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CNA a reinnoit contractul cu Academia Romana pentru monitorizarea greselilor de limba
din presa
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a reinnoit contractul cu Institutul de Lingvistica al
Academiei Romane pentru monitorizarea greselilor de limba din presa, a declarat, pentru
Realitatea TV, Razvan Popescu.
"Concluzia care se desprinde este relativ optimista. Exista o usoara scadere a numarului de
greseli de limba. Urmeaza ca CNA sa analizeze, sa vedem daca este nevoie de masuri
suplimentare", a declarat presedintele CNA, Razvan Popescu.
Acesta a mentionat ca "Pe anul 2008 avem un nou contract cu Institutul de Lingvistica al
Academiei Romane, pe care l-am semnat chiar ieri. Este in valoare de aproximativ zece mii de
euro si acopera anul 2008 printr-o serie de monitorizari-pilot."
Potrivit celui de-al doilea raport de monitorizare a calitatii limbii romane folosite in audiovizual,
intocmit pentru perioada 26 noiembrie - 11 decembrie 2007, la postul Antena 3 au fost comise
cele mai multe greseli lingvistice, in numar de 68. Pe pozitia a doua se afla posturile OTV si
Realitatea TV, cu cite 39 de greseli lingvistice fiecare. Dintre radiouri, la Kiss FM s-a gresit de 19
ori, la Radio 21, de 12 ori, iar la ProFM au fost comise 11 greseli.
Prezent la Realitatea TV, George Pruteanu a spus ca sfatuieste posturile de televiziune sa
angajeze un lingvist. "Sfatuiesc toate posturile serioase de televiziune sa aiba un consilier de
limba romana, fiindca problema a atins nivelul de alarma", a declarat acesta. Pruteanu a adaugat
ca "televiziuni serioase pun pe burtiere texte fara diacritice, ceea ce este un stil de cretinism la
ora actuala".
Cercetatorii de la Institutul de Lingvistica au dat si citeva exemple de greseli comise in
audiovizual. "Printre cratitele aburinde" (Acasa TV, 4 decembrie), "Daca femeii ii place culorile
ros-albe, ce sa-i faci?" (Info Pro, 4 decembrie), "Cit de efemera este gloria si puterea" (Realitatea
TV, 10 decembrie), "În fiecare zi, acest partid, in frunte cu Traian Basescu, pierd cite cinci la suta,
nici nu-si dau seama" (Antena 3, 5 decembrie), sunt numai citeva din greselile pe care echipa de
cercetatori de la Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" le-a detectat.
Potrivit Articolului 88 din Codul audiovizual, "radiodifuzorii au obligatia de a asigura respectarea
normelor ortografice, ortoepice si morfologice ale limbii romane, stabilite de Academia Romana".
Primul raport de monitorizare a calitatii limbii romane folosite in audiovizual, intocmit pentru
perioada 15 octombrie - 25 noiembrie, releva faptul ca tot postul Antena 3 s-a clasat pe prima
pozitie ca numar de greseli comise, 64. Pe pozitia a doua s-a clasat postul B1TV, cu 63 de erori,
iar pe pozitia a treia s-a situat TVR 2, cu 54 de greseli. Potrivit aceluiasi raport, in clasamentul
radiourilor la care au fost comise cele mai multe greseli gramaticale, pe prima pozitie a fost Info
Pro, cu 19 greseli, iar pe locul al doilea s-au clasat posturile Kiss FM si Radio 21, cu cite 14
greseli.
Echipa de cercetatori a realizat raportul in urma a 180 de ore de monitorizare, in perioada 26
noiembrie - 11 decembrie 2007, si a urmarit, in special, transmisiunile de la orele de virf.

Romania libera
CNA avertizeaza televiziunile pentru greselile de exprimare
Presa, din nou in vizorul CNA si al Academiei Romane, informeaza Realitatea TV. Un nou raport
de monitorizare a fost prezentat astazi, intr-o conferinta de presa. Potrivit raportului, in 2007 s-au
facut mai putine greseli gramaticale pe posturile radio si de televiziune, decat in anii trecuti.
Daca in primul raport de monitorizare din 2007, pleonasmele si stangaciile stilistice erau cel mai
des intalnite in textele si in vorbirea jurnalistilor, in ultimul raport sunt frecvente greselile de
pronuntie si de sintaxa.
"Greselile care apar in toate compartimentele limbii, asa cum se vede, tin atat de scriere, cat si
de pronuntare, de morfologie si de sintaxa. Sunt greseli de semantica, de sens al cuvintelor
folosite uneori", a declarat academicianul Maria Radulescu.
In cea de-a doua etapa a raportului au fost monitorizate 18 posturi de radio si de televiziune din
Romania. Acestea vor intra si in 2008 in vizorul Consiliului National al Audiovizualului si al
Institutului de Lingvistica al Academiei Romane.
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Senatorul PSD de Hunedoara, Adrian Paunescu a inceput anul 2008 in forta, semn clar ca
doreste sa-si faca cat mai usoara negocierea pentru un nou mandat de senator. Mai intai a fost
tehnologia - adica blogul lui Paunescu. Putand fi accesat la adresa
http://www.paunescuadrian.blogspot.com, blogul a fost lansat in ianuarie si s-a bucurat de
laudele si promovarea lui Ion Iliescu.
In plan media, Adrian Paunescu a reusit sa capete statut de "invitat permanent" la televiziunea
iesita, in ultima perioada, la "vanatoare" de talente - Realitatea TV.
Timp de mai multi ani, l-am putut urmari la Antena1, dar CNA a pus capat statutului de realizator
de emisiuni de televiziune din cauza statutului de om politic. Paunescu si Vantu au gasit insa
"portita de scapare", iar de acum inainte publicul va avea ocazia sa-l revada pe poetul-senator in
postura de invitat permanent, intr-o emisiune de seara.
De luni pana joi, la orele 23.00, Adrian Paunescu va dezbate, alaturi de Liana Patras
(moderatorul emisiunii) si de un alt invitat, care sa prezinte opinii contrare celor exprimate de el,
cele mai interesante subiecte din presa si nu numai. Formatul emisiunii si talentul de orator vor
scoate la iveala adevarata vedeta de luni seara - Adrian Paunescu. Iar politicianul Adrian
Paunescu va sti sa profite din plin de aceasta situatie. Si pentru ca tot am ajuns la capitolul
"politica", este de urmarit ce "carte" va juca in PSD Adrian Paunescu, acum cand are o platforma
importanta de transmitere a mesajelor...
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