Postul: Realitatea TV
Perioada: 20 martie − 20 aprilie 2009

Postul
Ziua, ora
Emisiunea, autorul greşelii
Greşeala
Varianta corectă
Explicaţia
RTV
20.III,
14.44
Transmisiune directă,
Titraj
România aşteaptă o schimbare, de ceva nou
România aşteaptă o schimbare, ceva nou
Neglijenţă de tehnoredactare, corectată ulterior.
RTV
20.III,
20.16
Cap şi Pajură,
Crawl
De aproximativ 4,5 milioane euro
De aproximativ 4,5 milioane de euro
Sintaxă: omisiunea prepoziţiei obligatorie de.
RTV
20.III,
20.32
Cap şi Pajură,
Cristian Tudor Popescu
Era imposibil datorită atmosferei 
Era imposibil din cauza atmosferei
Semantică: prepoziţia datorită se utilizează în contexte cu o cauză de natură pozitivă, iar din cauza se foloseşte în contexte cu o cauză de natură negativă.
RTV
20.III,
20.33
Cap şi Pajură,
Crawl
De patru miliarde euro
De patru miliarde de euro
Sintaxă: omisiunea prepoziţiei obligatorii de.
RTV
20.III,
22.15
Tănaseşi Dinescu,
Stelian Tănase
Va trebui să aibe un bilanţ
Va trebui să aibă un bilanţ
Morfologie: formă greşită de conjunctiv prezent a verbului a avea.
RTV
20.III,
22.21
Tănase şi Dinescu,
Stelian Tănase
Acolo treizeci de locuri 
n-ajunge la toată lumea
Acolo treizeci de locuri n-ajung la toată lumea
Sintaxă: dezacord între subiect şi predicat.
RTV
20.III,
22.25
Tănaseşi Dinescu,
Mircea Dinescu
Bătălia care a dus-o patru ani cu Băsescu
Bătălia pe care a dus-o patru ani cu Băsescu
Sintaxă: folosire invariabilă, fără prepoziţia gramaticalizată pe, a relativului complement direct.
RTV
20.III,
22.40
Tănase şi Dinescu,
Stelian Tănase
Să aibe un contracandidat
Să aibă un contracandidat
Morfologie: formă greşită de conjunctiv prezent a verbului a avea.
RTV
24.III,
22.33
Realitatea te priveşte,
Crawl
Lipsa caraterului creştin
Lipsa caracterului creştin
Greşeală de tehnoredactare.
RTV
24.III,
22.37
Realitatea te priveşte,
Voce
În braţele dulcei Ana Lesko
În braţele dulcii Ana Lesko
Morfologie: formă greşită de genitiv, feminin singular a adjectivului dulce (omonimă cu femininul plural, dulci).
RTV
24.III,
23.29
Ediţie specială,
Reporter
Dumneavoastră, ca şi lider al organizaţiei de tineret
Dumneavoastră, ca lider al organizaţiei de tineret
Sintaxă: şi parazitar.
RTV
24.III,
23.43
Ediţie specială,
Moderator
Spuneţi-ne, spuneţi-ne
Spuneţi-ne, spuneţi-ne
Morfologie: verbele de conjugarea a treia, terminate în -e, se accentuează pe radical, spre deosebire de cele de conjugarea a doua, terminate în -ea, care se accentuează pe flectiv.
RTV
24.III,
23.49
Ediţie specială,
Adrian Ursu
Eu vroiam tocmai să vă spun
Eu voiam tocmai să vă spun
Morfologie: forma de imperfect vroiam este un hibrid între voiam (de la verbul a voi) şi vream (de la verbul a vrea).
RTV
24.III,
23.51
Ediţie specială,
Adrian Ursu
Avea un background mult mai încărcat din punct de vedere al...
Avea un background mult mai încărcat din punctul de vedere al...
Sintaxă: gruparea prepoziţională are forma „din punctul de vedere” dacă este urmată de genitiv şi „din punct de vedere”, dacă este urmată de un adjectiv.
RTV
25.III,
12.05
Realitatea de la 12.00,
Marilena Nedelcu
El, ca şi carieră, era destul de bine
El, în privinţa carierei, era destul de bine
Sintaxă: şi parazitar.
RTV
25.III,
12.39
Realitatea de la 12.00,
Crawl
Mama lui Popoviciu, Ligia devine proprietara Pavilionului H
Mama lui Popoviciu, Ligia, devine proprietara Pavilionului H
Punctuaţie: apoziţia se izolează prin virgule.
RTV
25.III,
12.40
Realitatea de la 12.00,
Diana Gherghiţă
Două sute douăzeci şi una de hectare 
Două sute douăzeci şi unu de hectare
Sintaxă: dezacord în gen al numeralului.
RTV
25.III,
12.41
Realitatea de la 12.00,
Diana Gherghiţă
Avem pe segmentul rezidenţial, cât şi pe cel de office
Avem atât pe segmentul rezidenţial, cât şi pe cel de office
Sintaxă: gruparea cât şi nu poate apărea decât în prezenţa corelativului atât.
RTV
25.III,
12.46
Realitatea de la 12.00,
Liana Pătraş
După aflarea acestor acuzaţii şi reţinerii domnului Popoviciu
După aflarea acestor acuzaţii şi după reţinerea domnului Popoviciu
Sintaxă: anacolut (primul termen al coordonării este în acuzativ, iar al doilea, în genitiv/dativ).
RTV
25.III,
12.50
Realitatea de la 12.00,
Diana Gherghiţă
Deţinea terenuri într-o suprafaţă de...
Deţinea terenuri cu o suprafaţă de...
Sintaxă: greşeală de utilizare a prepoziţiei.
RTV
26.III,
19.03
Realitatea zilei,
Crawl
Din partea politicienilor, mass-media şi pacienţilor
Din partea politicienilor, a mass-mediei şi a pacienţilor
Morfologie: conform DOOM2, mass-media este un substantiv de genul feminin (şi numărul singular), care flexionează ca şi celelalte substantive feminine; este recomandabilă şi reluarea articolului genitival în faţa fiecărui membru al unei coordonări de substantive în genitiv.
RTV
26.III,
19.12
Realitatea zilei,
Răzvan Dumitrescu
Ca reprezentant al preşedenţiei; acolo, la preşedenţie
Ca reprezentant al preşedinţiei; acolo, la preşedinţie
Lexic, ortoepie: formă greşită a substantivului, care este format astfel: preşedinte + -ie.
RTV
26.III,
19.20
Realitatea zilei,
Crawl
Fostul şef al DGIPI Cornel Şerban:
Fostul şef al DGIPI, Cornel Şerban:
Punctuaţie: apoziţia trebuie izolată prin virgule.
RTV
26.III,
19.22
Realitatea zilei,
Crawl
Pentru fostul rector al Universităţii de Agronomie Ioan Alecu procurorii nu au cerut...
Pentru fostul rector al Universităţii de Agronomie, Ioan Alecu, procurorii nu au cerut...
Punctuaţie: apoziţia trebuie izolată prin virgule.
RTV
26.III,
19.52
Realitatea zilei,
Crawl
În faţa Ministerul Justiţiei
În faţa Ministerului Justiţiei
Probabil, neglijenţă de (tehno)redactare.
RTV
26.III,
21.01
Realitatea de la 21.00,
Reporter
Prin intermediul şefului de la DGIPI, dar şi a...
Prin intermediul şefului de la DGIPI, dar şi al...
Sintaxă: dezacord al articolului genitival.
RTV
27.III,
13.25
Realitatea de la 13.00,
Reporter
Este prima oară când se discută la Viena despre Revoluţia română, şi asta din cauză că a fost iniţiativa Institutului Cultural Român
Este prima oară când se discută la Viena despre Revoluţia română, şi asta datorită faptului că a fost iniţiativa Institutului Cultural Român/datorită iniţiativei luate de Institutul Cultural Român
Semantică: prepoziţia datorită se foloseşte în contexte pozitive, iar locuţiunea prepoziţională din cauza, în contexte negative.
RTV
27.III,
13.54
Transmisiune directă,
Mihai Tatulici
La următoarele noastre întâlniri care le vom face
La următoarele noastre întâlniri pe care le vom face
Sintaxă: folosire invariabilă, fără prepoziţia gramaticalizată pe, a relativului complement direct.
RTV
27.III,
14.04
Realitatea de la 14.00,
Mihai Tatulici
Tot din această discuţie, reiese şi suma şi bunurile care i-au fost...
Tot din această discuţie, reies şi suma şi bunurile care i-au fost...
Sintaxă: dezacord între subiect şi predicat.
RTV
29.III,
14.17
Realitatea de la 14.00,
Reporter
Cu procente cuprinse între 5 şi 30 la sută
Cu procente cuprinse între 5 şi 30 
 cu valori cuprinse între 5 şi 30 la sută
Semantică: pleonasm.
RTV
29.III,
14.18
Realitatea de la 14.00,
Reporter
Să se intereseze despre posibilităţile...
Să se intereseze de posibilităţile...
Sintaxă: greşeală de regim prepoziţional.
RTV
29.III,
14.20
Realitatea de la 14.00,
Mirela Vaşadi
Posesorii de autovehicole
Posesorii de autovehicule
Ortoepie: pronunţare hipercorectă.
RTV
29.III,
14.36
Realitatea de la 14.00,
Voce
Să-şi abuzeze cele patru fiice
Să abuzeze de cele patru fiice
Lexic, sintaxă: calc sintactic (după engl. to abuse somebody) impropriu limbii române, unde verbul a abuza nu este tranzitiv, ci are regim prepoziţional.
RTV
29.III,
14.45
Realitatea de la 14.00 − Meteo,
Prezentator

Din punct de vedere al temperaturilor
Din punctul de vedere al temperaturilor
Sintaxă: gruparea prepoziţională are forma „din punctul de vedere” dacă este urmată de genitiv şi „din punct de vedere”, dacă este urmată de un adjectiv.
RTV
29.III,
14.52
Realitatea de la 14.00, Corespondent
Antrenorul le-a pregătit o altă pregătire
Antrenorul le-a pregătit un alt antrenament
Lexic: repetiţie nejustificată. 
RTV
29.III,
15.01
Realitatea de la 15.00,
Corespondent
Aceştia vor fi monitorizaţi în cazul în care se află undeva
Aceştia vor fi monitorizaţi pentru a se controla locul în care se află/controlându-se astfel locul în care se află
Semantică: formulare ilogică (oricine se află „undeva” în orice moment).
RTV
29.III,
18.54
Realitatea de la 18.00 − Sport,
Reporter
Dezamăgiţi cu eşecul cu Serbia
Dezamăgiţi de eşecul cu Serbia
Sintaxă: greşeală de regim prepoziţional.
RTV
29.III,
18.55
Realitatea de la 18.00 − Sport,
Reporter
La ora şaptisprezece, şaptisprezece treizeci
La ora şaptesprezece, şaptesprezece treizeci
Ortoepie: numeralul are structura şapte + spre + zece.
RTV
31.III,
9.53
Realitatea de la 9.00 − Meteo,
Prezentator
Nu datorită unei pene de curent generale
Nu din cauza unei pene de curent generale
Semantică: prepoziţia datorită se utilizează în contexte cu o cauză de natură pozitivă, iar din cauza se foloseşte în contexte cu o cauză de natură negativă.
RTV
31.III,
9.57
Bruma de nutriţie,
Carmen Brumă
Asemănător cu untul, ca şi consistenţă
Asemănător cu untul, în privinţa consistenţei
Sintaxă: şi parazitar.
RTV
31.III,
9.57
Bruma de nutriţie,
Carmen Brumă
Fie că optaţi pentru unt sau margarină
Fie că optaţi pentru unt, fie pentru margarină
Sintaxă: această conjuncţie coordonatoare disjunctivă nu poate apărea decât în perechi (fie..., fie).
RTV
31.III,
10.43
Realitatea de la, 10.00
Titraj
comisar şef
comisar-şef
Grafie: lipsa cratimei care leagă cele două componente ale substantivului compus nume de profesie.
RTV
31.III,
10.44
Realitatea de la 10.00,
Titraj
agent şef
agent-şef
Grafie: lipsa cratimei care leagă cele două componente ale substantivului compus nume de profesie.
RTV
31.III,
11.06
Realitatea de la 11.00,
Corespondent
Să plătească la stat minim 1300 de euro
Să plătească la stat minimum 1300 de euro
Morfologie: forma minim are utilizare adjectivală, iar minimum, utilizare adverbială.
RTV
31.III,
11.34
Ediţie specială,
Cristina Şincai
Cele care le importăm s-ar ieftini
Cele pe care le importăm s-ar ieftini
Sintaxă: lipsa prepoziţiei gramaticalizate pe, care marchează relativul complement direct.
RTV
4.IV
15.05-16.00
Fabrica,
crawl 

Drobeta Turnu Severin
Râmnicu Vâlcea
Piatra Neamţ
Târgu Jiu
Târgu Mureş
Drobeta-Turnu-Severin
Râmnicu-Vâlcea
Piatra-Neamţ
Târgu-Jiu
Târgu-Mureş
Grafie: conform DOOM 1982, numele localităţilor din coloanele alăturate se scriu cu cratimă.
RTV
4.IV
15.25
Fabrica,
Ecran
bodyguard-ul lui Becali
bodyguardul lui Becali
Grafie: articulat hotărât, substantivul bodyguard îşi ataşează articolul fără cratimă („Ataşarea fără cratimă a articolului sau a desinenţei la împrumuturile – chiar neadaptate sub alte aspecte – terminate în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română”: DOOM2, p. XLII).
RTV
4.IV
15.05-16.00
Fabrica,
Ecran
Becali, dupa gratii
Becali, după gratii
Grafie: neglijenţă în tehnoredactare, lipsa diacriticelor.
RTV
4.IV
15.53
Fabrica,
Titlu
Becalizare si salarii
Becalizare şi salarii
Grafie: neglijenţă în tehnoredactare, lipsa diacriticelor.
RTV
4.IV
15.54
Fabrica,
Crawl
Preşedintele Traian Băsescu participă şi azi la summit-ul NATO
Preşedintele Traian Băsescu participăcşi azi la summitul NATO
Grafie: conform DOOM2, substantivul summit se articulează summitul, deci articolul se ataşează fără cratimă.
RTV
6.IV
19.09
Realitatea de la 19.00,
Ecran
Decizia în cazul Becali va fi luată în seara asta sau mâine dimineaţă
Decizia în cazul Becali va fi luată în seara asta sau mâine-dimineaţă
Grafie: conform DOOM2, adverbul compus mâine-dimineaţă se scrie cu cratimă.
RTV
6.IV
22.05
Ora de foc,
AdrianUrsu
candidatura sa la preşedenţie
candidatura sa la preşedinţie
Lexic, ortoepie: substantivul preşedenţie este derivat de la substantivul preşedinte cu sufixul 
-ie.
RTV
6.IV
22.46
Ora de foc,
Reporter
De partea lui Gigi Becali nu sunt doar mass-media, nu sunt doar mulţi oameni
De partea lui Gigi Becali nu e doar mass-media, nu sunt doar mulţi oameni
Sintaxă: dezacord între subiect şi predicat; între substantivul colectiv mass-media şi verbul a fi acordul trebuie făcut la singular.
RTV
6.IV
22.47
Ora de foc,
Reporter
cei trei presupus hoţi  
cei trei presupuşi hoţi
Sintaxă: dezacord în număr şi gen între adjectivul antepus şi substantivul hoţi.
RTV
8.IV
10.18
Realitatea de la 10.00,
Valentina Pufulescu
o cifră de afaceri de maxim doisprezece mii de euro
o cifră de afaceri de maximum douăsprezece mii de euro
Sintaxă: dezacord în gen între numeral şi substantivul  de genul feminin mii (vezi o mii – două mii, nu *doi mii).
Morfologie: forma adverbului este maximum, nu maxim (maxim este adjectiv).
RTV
8.IV
11.03
Realitatea de la 11.00,
prezentatoare
Rolul candidatului la preşedenţie
Rolul candidatului la preşedinţie
Lexic, ortoepie: substantivul preşedinţie este derivat de la substantivul preşedinte cu sufixul 
-ie.
RTV
8.IV
12.02
Realitatea de la 12.00,
Reporter
Principele Radu îşi va anunţa candidatura la Preşedenţia României 
Principele Radu îşi va anunţa candidatura la Preşedinţia României
Lexic, ortoepie: vezi supra.
RTV
8.IV
20.40
Ora de foc,
Titraj
Nu  am avut nici un fel de dispută
Nu am avut niciun fel de dispută 
Grafie: conform DOOM2, adjectivele negative niciun, nicio se scriu într-un cuvânt.
RTV
8.IV
20.41
Ora de foc,
Titraj
Nu vom face nici o disponibilizare
Nu vom face nicio disponibilizare
Grafie: vezi supra.
RTV
10.IV
12.35
Realitatea de la 12.00,
Corespondent
acest maraton [...] şi al sărbătorilor pascale care începe începând de astăzi în Bucovina
acest maraton [...] care începe astăzi în 
Bucovina
Semantică: repetiţie.
RTV
10.IV
12.37
Realitatea de la 12.00,
Corespondent
prin urmare rămânem în continuare aici 

prin urmare rămânem aici
Semantică: pleonasm.
RTV
10.IV
12.40
Realitatea de la 12.00,
crawl

a fost avansat post mortem la gradul de maior
a fost avansat 
post-mortem la gradul de maior
Grafie: conform DOOM2, adverbul post-mortem se scrie cu cratimă.
RTV
12.IV
10.12
Realitatea de la  10.00,
Marinela Mititelu
democrat-liberal Anca Boagiu
democrat-liberala Anca Boagiu
Sintaxă: dezacord în gen al adjectivului compus democrat-liberal (aici, de genul feminin).
RTV
12.IV
12.16
Realitatea de la 12.00,
Andra Miron
De altfel, astăzi se sfinţesc mâţişorii, nu salciile
De altfel, astăzi se sfinţesc mâţişorii, nu sălciile
Morfologie: conform DOOM2, forma de plural a substantivului salcie este sălcii, cu alternanța vocalică a–ă .
RTV
12.IV
12.22
Realitatea de la 12.00,
Ecran
Peste cinci mii de oameni s-au strâns în centrul oraşului Miercurea Ciuc 

Peste cinci mii de oameni s-au strâns în centrul oraşului Miercurea-Ciuc 

Grafie: conform DOOM 1982, numele localităţii din coloana alăturată se scrie cu cratimă.
RTV
12.IV
12.25
Realitatea de la 12.00,
Prezentatoare
O luăm pe Elena Băsescu care a tot fost în atenţia mass-media
O luăm pe Elena Băsescu care a tot fost în atenţia mass-mediei
Morfologie: conform DOOM2, forma de genitiv-dativ a substantivului compus mass-media este mass-mediei.
RTV
17.IV
08.20
Realitatea de la 08.00,
Corespondent
s-au arătat încrezători de ceea ce s-ar putea întâmpla astăzi
s-au arătat încrezători în ceea ce s-ar putea întâmpla astăzi
Sintaxă: regim prepoziţional impropriu; adjectivul încrezător este urmat de un complement prepoziţional introdus de prepoziţia în.
RTV
17.IV
08.30
Realitatea de la 08.00,
Ecran
Târgu Mureş
Târgu-Mureş
Grafie: conform DOOM 1982, numele localităţii din coloana alăturată se scrie cu cratimă.
RTV
17.IV
13.17
Realitatea de la 13.00,
Reporter
Ar fi arătat în cu totul alte condiţii această fundație
Ar fi arătat cu totul altfel această fundaţie
Ar fi fost în (cu totul) alte condiţii această fundaţie
Semantică: exprimare ambiguă; s‑au suprapus, probabil, două structuri sintactice: această fundaţie ar fi arătat cu totul altfel/diferit şi această fundaţie ar fi fost în cu totul alte condiţii.
RTV
18.IV
14.05
Realitatea de la 14.00,
Corespondent
Este foarte uşor ca să lucreze cu acest nămol
Este foarte uşor să lucreze cu acest nămol
Sintaxă: conectorul ca să introduce în frază o subordonată circumstanţială de scop (doar cu dislocare ca... să poate introduce și alt tip de subordonată). Propozi-ţia subordonată din această frază este o subiectivă, nu o circumstanţială de scop.
RTV
18.IV
14.07
Realitatea de la 14.00,
Crawl
Târgu Mureş
Miercurea Ciuc
Alba Iulia 

Târgu-Mureş
Miercurea-Ciuc
Alba-Iulia
Grafie: conform DOOM 1982, numele localităţilor din coloanele alăturate se scriu cu cratimă.
RTV
18.IV
14.12
Realitatea de la 14.00,
voice off
Prima mănăstire pe care a vizitat-o astăzi Traian şi Maria Băsescu a fost cea de la Voroneţ
Prima mănăstire pe care au vizitat-o astăzi Traian şi Maria Băsescu a fost cea de la Voroneţ
Sintaxă: dezacord între subiectul multiplu postpus (Traian şi Maria Băsescu) şi predicat.
RTV
18.IV
14.20
Realitatea de la 14.00,
Crawl
Vom încerca să luam din alte capitole
Vom încerca să luăm din alte capitole
Grafie: neglijenţă în tehnoredactare, lipsa diacriticelor.
RTV
18.IV
14.35
Realitatea de la 14.00, 
Titlu
Păianjenul mecanic d 12 metri
Păianjenul mecanic de 12 metri
Grafie: greşeală de tehnoredactare.
RTV
18.IV
15.18
Fabrica,
Crawl
Bodyguarzii nu au nicio vină deşi sunt în arest
Bodyguarzii nu au nicio vină, deşi sunt în arest
Punctuaţie: subordonata concesivă se separă grafic prin virgulă de propoziţia principală.
RTV
18.IV
15.29
Fabrica,
Ecran
Proprietar casă de amanet
Proprietar al unei case de amanet
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor sintactice.
RTV
18.IV
15.33
Fabrica,
Prezentatoare
ca şi pensionar, primeşte banii după Paşte
ca pensionar, primeşte banii după Paşte
Sintaxă: folosirea inutilă, parazitară a cuvântului şi.
RTV
20.IV
09.10
Realitatea de la 09.00,
Corespondent
Stropitul fetelor de măritat sau a nevestelor
Stropitul fetelor de măritat sau al nevestelor
Sintaxă: dezacord în gen al pronumelui semiindependent. Pronumele înlocuieşte substantivul stropitul, deci are formă de masculin singular – al.
RTV
20.IV
09.10
Realitatea de la 09.00,
Corespondent
vin, pălincă
vin, palincă
Ortoepie: conform DOOM2, forma de singular a substantivului este palincă.
RTV
20.IV
09.10
Realitatea de la 09.00,
Corespondent
Apă de colonie
Apă de colonie
Ortoepie: accentuare greşită a substantivului colonie din sintagma apă de colonie, pe a treia silabă.
RTV
20.IV
15.22
Fabrica,
Titraj
Paştele este o sărbătoare de familie nu prilej de campanie electorală
Paştele este o sărbătoare de familie, nu prilej de campanie electorală
Punctuaţie: lipsa virgulei. Înaintea morfemului negativ nu se pune virgulă atunci când negaţia are rol de corecţie.
RTV
20.IV
15.27
Fabrica,
Crawl
nu ar fi fost capturat de somalezi ci reţinut de autorităţi
nu ar fi fost capturat de somalezi, ci reţinut de autorităţi
Punctuaţie: lipsa virgulei care se foloseşte înaintea conjuncţiei coordonatoare adversative ci.
RTV
20.IV
15.29
Fabrica,
Crawl
A concertat ieri seară şi Gheorghe Zamfir
A concertat ieri-seară şi Gheorghe Zamfir
Grafie: conform DOOM 2, adverbul compus ieri-seară se scrie cu cratimă. 
RTV
20.IV
15.30
Fabrica,
Crawl
comisarul şef Ionel Georgescu
comisarul-şef Ionel Georgescu
Grafie: substantivul compus comisar-şef nume de profesie se scrie cu cratimă.


RECOMANDĂRI
„Acum într-o mică campanie electorală” (Realitatea TV, 20.III, 14.37); recomandat: într-o campanie electorală mică
„Protest anti-cipuri” (Realitatea TV, 29.III,14.19); recomandat: Protest anticipuri
„refuză să semneze contractul cadru” (Realitatea TV, 31.III, 10.03, titraj); recomandat: contractul-cadru
„Suntem pe finalul acestei emisiuni”  (Realitatea TV, 4.IV, 15,52); recomandat: la finalul acestei emisiuni
„Fac un apel Ministerului Agriculturii” (Realitatea TV, 8.IV, 10.40); recomandat: la Ministerul Agriculturii
 „Adjunctul Poliţiei Capitalei pe probleme de judiciar” (Realitatea TV, 10.IV, 12.29); recomandat: pentru
„Studenții moldoveni se tem să se mai ducă acasă de Paşti” (Realitatea TV, 12.IV, 10.18); recomandat: Paşte
„Cei care au plecat deja au fost luați în vizor de poliția moldovenească” (Realitatea TV, 12.IV, 12.11); recomandat (din motive stilistice): Cei care au plecat deja sunt ţinuţi sub observaţie de poliţia moldovenească
„Primul-ministru a pierdut  cu 21,8%” (Realitatea TV, 12.IV, 12.24); recomandat: prim-ministrul
„Primul-ministru a împărţit cadouri” (Realitatea TV, 18.IV, 16.00); recomandat: prim-ministrul.

