Realitatea TV
(10 septembrie – 10 octombrie 2010)
Post
Realitatea
TV

Data,
ora
12.IX,
21.34

Emisiunea,
autorul greşelii
16 - 18 Deschide
lumea,
prezentator

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

„am informat-o pă noul
ministru al Transporturilor,
doamna Anca Boagiu, că mi se
pare incorect”
„nu îl întreb primul pe domnu’
Hagiu, ca să nu mă risc”

l-am informat pe noul
ministru al Transporturilor,
doamna Anca Boagiu, că mi
se pare incorect
nu îl întreb primul pe domnul
Hagiu, ca să nu risc

Sintaxă: Formă greşită a pronumelui clitic (o, în
loc de îl) care anticipează un substantiv cu genul
gramatical masculin.
Sintaxă: Verbul a risca nu este reflexiv (cf. a
supăra, a se supăra); utilizarea lui reflexivă
caracterizează limbajul relaxat, neîngrijit, deci
este nepotrivită într-o emisiune de dezbateri.
Grafie: Tehnoredactare neglijentă.
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12.IX, 16 - 18 Deschide
22.08 lumea,
prezentator

Realitatea
TV

13.IX, 16 - 18 Deschide
17.12 lumea,
transcriere
13.IX, Ora de foc,
22.10 titraj

„să invăţaţi”

să învăţaţi

„Sechestru record: 570 mil.
euro”

Sechestru-record: 570 de
milioane de euro

Grafie: Lipsa cratimei din structura compusului.
Grafie: Prescurtare improprie.
Sintaxă: Dubla nemarcare a relaţiilor sintactice
(lipsa prepoziţiei de de două ori).

Realitatea
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15.IX, 16 - 18 Deschide
16.20 lumea,
corespondent

„Am lângă mine pe preşedintele
Sanitas pe Brăila, pe judeţul
Brăila, doamna Aurelia
Chelariu. Doamna Aurelia, ce
a mai spus doamna meneger,
cum e cu această chestie, că vă
exclude pe dumneavoastră,
sindicaliştii, de la tot ceea ce se
va întâmpla de acum înainte?”

Îl am lângă mine pe
preşedintele Sanitas pe/
pentru Brăila, pe/ pentru
judeţul Brăila, doamna
Aurelia Chelariu. Doamnă
(Aurelia) Chelariu, ce a mai
spus doamna manager/
managerul, cum e cu această
chestiune, că vă exclude pe
dumneavoastră, sindicaliştii,
de la tot ceea ce se va
întâmpla de acum înainte?

Stilistică: Sintagma corectă de vocativ, în acest
context de comunicare (un interviu), ar fi trebuit
să conţină substantivul feminin singular
nearticulat şi numele (eventual, şi prenumele)
persoanei intervievate.
Pronunţare: Forma corectă (scrisă şi pronunţată)
în limba română, conform DOOM2 2005, este
manager.

Realitatea
TV

15.IX, 16 - 18 Deschide
16.33 lumea,

„ar fi fost folosite un număr
foarte mare de oameni”

ar fi fost folosit un număr
foarte mare de oameni

Sintaxă: Dezacord al predicatului cu subiectul
postpus, greşeală accidentală, cauzată de

Realitatea
TV
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corespondent
15.IX, 16 - 18 Deschide
16.34 lumea,
corespondent

Realitatea
TV

17.IX, 16 - 18 Deschide
16.06 lumea,
corespondentă

Realitatea
TV

17.IX, 16 - 18 Deschide
16.08 lumea, voce

Realitatea
TV

19.IX, Realitatea de la
13.28 13:00,
corespondentă

Realitatea
TV

19.IX, Realitatea de la
14.02 14:00,
corespondentă

Realitatea
TV

19.IX, Realitatea de la
14.03 14:00,
corespondentă
19.IX, Realitatea de la
15.01 15:00,
corespondentă

Realitatea
TV

neanticiparea mesajului.
Sintaxă: Anacolut.

„În ceea ce-i priveşte, acele
afirmaţii, interceptări făcute de
către cei de la SRI şi citate de
procurori în sala de judecată,
Sorin Ovidiu Vîntu a precizat
că acele interceptări sunt reale”
„Aşadar, cine merge astăzi la
bancă să îşi semneze actele
adiţionale şi vede că sunt acolo
stipulate clauze, comisioane
care nu ar trebui să existe, tot ce
le rămâne de făcut românilor
este să dea băncile în judecată,
aşa cum au procedat deja alte
sute de clienţi.”
„în timp ce colegul lui de
partid, deputatul Sulfina Barbu,
spune că...”

în ce priveşte acele afirmaţii,
interceptări făcute de către
cei de la SRI şi citate de
procurori în sala de judecată,
Sorin Ovidiu Vîntu a precizat
că sunt reale
sugestie: Aşadar, cine merge
astăzi la bancă să îşi semneze
actele adiţionale şi vede că
sunt acolo stipulate clauze,
comisioane care nu ar trebui
să existe nu are decât să dea
banca în judecată, aşa cum
au procedat deja alte sute de
clienţi.
în timp ce colega lui de
partid, deputatul Sulfina
Barbu, spune că...

„nou-născuţi prematur
[prematur]”;
„mămicile care au născut
prematur [prematur]”
„Diferenţa de preţ între biletul
de tren şi cel de avion poate
ajunge chiar să fie şi cu 20 de
lei mai ieftină.”
„a început de la ora
doisprezece”

nou-născuţi [prematur];
mămicile care au născut
[prematur]
Diferenţa de preţ între
biletul de tren şi cel de avion
poate ajunge chiar (şi) cu 20
de lei mai mică.
a început de la ora
douăsprezece

Semantică: Neadecvare semantică între adjectivul
ieftin şi regentul său. Este vorba de o alunecare
semantică nerecomandată.

„şi, mai ales, vor avea parte şi
de a se bucura de un concert
de muzică în cinstea lor, pentru
că azi este ziua lor”

şi, mai ales, vor avea parte
de un concert în cinstea lor/
şi, mai ales, se vor bucura de
un concert în cinstea lor

Semantică: Enunţ redundant din punct de vedere
semantic.

Sintaxă: Anacolut.

Sintaxă: Chiar dacă pentru persoanele de gen
feminin se pot folosi substantive nume de profesii,
funcţii, demnităţi cu formă de masculin,
substantivul coleg trebuie să fie adaptat la genul
natural al referentului.
Pronunţare: Accentuare greşită a adverbului (vezi
DOOM2 2005).

Sintaxă: Dezacordul numeralului.
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19.IX, Realitatea de la
15.02 15:00, titraj

„Premierul Emil Boc şi
ministrul Sănătăţii, Cseke
Atilla vor fi daţi în judecată”

Premierul Emil Boc şi
ministrul Sănătăţii, Cseke
Atilla, vor fi daţi în judecată/
Premierul Emil Boc şi
ministrul Sănătăţii Cseke
Atilla vor fi daţi în judecată

Realitatea
TV
Realitatea
TV

19.IX,
15.06
19.IX,
22.03

Realitatea de la
15:00, titraj
Ultima şansă,
prezentator

„Astăzi, un bilet clasa a II-a la,
pe ruta...”
„prietenia şi amicalitatea care
funcţionează între
reprezentanţii instituţiilor”

Astăzi, un bilet la clasa a IIa, pe ruta...
prietenia/ amiciţia care
funcţionează între
reprezentanţii instituţiilor

Realitatea
TV
Realitatea
TV
Realitatea
TV

19.IX,
22.29
19.IX,
23.03
19.IX,
23.23

Ultima şansă,
prezentator
Ediţie specială,
prezentator
Ediţie specială,
prezentator

„din punct de vedere al
mediului”
„de domeniul DNA-ului şi a
Parchetului”
„cu minerii care i-a scos
Ciorbea din mină”

din punctul de vedere al
mediului
de domeniul DNA-ului şi al
Parchetului
cu minerii pe care i-a scos
Ciorbea din mină

Realitatea
TV

19.IX, Ediţie specială,
23.29 prezentator

Realitatea
TV
Realitatea
TV

20.IX,
0.15
20.IX,
15.01

„Eu v-am spus... Eu nu cred că
niciunul din miniştri mi-a
folosit. Incoerenţi, lipsiţi de
viziune...”
„organizator clienţi păgubiţi”

Eu cred că niciunul dintre
miniştri nu mi-a folosit. /
Eu nu cred că vreunul dintre
miniştri mi-a folosit.
organizator al clienţilor
păgubiţi
...
ca acte procedurale în acest
dosar
...

Realitatea de la
0:00, titraj
Realitatea de la
15:00,
corespondentă

„A asistat la mai multe activităţi
procedurale. Vorbim, cel mai
probabil, despre expertiza
informatică, pe care
anchetatorii trebuie s-o facă la

Punctuaţie: În cazul construcţiei marcate în
coloana din stânga – cu apoziţie în care termenul
explicat reprezintă o persoană unică –, apoziţia fie
trebuie încadrată de virgule (dacă este considerată
o informaţie redundantă, o explicaţie redundantă),
fie nu trebuie încadrată între virgule (dacă
informaţia este considerată nouă). În exemplul
nostru, folosirea unei singure virgule, în loc de
două sau de niciuna, este greşită.
Grafie: Tehnoredactare neglijentă.
Lexic: Substantivul amicalitate este o invenţie
inutilă, neînregistrată în dicţionarele limbii
române. Există deja abstractul amiciţie.
Semantică: Secvenţa prietenie şi amicalitate este
pleonastică. Deşi prezentatorul pare a construi în
mod voit acest pleonasm, secvenţele redundante
semantic sunt de evitat.
Sintaxă: Substantivul punctul, urmat (la distanţă)
de un genitiv, ar fi trebuit să aibă articol definit.
Sintaxă: Dezacordul articolului genitival: al ←
domeniul (m.sg.).
Sintaxă: Folosire invariabilă, fără prepoziţia
gramaticalizată pe, a relativului complement
direct.
Semantică: Fraza este construită greşit,
nerespectându-se dubla negaţie specifică românei.
În afara contextului, sensul acestei fraze nu ar fi
putut fi recuperat.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.
Sintaxă: Utilizarea lui şi parazitar.
Stilistică: Discurs nestructurat, repetitiv.
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toate obiectele care au fost
ridicate la percheziţia făcută în
urmă cu două săptămâni în mai
multe locaţii din Capitală, ca şi
acte procedurale în acest dosar
în care se urmăreşte punerea
sub acuzare, a fost pus deja
sub acuzare Sorin Ovidiu
Vîntu, dar şi alte două
persoane, pentru favorizarea
infractorului.”
„Se pare că această expertiză şi
procesul verbal de percheziţie
informatică nu a fost semnat în
cele din urmă.”

Sintaxă: Dezacord al predicatului cu subiectul
multiplu antepus.

„Scandal pe pensii”

Se pare că această expertiză
şi procesul verbal de
percheziţie informatică nu au
fost semnate în cele din
urmă.
Astăzi, în cadrul Biroului
Permanent, atât liberalii, cât
şi social-democraţii au depus
contestaţii/
cu alt sens:
au contestat (verbal)...
Scandal din cauza pensiilor

„Roberta Anastase si Sever
Voinescu”
„nu m-am uitat la televizor
dar ce aţi facut cu...”

Roberta Anastase şi Sever
Voinescu
nu m-am uitat la televizor,
dar ce aţi făcut cu...

Grafie: Tehnoredactare neglijentă.

„Nu poti să vorbeşti”

Nu poţi să vorbeşti

„vom avea la anul un nou
împrumut cu Fondul Monetar
Internaţional”

vom avea la anul un nou
împrumut la/ acord cu
Fondul Monetar
Internaţional
pe maximum trei ani

Realitatea
TV

20.IX, Realitatea de la
15.01 15:00,
corespondentă

Realitatea
TV

20.IX, Realitatea de la
15.04, 15:00,
15.24 corespondentă

„Astăzi, în cadrul Biroului
Permanent, atât liberalii, cât şi
social-democraţii au depus
contestaţii, contestaţii
verbale.”

Realitatea
TV
Realitatea
TV
Realitatea
TV

Fabrica, titraj

Realitatea
TV
Realitatea
TV

20.IX,
16.34
20.IX,
22.17
21.IX,
16.21,
18.01
21.IX,
16.47
21.IX,
17.04

Ora de foc,
scris pe ecran
16 - 18 Deschide
lumea,
transcriere
Ora de foc,
titraj
16 - 18 Deschide
lumea,
corespondentă

Realitatea

21.IX, Deschide lumea,

„pe maxim trei ani”

Logică: O contestaţie depusă nu poate fi o
contestaţie verbală (vezi sensul substantivului
contestaţie din DEX).

Sintaxă: Extinderea abuzivă a prepoziţiei pe.

Grafie: Tehnoredactare neglijentă.
Punctuaţie: Lipsa virgulei înaintea conjuncţiei
adversative.
Grafie: Tehnoredactare neglijentă.
Sintaxă: Folosirea unei prepoziţii neadecvate, din
cauza suprapunerii a două construcţii frecvente
(împrumut la şi acord cu).
Morfologie: Forma maxim are utilizare
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TV
Realitatea
TV
Realitatea
TV

17.04
21.IX,
17.58
21.IX,
18.13

corespondentă
16 - 18 Deschide
lumea, crawl
Realitatea de la
18:00, crawl

Realitatea
TV
Realitatea
TV
Realitatea
TV

23.IX,
16.34
28.IX,
10.03
28.IX,
10.36

16 - 18 Deschide
lumea, voce
Realitatea de la
10:00, crawl
Realitatea de la
10:00,
prezentator

Realitatea
TV
Realitatea
TV

28.IX, Realitatea de la
11.07 11:00,
corespondent
2.X,
Realitatea de la
21.21 21:00, voce

Realitatea
TV
Realitatea
TV
Realitatea
TV

2.X,
22.45
2.X,
23.48
3.X,
11.07

Realitatea
TV

3.X,
12.54

Realitatea
TV

3.X,
13.02

Ediţie specială,
crawl
Realitatea de la
23:00, titraj
Realitatea de la
11:00,
prezentatoare
Jurnalul
asigurărilor,
prezentatoare
Realitatea de la
13:00,
prezentatoare

„nu au asistat al discurs”

nu au asistat la discurs

„PSD a depus plângere la
Parchet împotriva preşedintelui
Camerei Deputaţilor, Robertei
Anastase, şi a deputatului Sever
Voinescu”
„actul de construcţie al
autostrăzii Transilvania”
„marşul începe la ora 12 şi se
are loc pe traseul”
„la final, spuneţi-ne despre
delegaţia dumneavoastră”

PSD a depus plângere la
Parchet împotriva
preşedintelui Camerei
Deputaţilor, Roberta
Anastase, şi a deputatului
Sever Voinescu
actul de construcţie a
autostrăzii Transilvania
marşul începe la ora 12 şi are
loc pe traseul
la final, spuneţi-ne despre
delegaţia dumneavoastră

„mai ales între orele
doisprezece şi cincisprezece”

mai ales între orele
douăsprezece şi cincisprezece

„încheierea contractului de
construcţie al autostrăzii
Transilvania”
„magnetofoane, vinil-uri”

încheierea contractului de
construcţie a autostrăzii
Transilvania
magnetofoane, viniluri

„Nepotul unui congresmen
americana a adormit”
„cu maxim zece mii de
oameni”

Nepotul unui congresmen
american a adormit
cu maximum zece mii de
oameni

„potrivit unui HG [haşge]
intrat de curând în vigoare”

potrivit unei hotărâri de
guvern intrate de curând în
vigoare
studiile ministrului Educaţiei,
Daniel Funeriu

„studiile ministrului Educaţiei,
Daniel Funeriu”

adjectivală, iar maximum, adverbială.
Grafie: Tehnoredactare neglijentă.
Sintaxă: Acord greşit în caz al apoziţiei. Apoziţia
ar fi trebuit să aibă formă pentru cazul nominativ.

Sintaxă: Dezacordul articolului genitival: a ←
construcţie (f.sg.).
Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare (prezenţa
unui cuvânt în plus).
Morfologie: Verbele de conjugarea a III-a,
terminate în -e, se accentuează pe radical, nu pe
sufix (precum verbele de conjugarea a II-a,
terminate în -ea).
Sintaxă: Numeralele cardinale care-l conţin pe
doi, folosite pentru exprimarea orei, trebuie să
aibă formă de feminin.
Sintaxă: Dezacord al articolului genitival.
Grafie: Nu este justificată ataşarea cu cratimă a
desinenţei -uri.
Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.
Morfologie: Forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, adverbială.
Stilistică: Citire improprie a abrevierii pentru
„hotărâre de guvern”.
Pronunţare: Accentuare greşită a numelui propriu
care provine de la un nume de agent şi se
accentuează corect după acelaşi tipar.
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„laptele dat de animale fac ca
produsele ce se vând în zonă...”

4.X,
22.10
4.X,
22.26

Realitatea de la
14:00,
corespondent
Ora de foc,
crawl
Ora de foc,
crawl

Realitatea
TV
Realitatea
TV

4.X,
22.35
4.X,
22.37

Ora de foc,
crawl
Ora de foc,
crawl

Realitatea
TV
Realitatea
TV

4.X,
22.41
4.X,
23.07

Ora de foc,
crawl
Realitatea de la
23:00, crawl

Realitatea
TV

4.X,
23.13

Realitatea
TV
Realitatea
TV

4.X,
23.15
5.X,
15.47

Realitatea de la
23:00,
prezentatoare
Realitatea de la
23:00, crawl
Fabrica,
prezentatoare

Realitatea
TV

5.X,
16.43

Realitatea
TV

5.X,
16.43

Realitatea

7.X,

Realitatea
TV

3.X,
14.44

Realitatea
TV
Realitatea
TV

laptele dat de animale face ca
produsele ce se vând în
zonă...
în zona Poligrafiei

Sintaxă: Acord prin atracţie, cu substantivul
animale, în loc de lapte.

Sintaxă: Prepoziţia între presupune existenţa a doi
termeni.

„profesoara care se afllă în”

are loc, între 1 şi 11
octombrie /
are loc, în perioada 1 – 11
octombrie
profesoara care se află în

„România va primi 3,6 de
milioane de franci”

România va primi 3,6
milioane de franci

„iar chetuielile, la 705 lei”

iar cheltuielile, la 705 lei

Sintaxă: Folosire greşită a prepoziţiei de. Aceasta
se foloseşte (obligatoriu) după numeralele
cardinale mai mari sau egale cu 20, nu şi după
cele mai mici de 20.
Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

„Britanicul Robert Edwards a
câştigat Premiului Nobel pentru
Medicină”
„din anumite zone ale ţării,
care ştiţi foarte bine cum
reacţionează părinţii”
„unde participă la summit-ul
Asia − Europa”
„după cei douăsprezece ani de
şcoală”

„Britanicul Robert Edwards a
câştigat Premiul Nobel pentru
Medicină”
−

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

unde participă la summitul
Asia − Europa
după cei doisprezece ani de
şcoală

Grafie: Nu este justificată ataşarea cu cratimă a
articolului hotărât.
Sintaxă: Acord greşit, hipercorect, al numeralului.

16 - 18 Deschide
lumea,
corespondentă
16 - 18 Deschide
lumea,
prezentatoare

„pe baza mărturiilor pe care îl
vor strânge”

pe baza mărturiilor pe care le
vor strânge

Sintaxă: Dezacord în gen al formei neaccentuate a
pronumelui.

„Domnule Paraschiv, spuneţimi mai întâi”

Domnule Paraschiv,
spuneţi-mi mai întâi

Realitatea de la

„Ioane Preda”

Ioana Preda

Morfologie: Verbele de conjugarea a III-a,
terminate în -e, se accentuează pe radical, nu pe
sufix (precum verbele de conjugarea a II-a,
terminate în -ea).
Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

„în zona Poligrafei”
„are loc, între 1 – 11
octombrie”

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

Sintaxă: Structură anacolutică, dezorganizare a
frazei.
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TV

12.39

12:00, scris pe
ecran
Realitatea de la
13:00,
corespondent
Realitatea de la
14:00, titraj

Realitatea
TV

7.X,
13.17

Realitatea
TV

7.X,
14.04

Realitatea
TV

8.X,
14.38

Realitatea
TV

8.X,
14.37

Realitatea
TV

8.X,
14.41

Realitatea
TV

8.X,
15.03

Realitatea
TV
Realitatea
TV

8.X,
15.10
8.X,
15.12

Fabrica, crawl

„ora Româniie”

Fabrica, crawl

„doi bărbaţi au jafuit în această
dimineaţă o casă de amanet”

Realitatea
TV

8.X,
15.15

Fabrica, crawl

„Fostul director al Maternităţii
Giuleşti Bogdan Marinescu a
fost pus sub învinuire”

Realitatea
TV

8.X,
16.24

16 - 18 Deschide
lumea,

„schimbările astea de şef la
Poliţia din Craiova e un obicei”

Realitatea de la
14:00,
corespondentă
Realitatea de la
14:00,
corespondentă
Realitatea de la
14:00, scris pe
ecran
Fabrica,
corespondent

„în maxim o lună de zile”

în maximum o lună

Morfologie: Forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, utilizare adverbială.

„Medicii au încercat să-l ţină în
viaţă însă nu au putut să-l
salveze”
„40 la sută dintre respondenţi”

Medicii au încercat să-l ţină
în viaţă, însă nu au putut să-l
salveze
40 la sută dintre repondenţi

Punctuaţie: Lipsa virgulei între două propoziţii
coordonate adversativ.

„vârste cuprinse între
optusprezece şi patruzeci şi
patru de ani”
„Cambogia”

vârste cuprinse între
optsprezece şi patruzeci şi
patru de ani
Cambodgia

Pronunţare: Rostire greşită a numeralului cardinal
compus (opt + spre + zece).

„au fost şi voci împotriva
egalizării vârstei de pensionare,
dar însă toţi liderii PDL”

au fost şi voci împotriva
egalizării vârstei de
pensionare, însă toţi liderii
PDL /
au fost şi voci împotriva
egalizării vârstei de
pensionare, dar toţi liderii
PDL
ora României

Semantică, sintaxă: Asocierea celor două
adversative este pleonastică.

doi bărbaţi au jefuit în
această dimineaţă o casă de
amanet
Fostul director al
Maternităţii Giuleşti, Bogdan
Marinescu, a fost pus sub
învinuire
schimbările astea de şef la
Poliţia din Craiova sunt un

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

Lexic: Formă greşită a substantivului neologic
repondent, prin analogie cu verbul a răspunde.

Grafie: Scriere greşită a numelui de ţară.

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

Punctuaţie: Apoziţia trebuie izolată între virgule.

Sintaxă: Dezacord între subiect şi predicat.
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Realitatea
TV

8.X,
16.33

Realitatea
TV

8.X,
22.20

Realitatea
TV

8.X,
22.29

Realitatea
TV

8.X,
23.05

Realitatea
TV

8.X,
00.01

moderator
16 - 18 Deschide
lumea,
moderator
Tănase şi
Dinescu, Stelian
Tănase
Tănase şi
Dinescu, Stelian
Tănase
Realitatea de la
23:00,
prezentatoare
Realitatea de la
00:00,
prezentatoare

„pe un site de internet
atacatorul scrie”

obicei
pe un site / pe o pagină de
internet atacatorul scrie

„ce legi mai se dau în
România”

ce legi se mai dau în
România

Sintaxă: Topică greşită a semiadverbului mai.

„în discuţia asta care-o fac”

în discuţia asta pe care-o au

„adrenalină la maxim”

adrenalină la maximum

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără prepoziţia
gramaticalizată pe, a relativului complement
direct.
Morfologie: Forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, utilizare adverbială.

„agresorul vroia să îşi regleze
conturile”

agresorul voia să îşi regleze
conturile

Semantică: Pleonasm.

Morfologie: Forma de imperfect vroia este un
hibrid între vrea (de la verbul a vrea) şi voia (de
la verbul a voi).

Recomandări
● „în acest week-end” (Realitatea TV, 2.X, 21.20; 19.IX, 12.03, crawl) – recomandat: în acest weekend;
● „este primul-ministru al acestei ţări” (Realitatea TV, 4.X, 22.39) − corect: prim-minstrul acestei ţări;
● „În plus, mai mult decât atât, sunt mulţi alţi clienţi care...” (Realitatea TV, 19.IX, 12.10, Realitatea de la 12:00, corespondentă) – recomandat: În plus,
sunt mulţi alţi clienţi care.../ Mai mult decât atât, sunt mulţi alţi clienţi care...
● „Bună dimineaţa!” (Realitatea TV, 19.IX, 12.10, Realitatea de la 12:00, prezentatoare) – recomandat: Bună ziua!
● „Aşadar, sub nicio formă nu mai există nicio şansă ca sindicatele să ia în calcul varianta de a renunţa la proteste” (Realitatea TV, 19.IX, 13.22, Realitatea
de la 13:00, prezentatoare) – recomandat: Aşadar, nu mai există nicio şansă ca sindicatele să renunţe la proteste;
● „Mircea Toader(PDL): Există un risc major pe care puteam să-l creem dacă ne întoarcem şi revotăm o lege” (Realitatea TV, 21.IX, 18.15, Ora de foc,
crawl) – recomandat: Mircea Toader (PDL): Există un risc major pe care puteam să-l creăm dacă ne întoarcem şi revotăm o lege;
● „eu urlu ca câinele în pustiu” (Realitatea TV, 19.IX, 22.06, Ultima şansă, prezentator) – recomandat: eu urlu ca un câine în pustiu;
● „Dacă avea sânge-n pompă, spunea când era ministru” (Realitatea TV, 19.IX, 23.22, Ultima şansă, prezentator) – recomandat: Dacă avea curaj, spunea
când era ministru;
● „începând cu orele 16.00” (Realitatea TV, 20.IX, 15.02, Fabrica, prezentatoare) – recomandat: începând cu ora 16.00;
● „declaraţii de nemulţumire vizavi de această guvernare” (Realitatea TV, 20.IX, 22.03, Ora de foc, prezentator) – recomandat: declaraţii de nemulţumire în
legătură cu această guvernare;
● „comentariul dumneavoastră faţă de ce-a spus preşedintele în faţa Camerelor reunite” (Realitatea TV, 21.IX, 16.26, 16 - 18 Deschide lumea, prezentator) –
recomandat: comentariul dumneavoastră în legătură cu ce-a spus preşedintele în faţa Camerelor reunite;
● „să susţină un discurs” (Realitatea TV, 21.IX, 16.23, 16 - 18 Deschide lumea, prezentator) – recomandat: să ţină un discurs.
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