„tinereţeaEuropei” tinereţea Europei Grafie: Tehnoredactare neglijentă 

(lipsa spaţiului dintre cuvinte). 

TVR 1 6.VI,  

14.02 

Telejurnal, 

titraj 

„electocutat” electrocutat Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 6.VI,  

14.05 

Telejurnal, 

titraj 

„Traian Basescu se intalneste” Traian Băsescu se întâlneşte Grafie: Tehnoredactare neglijentă, fără 

diacritice. 

TVR 1 6.VI,  

14.09, 

20.42 

Telejurnal, 

titraj 

„Ambele filme româneşti care 

au concurat la TIFF au fost 

premiate dar trofeul pleacă în 

Thailanda” 

Ambele filme româneşti care au 

concurat la TIFF au fost 

premiate, dar trofeul pleacă în 

Thailanda 

Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative dar ar fi 

trebuit să se pună virgulă. 

TVR 1 6.VI,  

20.05 

Telejurnal, 

titraj 

„sunt necesare 236 de voturi 

iar opoziţia are doar 213” 

sunt necesare 236 de voturi, iar 

opoziţia are doar 213 

Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative iar ar fi 

trebuit să se pună virgulă. 

TVR 1 6.VI,  

20.26 

Telejurnal, 

titraj 

„se confruntă zilnic cu arme 

crime, violenţă stradală” 

se confruntă zilnic cu arme, 

crime, violenţă stradală 

Punctuaţie: Omiterea virgulei care ar fi 

trebuit să despartă un termen al 

enumerării de restul. 

TVR 1 6.VI,  

20.32 

Telejurnal, 

titraj 

„inaintea asumării” înaintea asumării Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 7.VI,  

20.22 

Telejurnal, 

voce 

„întreaga echipă de rugbi 

[ruigbi]”; 

„naţionala de rugbi [ruigbi]” 

 [ragbi] Pronunţare: Neologismul se rosteşste 

corect [ragbi], vezi DOOM2 2005. 

TVR 1 7.VI,  

20.53 

Sport, 

subtitrare 

„Trebuie să asigurăm ca acei 

jucători vor fi apţi de joc.” 

Trebuie să ne asigurăm că acei 

jucători vor fi apţi de joc. 

Semantică: Folosirea nereflexivă a 

verbului este neadecvată în acest 

context. 

Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 8.VI, 

20.15 

Telejurnal, 

titraj 

„pensionari constanţeni” pensionari constănţeni Grafie: Tehnoredactare neglijentă. 

TVR 1 9.VI, 

20.19 

Telejurnal, 

subtitrare 

„E un program dureros dar vă 

asigur că va fi foarte util.” 

E un program dureros, dar vă 

asigur că va fi foarte util. 

Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative dar ar fi 

trebuit să se pună virgulă. 

TVR 1 14.VI, 

20.07 

Telejurnal, 

 titraj 

„Director medical Ambulanţa 

Craiova” 

Director medical la Ambulanţa 

din Craiova 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 1 14.VI, 

20.41 

Meteo, scris pe 

ecran 

„Prognoză Bucureşti” Prognoza pentru Bucureşti Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 1 14.VI, 

20.49 

Sport, traducere 

pe ecran 

„[...] rezultate bune iar noi 

jucătorii [...]” 

[...] rezultate bune, iar noi, 

jucătorii, [...] 

Punctuaţie: Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative iar ar fi 
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 trebuit să se pună virgulă. 

Punctuaţie: Apoziţia explicativă se 

izolează prin virgulă. 

TVR 1 15.VI, 

7.49 

Prima oră, 

prezentatoare 

„Din punct de vedere al 

turismului” 

Din punctul de vedere al 

turismului 

Sintaxă: Genitivul cere forma articulată 

a substantivului regent, aici inclus 

într-o locuţiune prepoziţională. 

TVR 1 15.VI, 

7.50, 

16.VI, 

7.45 

Prima oră, 

prezentatoare 

„[ecsistă]”; 

 „vor [ecsista]” 

[egzistă]; 

 vor [egzista] 

Pronunţare: Rostire incorectă – „x”, în 

acest context vocalic, se pronunţă [gz]. 

TVR 1 16.VI, 

8.06 

(rulează 

pe 

parcursul 

întregii 

emisiuni) 

Trezirea la apel, 

crawl 

„Asteptam mesajele si opiniile 

dumneavoastra la numarul...” 

Aşteptăm mesajele şi opiniile 

dumneavoastră la numărul... 

Grafie: Absenţa diacriticelor. 

TVR 1 16.VI, 

8.06 

Trezirea la apel, 

prezentatoarea 

rubricii Meteo 

„Nici mâine nu scăpăm de 

înnorări pe centru” 

Nici mâine nu scăpăm de 

înnorări în centru 

Sintaxă: Extinderea incorectă a 

prepoziţiei pe. 

TVR 1 16.VI, 

8.13 

Trezirea la apel, 

prezentator 

„nu este atât de aglomerat [...] 

din punct de vedere al 

traficului”; 

 „Din punct de vedere al 

traficului, mai multe informaţii 

are...” 

nu este atât de aglomerat [...] 

din punctul de vedere al 

traficului; 

 Despre trafic, mai multe 

informaţii are... 

[Din punctul de vedere al 

traficului, mai multe informaţii 

are...] 

Sintaxă: Genitivul cere forma articulată 

a substantivului regent, aici inclus 

într-o locuţiune prepoziţională. 

Semantică: Cele două eunuţuri sunt 

construite impropriu (primul are 

caracter pleonastic, iar în cel de-al 

doilea s-a produs o alunecare 

semantică).  

TVR 1 16.VI, 

8.20 

Trezirea la apel, 

prezentator 

„abţibilde”  

 

abţibilduri Morfologie: Forma corectă de neutru 

plural este în -uri. 

TVR 1 18.VI, 

8.30 

Trezirea la apel, 

crawl 

„Temperatura Maximă” Temperatura maximă Grafie: Scrierea cu majusculă a 

adjectivului nu este motivată. 

TVR 1 18.VI, 

20.03 

Telejurnal,  

titraj 

„preşed.” preşedinte(le)  Grafie: Abrevierile ad-hoc nu sunt 

recomandabile. 

TVR 1 18.VI, 

20.07 

Telejurnal,  

titraj 

„Economia României ramâne 

în recesiune” 

Economia României rămâne în 

recesiune 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

TVR 1 18.VI, 

20.13 

Telejurnal,  

titraj 

„subprefect Braşov” subprefectul Braşovului Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

TVR 1 18.VI, 

20.22 

Telejurnal, 

prezentatoare 

„[caracter]” [caracter] Pronunţare: Conform DOOM2 2005, 

substantivul caracter se accentuează 

corect pe ultima silabă.  

TVR 1 18.VI, Sport, transcriere „După plecare lui Petre După plecarea lui Petre Marin... Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.  
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20.48 a unei replici pe 

ecran 

Marin...” 

TVR 1 23.VI, 

20.19 

Telejurnal,  

titraj 

„Este posibil ca în 

2011,salariile...” 

Este posibil ca în 2011, 

salariile... 

Grafie: Absenţa blancului după virgulă. 

TVR 1 23.VI, 

20.22 

Telejurnal,  

titraj 

„primul ministru” prim-ministrul Grafie: Conform DOOM2 2005, forma 

corectă a substantivului este prim-

ministru, iar articolul hotărât ar fi 

trebuit să se afle la finalul compusului. 

TVR 1 23.VI, 

20.45 

Telejurnal,  

titraj 

„Ionel Danciulescu” Ionel Dănciulescu Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

TVR 1 23.VI, 

20.47 

Telejurnal, ecran „Jean Padureanu” Jean Pădureanu Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

TVR 1 23.VI, 

20.52 

Telejurnal, ecran „5 mil europentru” 5 mil. de euro pentru Grafie: Absenţa punctului după forma 

prescurtată a substantivului milioane. 

Grafie: Absenţa blancului între două 

cuvinte. 

Sintaxă: Omiterea prepoziţiei de după 

numeral mai mare de 19, care nu are 

ultimele două cifre mai mici de 19, 

inclusiv. 

TVR 1 23.VI, 

20.52 

Telejurnal,  

titraj 

„presedinte” preşedinte Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

TVR 1 24.VI, 

20.03 

Telejurnal, ecran „voravea” vor avea Grafie: Absenţa blancului între două 

cuvinte. 

TVR 1 24.VI, 

20.12; 

28.VI, 

20.19 

Telejurnal, ecran „cms. şef” comisar-şef Grafie: Abrevierile ad-hoc nu sunt 

recomandabile. 

Grafie: Conform DOOM2 2005, numele 

de funcţii compuse cu şef se scriu cu 

cratimă. 

TVR 1 24.VI, 

20.24 

Telejurnal, ecran „Balotesti” Baloteşti Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

TVR 1 26.VI, 

20.19 

Telejurnal, 

prezentator 

„treizeci şi doi de mii de lei” treizeci şi două de mii de lei Sintaxă: Numeralul adjectival ar fi 

trebuit să se acorde cu substantivul mii, 

deci ar fi trebuit să aibă formă de 

feminin.   

TVR 1 27.VI, 

20.06 

Telejurnal, 

burtieră 

„ing. şef” ing.-şef/ 

inginer-şef 

Grafie: Conform DOOM2 2005, numele 

de funcţii compuse cu şef se scriu cu 

cratimă. 

TVR 1 28.VI, 

20.04 

Telejurnal, 

reporter 

„doisprezece mii de metri cubi 

pe secundă” 

douăsprezece mii de metri cubi 

pe secundă 

Sintaxă: Numeralul doi din compusul 

doisprezece flexionează în gen şi se 

acordă cu substantivul mii. 

TVR 1 30.VI, Telejurnal, „maxim 20–30 de lei” maximum 20–30 de lei Morfologie: Forma corectă a 
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20.27 reporter adverbului este maximum, iar a 

adjectivului, maxim. 

 

 

 

Recomandări 

 

● „TERMEN LIMITĂ” (TVR 1, 5.VI, titraj) – recomandat: TERMEN-LIMITĂ; 

● „Drumari pe ...drumuri” (TVR 1, 17.VI, titraj) – recomandat: Drumari pe... drumuri. 

● „week-end” (TVR 1, 25.VI, titraj) – corect: weekend 

 

● Sunt folosite constant ghilimele neromâneşti: " " – corect: „ ” (99 
99

, jos şi sus); 

 

Am remarcat la acest post de televiziune câteva situaţii de folosire incorectă, abuzivă a prepoziţiei pe: 
● „Este una dintre condiţiile pentru ridicarea monitorizării pe Justiţie a ţării noastre” (TVR 1, 2.VI) – recomandat: Este una dintre condiţiile pentru ridicarea 

monitorizării ţării noastre în domeniul Justiţiei; 

● „Imediat după ce premierul a încheiat discursul pe cele două proiecte de lege...” (TVR 1, 7.VI) – recomandat: Imediat după ce premierul a încheiat discursul 

despre cele două proiecte de lege...; 

● „dezbaterea... pe un subiect” (TVR 1, 18.VI) – recomandat:  dezbaterea... privind/în legătură cu un subiect. 

 

Alte inadvertenţe sintactice, semantice şi stilistice: 

● „Ai altă noutate vizavi de romanul poliţist” (TVR 1, 16.VI) – recomandat: Ai altă noutate în legătură cu romanul poliţist; 

● „Să mergem în piaţa Charles de Gaulle, să dăm o privire” (TVR 1, 18.VI) – corect: Să aruncăm o privire;  

● „Această situaţie se va perpetua în perioada următoare” (TVR 1, 25.VI) – recomandat: Această situaţie va continua/va persista în perioada următoare. 

 

● „Şi când au fost alegerile nu l-a votat nici dracu’” (TVR 1, 3.VI); 

● „Cum dracu’, unu alb şi unu negru?!” (TVR 1, 3.VI); 

 

●  „Nu înţelegem de ce preşedintele Băsescu, a spus, din ce-am înţeles, n-am auzit eu, dar aşa am auzit că s-a spus, că a zis să facem consiliu de administraţie 

pe legea veche şi, după aia, să scoatem o lege nouă, adevărată. Şi cu toate astea, alţii vor să facă altfel. Mă, ştiam că dumnealui dictează, şi dacă dumnealui... Aşa 

s-a spus, şi totuşi alţii nu execută, nici nu ştim ce să mai credem. În orice caz, vă spunem că sunt foarte mulţi oameni care au multe semne de întrebare şi probabil, 

mai curând sau mai târziu, ele vor ieşi la suprafaţă, pentru că nu se poate aşa. Dar să mergem mai departe” (TVR 1, 3.VI, 17.26, Interes general, Sorin Burtea). 

 

 


