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RAPORT DE MONITORIZARE 

 
Post: Realitatea Plus 

Program: Știri  

Data/perioada: 30, 31.10.2022 

Nr. sesizării: 

S10887/2022-10-31; 

S10906/01.11.2022; 

S11031/03.11.2022; 

S11083/2022-11-05 

Monitorizare:  

 

 

 

SESIZĂRI 

S10906/01.11.2022: (…) Va rog sa solicitați efectuarea unei monitoriziri de linie pentru principalele 

posturi de televiziune generaliste si de stiri pentru programele in care au făcut referiri la prezenta la petrecerea de 

Halloween a omului de afaceri Elon Musk și, respectiv, a actritei Angelina Jolie in zilele de duminică 30 octombrie 

și respectiv, luni 31 octombrie. (…) Vă rog să urmăriți exclusiv asumarea, de către radiodifuzori, a prezenței la 

petrecerea de Halloween de la castelul Bran a celor două personalități. Nu trebuie să monitorizați dezbateri sau 

comentarii cu privire la eventuala participare a celor doi. 

S10887/2022-10-31, Realitatea Tv, Știri, 2022-10-29, 12:00:00: Orice stire cu Musk cum că ar fi venit, ar 

fi băut si ce a mai făcut; au fost știri false timp de 3 zile legat de asta. De dimineată pând seara. 

S11031/03.11.2022: Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că in urmă cu câteva zile, respectiv la sfârșitul 

săptămânii trecute, posturi de televiziune ca pro TV, Antena 3, Realitatea TV și altele, au difuzat știri false cu privire 

la faptul că Elon Musk ar fi inchiriat Castelul Bran pentru cateva zile, alături de Angelina Jolie și alți miliardari 

cu ocazia unui oarecare eveniment. Ulterior s-a dovedit că tot ceea ce au prezentat posturile sus amintite au fost 

falsuri adică "fake news", și in ciuda faptului că s-a dovedit a fi știri false posturile respective nu și-au cerut scuze 

și nici nu au revenit cu știri care să dezmintă știre falsă,față de cei care urmăresc aceste posturile. 

S11083/2022-11-05, din data de 2022-10-31, ora 19:00:00: RECLAM pentru falsa informare a publicului 

cu stirea cu "vizita" lui Elon Musk al castelul Bran. Va rog sanctionati toate televiziunile care au participat in 

aceasta mascarada.   

 

CONSTATĂRI 

30.10.2022 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 30.10.2022, interval orar 06.57-07.40, prezentator: Dana Maxim 

Titluri: ELON MUSK, ÎN ROMÂNIA. PRIMA NOAPTE DE PETRECERE LA BRAN. 140 DE INVITAȚI 

LA PETRECEREA EXCLUSIVISTĂ DATĂ LA BRAN. FOC DE ARTIFICII ȘI SPECTACOL TEMATIC PENTRU 

BOGAȚII LUMII. HAOS LA BRAN ÎNAINTE DE PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII. INVITAT SPECIAL, 

PRIMARUL DIN BRAN. CUM ARATĂ LISTA CU INVITAȚI. ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, ÎN ROMÂNIA 

DE HALLOWEEN.  
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(S1-rep.57.40, sel.30-6 – rep.00.29, sel.30-7) Dana Maxim: Bună dimineața doamnelor și domnilor, bun 

găsit la “Plus Matinal”, sunt Dana Maxim! Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima noapte de 

Halloween în România, la Castelul Bran. Printre ei se numără Elon Musk, Angelina Jolie și fondatorul PayPal. 

Petrecerea a ținut până târziu în noapte, iar Musk a cerut să fie o noapte tradițional românească. S-a jucat 

“Capra”, s-a făcut un foc imens de artificii, iar cei mai iscusiți chefi au pregătit bucate cu adevărat spectaculoase, 

toate după rețete autentice. În această noapte însă, urmează adevărata petrecere de Halloween de la Bran.      

Sunt difuzate imagini video, marcate Media Flux.ro, cu o mașină oprită, din care coboară prin ușa din spate, 

stânga, un bărbat al cărui profil este încadrat cu chenar întrerupt alb, dedesubt fiind trecut numele: Matt Danzeisen. 

Din aceeași mașină, prin ușa din dreapta spate, a coborât un bărbat al cărui chip a fost înconjurat cu roșu, sub care 

a fost titrat numele: Peter Thiel. Au mai fost difuzate fotografii sau imagini video, fără să se deslușească locul în 

care au fost făcute, cu: Elon Musk, Julia Samson, Angelina Jolie, Sergey Brin și Steve Jurvetson.   

Voce din OFF: A fost prima noapte de petrecere la Castelul Bran, acolo unde s-au adunat cei mai bogați 

oameni din lume. Invitații de seamă au fost aduși cu peste 30 de mașini scumpe, iar accesul la această petrecere a 

fost foarte strict. La eveniment sunt și Peter Thiel și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Cei doi sunt 

căsătoriți din 2017, dar în ciuda faptului că sunt împreună de atât de mult timp, în mass-media se cunosc foarte 

puține detalii despre viața lor. La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran 

și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. 140 de oameni sunt invitați la petrecerea care va avea loc în această 

noapte la Castelul Bran. DJ-ul care va întreține atmosfera, este Julia Samson. Prezentă pe lista participanților la 

petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. La 

petrecerea miliardarilor de la Castelul Bran au fost invitați și Sergey Brin, fondatorul Google și Steve Jurvetson, 

fondatorul Hotmail.  

Dana Maxim: Sute de oameni români și străini, au așteptat la coadă în fața Castelului Bran, înainte ca 

miliardarii planetei să ajungă la reședința contelui Dracula, acolo unde va fi cea mai exclusivistă petrecere de 

Halloween, dată vreodată. Cozile s-au format încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii au așteptat și s-au 

îmbulzit ca să viziteze castelul. Vestea că cei mai bogați afaceriști ai planetei urmează să petreacă aici, i-a atras 

ca un magnet pe turiștii care nu s-au lăsat intimidați de cozile uriașe. Administratorii castelului au încercat să evite 

aglomerația, dar a fost imposibil.  

  

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 30.10.2022, interval orar 07.58-08.38, prezentator: Dana Maxim 

Au fost difuzate aceleași informații ca în intervalul orar anterior. Au apărut în plus, imagini video marcate 

tot Media Flux.ro, cu persoane lângă o mașină și care s-au îndreptat spre un elicopter în care au urcat. Este titrat în 

dreptul unui bărbat, aceleași nume: Matt Danzeisen.   

(S2-rep.57.59, sel.30-7 – rep.00.57, sel.30-8) În plus față de ediția anterioară, Vocea din OFF anunță: (...) 

Cei doi au fost surprinși de paparazzi în timp ce urcau în elicopterul care urma să-i ducă la Bran. (...) 

 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 30.10.2022, interval orar 08.57-09.47, prezentator: Dana Maxim 

(S3-rep.57.38, sel.30-8 - rep.00.46, sel.30-9) - Informații și imagini reluate din edițiile anterioare ale 

emisiunii “Plus Matinal” 

 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 30.10.2022, interval orar 09.59-10.10, prezentator: Dana Maxim 

Titluri: FOC DE ARTIFICII ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CHEFUL MILIARDARILOR.   

(S4-rep.01.02-04.19, sel.30-10) Dana Maxim: Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima 

noapte în România, la Castelul Bran. Printre ei se numără Elon Musk, Angelina Jolie și fondatorul PayPal. 

Petrecerea a ținut până târziu în noapte, iar Elon Musk a cerut să fie o noapte tradițională românească. S-a jucat 

“Capra”, s-a făcut un foc imens de artificii, iar cei mai grozavi chefi au pregătit bucate cu adevărat spectaculoase, 

toate după rețete autentice. În această noapte însă, vine adevărata petrecere de Halloween de la Bran.  

Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran 

și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el.  (...) Pe ecran apar și imagini de la un foc de tabără, marcate CANCAN 

(...) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o 

relație cu miliardarul Elon Musk. (...)  
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 Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, interval orar 10.58-11.37, prezentator: Elena Oprea 

Anastasiu 

Titluri: FOC DE ARTIFICII ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CHEFUL MILIARDARILOR. ELON MUSK ȘI 

ANGELINA JOLIE, ÎN ROMÂNIA DE HALLOWEEN. 

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

(S5-rep.59.42, sel.30-10-rep.02.22, sel.30-11) Elena Oprea Anastasiu: Cei mai bogați oameni de pe 

planetă, au petrecut prima noapte în România, la Castelul Bran. Printre ei se numără Elon Musk, Angelina Jolie 

și fondatorul PayPal. (…)  

Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran 

și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina 

Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)  

   

 Emisiunea “News Room”, din data de 30.10.2022, interval orar 11.57-12.43, prezentator: Anca Frumosu 

 Titluri: FOC DE ARTIFICII ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CHEFUL MILIARDARILOR. ELON MUSK 

ÎN ROMÂNIA. PRIMA NOAPTE DE PETRECERE LA BRAN. BOGAȚII LUMII, PETRECERE DE LUX LA 

CASTELUL BRAN. 140 DE INVITAȚI LA PETRECEREA EXCLUSIVISTĂ DATĂ LA BRAN. HAOS LA BRAN 

ÎNAINTE DE PETRECEREA MILARDARILOR LUMII. 

 Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

(S6-rep.58.31, sel.30-11-rep.01.34, sel.30-12) Anca Frumosu: Cei mai bogați oameni de pe planetă, au 

petrecut prima noapte în România la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon Musk. Evenimentul a ținut până 

târziu, iar Musk a cerut să fie o noapte tradițional românească. (...) 

Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran 

și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina 

Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)  

  

Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, interval orar 12.58-13.50, prezentator: Elena Oprea 

Anastasiu 

Titluri: MUSK A ORGANIZAT PETRECERE LA CÂȚIVA KILOMETRI DE FRONT. DE CE A VRUT 

ELON MUSK SĂ PETREACĂ APROAPE DE UCRAINA. CINE ESTE MILIARDARUL ROMÂN INVITAT LA 

PETRECEREA LUI MUSK. ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, ÎN ROMÂNIA DE HALLOWEEN.  

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

(S7-rep.59.21, sel.30-12-rep.02.34, sel.30-13) Elena Oprea Anastasiu: Cei mai bogați oameni de pe 

planetă, au petrecut prima noapte în România, la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon Musk. Evenimentul a 

ținut până târziu, iar Musk a cerut să fie o noapte tradițional românească. (...)  

Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”. Se pare că Elon Musk a angajat un regizor, pentru „Dracula’s Experience”. La 

„Dracula’s Experience” va fi prezentă și o cunoscută trupă de majorete de Târgoviște, “Dracula’s Girls”, 

vicecampioane europene și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și a 

angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. 

Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)  

  

Emisiunea “News Room”, din data de 30.10.2022, interval orar 13.57-14.50, prezentator: Anca Frumosu 

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, 

interval orar 12.58-13.50, prezentator: Elena Oprea Anastasiu 

 

***În regim de “Breaking News”, la ora 14.19, au fost difuzate noi imagini și informații de la petrecerea 

de la Bran.  
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Titluri: NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA ANULUI DIN CASTEL. CUM SE DISTREAZĂ 

MILIARDARII LA PETRECEREA LUI MUSK. NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA CU ANGELINA JOLIE. 

BOMBĂ: PRIMELE IMAGINI DE LA PETRECEREA LUI MUSK.  

*(S8-rep.19.20-23.38, sel.30-14) Anca Frumosu: Urmăriți chiar acum doamnelor și domnilor, imaginile 

momentului (sursa afișată peste imagini: Media Flux.ro). Sunt imagini de la petrecerea care a avut loc aseară. 

Elon Musk și alți miliardari, alte vedete, au fost prezente acolo. S-a dansat, s-au costumat, s-a cântat. A fost și 

muzică lăutărească, care a făcut deliciul invitaților, dar ne spune mai multe despre toate acestea, Alexandra 

Nistorescu. Alexandra, te ascultăm! Ce s-a întâmplat acolo, cum au petrecut?   

Alexandra Nistorescu: Bună ziua Anca, bun găsit tuturor! Vedem imagini incredibile de la petrecerea care 

a avut loc aseară la Bran. Vorbim practic de prima petrecere care a avut loc, pentru că va continua și în această 

seară și putem observa în toate aceste imagini costume extravagante de Halloween. Invitații s-au distrat, au profitat 

din plin de acel decor medieval de la Bran și iată că vorbim despre o petrecere la care participă vedete de la 

Hollywood, inclusiv Elon Musk și foarte mulți milionari. Au ales țara noastră și au ales Bran pentru această 

petrecere. Vă reamintesc faptul că foarte mulți dintre invitații de la această petrecere, au ajuns încă de ieri în țara 

noastră. Unii dintre ei au aterizat în Capitală, fie pe Aeroportul Otopeni, fie pe Aeroportul din Băneasa, iar de aici 

au fost transportați cu elicoptere către Castelul Bran. Vorbim de o petrecere exclusivistă. De asemenea, vorbim de 

o securitate impresionantă pentru că, pe lângă gărzile de corp pe care le are fiecare om prezent acolo, inclusiv 

autoritățile și inclusiv cei de la Bran s-au asigurat că nu vor avea loc incidente. De altfel, în cursul zilei de astăzi, 

o mare parte dintre invitații de la această petrecere, au luat masa la un restaurant din Brașov. Vom urmări cu 

siguranță ce se va întâmpla acolo și vom reveni cu noi imagini și noi detalii de la această petrecere.  

Anca Frumosu: Haideți să vedem încă o dată imaginile de la evenimentul anului, de la mega petrecerea 

care urmează să fie astă seară! A fost aseară o petrecere privată, mai intimă la Sergiana în Poiana Brașov. Acoloau 

ajuns miliardarii, iar astă seară urmează mega petrecerea așa cum vă spuneam, dar haideți să vedem imaginile de 

aseară! 

Imagini video și fotografii din exterior și interior, cu multe persoane mascate, toate având marcajul: Media 

Flux.ro 

 

Emisiunea “Day Time News”, din data de 30.10.2022, interval orar 15.58-16.50, prezentator: Nicoleta 

Cone.  Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în “Breaking News”, de la ora 14.19 

 

Emisiunea “Day Time News”, din data de 30.10.2022, interval orar 17.58-18.50, prezentator: Nicoleta 

Cone.  Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

 

*Emisiunea “Culisele Puterii”, din data de 30.10.2022, interval orar 18.58-21.50, prezentator/moderator 

Nicoleta Cone 

Titluri: MILIARDARUL PRO-PUTIN, PETRECERE DE LUX ÎN ROMÂNIA. CINE ESTE ELON MUSK, 

CONTROVERSE ȘI MESAJE PRO-RUSE. MILIARDARUL CARE DĂ MESAJE PRO-PUTIN E ÎN ROMÂNIA.  

*(S9-rep.58.13, sel.30-18-rep.01.36, sel.30-19) Nicoleta Cone: (…) Începem cu o informație despre Elon 

Musk care este prezent în România, nu-i așa? Am putea spune că PIB-ul României s-a dublat odată cu acești 

miliardari veniți în România, dacă ar fi să calculăm. Dar, cine este acest Elon Musk despre care vorbim de ieri și 

până încoace, miliardarul care a adus acești bogați ai lumii la Castelul Bran? Este un personaj controversat, care 

nu de puține ori a avut o poziție pro-rusă. Șeful „Tesla” și „SpaceX”, a preluat și controlul platformei „Twitter”, 

cu 44 de miliarde de dolari. Au venit niște reacții extrem de interesante odată cu această preluare. Le discutăm 

imediat, una din partea lui Medvedev, alta din partea lui Donald Trump! (Sunt difuzate aceleași imagini ca în 

edițiile precedente!) 

Voce din Off: Pregătirile pentru petrecerea destinată exclusiv miliardarilor, au început încă de la începutul 

lunii august, adică de vreo 3 luni. Elon Musk a închiriat întregul Castel Bran și toate locațiile exclusiviste din 

Bran și a angajat 12 bucătari, doar pentru el. (Sunt difuzate aceleași imagini ca în edițiile precedente!) La miezul 

nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat “Capra”. 

Miliardarul a angajat un regizor, pentru a organiza invitaților o experiență Dracula (...) Prezentă este și actrița 

Angelina Jolie, dar mai sunt așteptate și alte vedete mondiale, actori și artiști. Printre puținii români care participă 

alături de miliardarii planetei și vedetele de talie mondială, se află Ovidiu Toma, patronul „CryptoDATA”. Elon 
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Musk, aflat acum în centrul atenției, este un personaj controversat și a avut mai multe declarații propagandiste 

de la izbucnirea războiului. „Twitter”, platforma cea mai importantă pentru mesaje politice, este cea mai nouă 

achiziție a miliardarului. Zilele trecute a preluat oficial controlul rețelei sociale, pentru 44 de miliarde de dolari. 

Imediat l-a concediat pe Parag Agrawal, șeful paltformei și pe alți doi directori. Elon Musk a stârnit furie, după 

ce a postat un sondaj pe pagina sa de socializare, unde le-a cerut urmăritorilor săi să voteze pentru ca Ucraina 

să cedeze teritorii în schimbul păcii. Astfel, Musk a propus ca Rusia să păstreze Crimeea, anexată ilegal în 2014, 

de regimul Putin. După câteva zile, a urmat o altă mișcare pro-rusă a miliardarului. A blocat accesul Ucrainei, 

la serviciul de internet prin satelit Starlink. Musk cere 400 de milioane de dolari și a precizat că dorește să 

primească suma, până la finalul anului 2023.  

 

 

31.10.2022 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 06.57-07.37, prezentator: Marius Ioniță 

Titluri: PRIMELE IMAGINI DE LA PETRECEREA LUI MUSK. BOGAȚII LUMII, PETRECERE DE LUX 

LA CASTELUL BRAN. DE CE A VRUT ELON MUSK SĂ PETREACĂ APROAPE DE UCRAINA. FOC DE 

ARTIFICII ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CHEFUL MILIARDARILOR.  

 

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în ziua precedentă.  

(S1-rep.00.00-02.11, sel.31-7) Marius Ioniță: (...) Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima 

noapte în România, la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon Musk. Evenimentul a ținut până târziu, iar Musk a 

cerut să fie o noapte tradițional românească. (...)  

Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”. Se pare că Elon Musk a angajat un regizor, pentru „Dracula’s Experience”. La 

„Dracula’s Experience” va fi prezentă și o cunoscută trupă de majorete de Târgoviște, “Dracula’s Girls”, 

vicecampioane europene și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și a 

angajat 12 bucătari doar pentru el. (…)  

 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 07.57-08.38, prezentator: Marius Ioniță  

Titluri: MILIARDARII PLANETEI S-AU JUCAT “DE-A VAMPIRII” PENTRU O NOAPTE. EXPERIENȚA 

LUI DRACULA, MISTERUL PETRECERII DE LA BRAN. 140 DE MILIARDARI ȘI VEDETE DE LA 

HOLLYWOOD, ÎN ROMÂNIA. CEL MAI BOGAT OM AL PLANETEI A VRUT SĂ FIE DRACULA ÎN ROMÂNIA. 

MUSK ȘI-A PLANIFICAT PETRECEREA ÎN ROMÂNIA DE CÂTEVA LUNI. PROTEST GREENPEACE LA 

PETRECEREA MILIARDARILOR.  

(S2-rep.13.34-16.49, sel.31-8) Marius Ioniță: Petrecerea anului din România, face înconjurul lumii pe 

rețelele de socializare. Scene desprinse din filme au apărut de la seara pe care au vrut s-o țină în secret miliardarii 

planetei, iar aceste imagini au apărut pe conturile de Instagram ale vedetelor de la Hollywood. Imagini incendiare 

au fost surprinse, cu ținutele extravagante ale starurilor, dar și cu mesele bogate, unde s-au așezat fondatorii unor 

companii de renume mondial. La această petrecere a fost organizat pentru scurt timp și un protest Greenpeace, 

pentru a atrage atenția miliardarilor lumii.   

Voce din OFF: Castelul Bran a devenit locul unde miliardarii lumii s-au întâlnit în seara de Halloween, pentru  

prima dată în istorie, la o petrecere pe care au vrut s-o țină secret.  Deși au închiriat toate localurile din zonă ca 

să stea feriți de ochii lumii, Elon Musk, fondatorii Google Sergey Brin și Larry Page și fondatorul PayPal, Peter 

Thiel și-au ales cele mai extravagante ținute pentru a rămâne misterioși chiar și în fața prietenilor lor. Tema 

petrecerii a fost „Dracula’s Experience”, așa că invitații s-au deghizat în vampiri, cu ținute medievale de conți, 

contese și veșminte nobile. Au fost prezenți 140 de invitați, toți miliardari și vedete de la Hollywood care au vrut să 

simtă emoția misterului din inima Transilvaniei. Potrivit unor surse, închirierea Castelului Bran, l-a costat pe cel 

mai bogat om al planetei, cel puțin 75.000 de euro pentru o singură noapte de petrecere. Elon Musk ar fi pus totul 

la cale, încă de acum 3 luni. Invitații lui Elon Musk au coborât din mașini luxoase, deja deghizați, ca presa să 

nu-i poată recunoaște. Foc de tabără, vin roșu, melodii cântate la orgă și cele mai savuroase fripturi, gătite de cei 

12 bucătari angajați de Elon Musk, au fost principalele momente care au marcat experiența lui Dracula. Mii de 
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lumânări în lumina sângerie, au marcat petrecerea pe care n-o va uita niciun miliardar invitat la Castelul Bran din 

România. Au fost cozi uriașe de români care încercau din răsputeri s-o surprindă pe Angelina Jolie (...) 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 08.58-09.45, prezentator: Marius Ioniță 

(rep.06.27-09.55, sel.31-9) Aceleași informații și imagini de la ora 8.00 

 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 09.57-10.37, prezentator: Marius Ioniță 

(rep.58.15, sel.31-9-rep.02.10, sel.31-10) Aceleași informații și imagini ca în edițiile precedente  

 

 Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 31.10.2022, interval orar 10.57-11.43, prezentator/moderator: 

Călin Cociș 

Titluri: IMAGINI ULUITOARE DIN INTERIORUL PETRECERII SECRETE DE LA BRAN. CUM S-AU 

DEGHIZAT MILIARDARII PLANETEI LA CASTELUL BRAN. NEGOCIERILE DE LA PETRECEREA 

MAGNAȚILOR, CE VOR SĂ NE IMPUNĂ. SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AR FI 

PETRECUT LA BRAN.   

(rep.15.26-19.36, sel.31-11) - Aceleași informații și imagini ca în edițiile precedente  

***(S3-rep.18.34-19.36, sel.31-11) Călin Cociș: Și apare în acest context doamnelor și domnilor, 

informații extrem de interesante, obținute de colegii mei pe surse, potrivit cărora nici Elon Musk și nici Angelina 

Jolie, nu apar în documente, cum că ar fi intrat în România. Sunt surse extrem de credibile care ne spun acest 

lucru. Comentăm imediat. Vreau să vedem, pe de altă parte faptul că, la petrecerea secretă a lui Elon Musk de la 

Bran, a luat parte și primul român care a apărut în revista Forbes, este vorba despre Edi Irimia, organizatorul 

galelor Superkombat, la petrecerea de Halloween a miliardarilor, a jucat un rol important. Irimia se numără printre 

cei 5 români invitați la petrecerea secretă a lui Musk și a fost implicat în organizarea serilor de neuitat de la 

Castelul Bran. Edi Irimia a spus că a făcut personal rost de 10 curse cu elicopterul pentru invitații de peste ocean. 

Eduard Irimia este un promotor de kickboxing, producător de televiziune și un important om de afaceri de la noi 

din țară.  

După această precizare, (rep.19.36-25.01, sel.31-11) Călin Cociș și invitații, au făcut comentarii pe acest 

subiect. Prin telefon a intrat și Sorin Constantinescu, om de afaceri care a acuzat fake news-ul privind prezența sau 

organizarea petrecerii de la Castelul Bran, de către Elon Musk.   

 

***Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 31.10.2022, interval orar 11.59-12.43, prezentator/moderator: 

Călin Cociș 

Titluri: Titluri: IMAGINI ULUITOARE DIN INTERIORUL PETRECERII SECRETE DE LA BRAN. CUM 

S-AU DEGHIZAT MILIARDARII PLANETEI LA CASTELUL BRAN. NEGOCIERILE DE LA PETRECEREA 

MAGNAȚILOR, CE VOR SĂ NE IMPUNĂ. SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AR FI 

PETRECUT LA BRAN.   

(S4-rep.01.38-05.52, sel.31-12) Călin Cociș: Petrecerea anului din România, cu cei mai bogați oameni ai 

planetei, face înconjurul lumii pe rețelele de socializare. Scene desprinse parcă din filme, au apărut pe conturile de 

Instagram ale vedetelor de la Hollywood. Aproximativ 200 de vedete internaționale și-au etalat ținutele 

extravagante la evenimentul pe care au vrut să-l țină cât mai secret. Elon Musk și Angelina Jolie, nu ar fi ajuns 

încă în România, au confirmat surse din MAI. Cei doi nu au apărut în documente care să confirme intrarea lor 

în țară. Distracția miliardarilor de la Bran, a fost perturbată de un protest al militanților Greenpeace. Activiștii au 

vrut să transmită un semnal de alarmă privind încălzirea globală.  

Vocea din Off: (…) Totuși, la marele eveniment nu ar fi ajuns nici Elon Musk și nici Angelina Jolie. 

Potrivit unor surse din MAI, cei doi nu ar figura în documente, că ar fi intrat în aceste zile pe teritoriul României. 

(…)   

 

  ***Emisiunea “Deschide Lumea”, din data de 31.10.2022, interval orar 12.57-13.58, 

prezentator/moderator: Raluca Țicmeanu 

Titluri: CULISELE PETRECERII MILIARDARILOR, CE S-A ÎNTÂMPLAT LA BRAN.  

(S5-rep.51.00-52.07, sel.31-13) Raluca Țicmeanu: Și vreau să discutăm despre petrecerea anului din 

România, cu cei mai bogați oameni ai planetei, o petrecere care a făcut înconjurul lumii pe rețelele de socializare. 

Scene desprinse parcă din filme au apărut pe conturile de Instagram ale ale vedetelor de la Hollywood. Aproximativ 
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200 de vedete internaționale și-au etalat ținutele extravagante la evenimentul pe care au vrut să-l țină cât mai în 

secret. Elon Musk și Angelina Jolie, nu ar fi ajuns în România. Au confirmat surse din MAI. Cei doi, nu au 

apărut în documentele care să confirme intrarea lor în țară. Totuși, vreau să vorbim despre implicațiile și de ce 

s-a tot zvonit că ajung cei doi miliardari la noi în țară, de ce această petrecere în țara noastră!? Este foarte 

important să vorbim despre miza acestor petreceri, pentru că nu vorbim doar despre ținute și fast și muzică și lume 

bună, ci și de anumite implicații politice, nepolitice, din domeniul IT-ului. (Comentarii în studio cu Sorin Roșca 

Stănescu și Monica Tatoiu) 

 

***În cadrul emisiunilor: “Deschide Lumea”, de la ora 14.00 - (rep.06.15-09.52, sel.31-14); “Raport de 

Zi”, ora 16.00 – (rep.41.53-45.31, sel.31-16); “Day Time News”, ora 17.00 – (rep.17.53-20.21, sel.31-17); “Prime 

Time News”, ora 20.00 – (rep.16.40-19.15, sel.31-20), s-a făcut precizarea că Elon Musk și Angelina Jolie nu ar 

fi fost prezenți la Bran, conform unor surse MAI, care spun că cei doi nu au apărut în documente care să 

confirme intrarea lor în țară.      
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      CONCLUZII   

Știri – 30, 31.10.2022 - Informative - Fără MARCAJ 

Sesizări  Sinteza constatării 

S10887/2022-10-31; 

S10906/01.11.2022; 

S11031/03.11.2022; 

S11083/2022-11-05 

Referiri la prezenta lui Elon Musk și a actriței Angelina Jolie la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran. 

 

30.10.2022 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 30.10.2022, intervale orare: 06.57-07.40; 07.58-08.38; 08.57-09.47; 09.59-10.10 

prezentator: Dana Maxim 

Titluri: ELON MUSK, ÎN ROMÂNIA. PRIMA NOAPTE DE PETRECERE LA BRAN. 140 DE INVITAȚI LA PETRECEREA 

EXCLUSIVISTĂ DATĂ LA BRAN. FOC DE ARTIFICII ȘI SPECTACOL TEMATIC PENTRU BOGAȚII LUMII. HAOS LA BRAN 

ÎNAINTE DE PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII. INVITAT SPECIAL, PRIMARUL DIN BRAN. CUM ARATĂ LISTA CU 

INVITAȚI. ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, ÎN ROMÂNIA DE HALLOWEEN.  

(S1-rep.57.40, sel.30-6 - 00.29, sel.30-7) Dana Maxim: (...) Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima noapte de 

Halloween în România, la Castelul Bran. Printre ei se numără Elon Musk, Angelina Jolie și fondatorul PayPal. (...) Voce din 

OFF: (...) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat „Capra”  și asta 

nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. (...) Prezentă 

pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon 

Musk. (...)  

 

Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, interval orar 10.58-11.37, prezentator: Elena Oprea Anastasiu 

Titluri: FOC DE ARTIFICII ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CHEFUL MILIARDARILOR. ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, ÎN 

ROMÂNIA DE HALLOWEEN. 

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

(S5-rep.59.42, sel.30-10-02.22, sel.30-11) Elena Oprea Anastasiu: Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima noapte 

în România, la Castelul Bran. Printre ei se numără Elon Musk, Angelina Jolie și fondatorul PayPal. (…) Voce din OFF: (…) La 

miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat „Capra” și asta nu a fost tot. 

Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe lista 

participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)  

   

 Emisiunea “News Room”, din data de 30.10.2022, interval orar 11.57-12.43, prezentator: Anca Frumosu 

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

(S6-rep.58.31, sel.30-11-rep.01.34, sel.30-12) Anca Frumosu: Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima noapte în 

România la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon Musk. Evenimentul a ținut până târziu, iar Musk a cerut să fie o noapte tradițional 

românească. (...) Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, 

unde s-a jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și  și-a angajat 12 bucătari 
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doar pentru el. (…) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o 

relație cu miliardarul Elon Musk. (…)   

 

Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, interval orar 12.58-13.50, prezentator: Elena Oprea Anastasiu 

*(S7-rep.59.21, sel.30-12-rep.02.34, sel.30-13) Elena Oprea Anastasiu: Cei mai bogați oameni de pe planetă, au petrecut prima 

noapte în România, la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon Musk. Evenimentul a ținut până târziu, iar Musk a cerut să fie o noapte 

tradițional românească. (...) Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de 

tabără, unde s-a jucat „Capra”. Se pare că Elon Musk a angajat un regizor, pentru „Dracula’s Experience”. La „Dracula’s 

Experience” va fi prezentă și o cunoscută trupă de majorete de Târgoviște, “Dracula’s Girls”, vicecampioane europene și asta nu 

a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și a angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe lista 

participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)   

 

Emisiunea “News Room”, din data de 30.10.2022, interval orar 13.57-14.50, prezentator: Anca Frumosu 

În regim de “Breaking News”, la ora 14.19, au fost difuzate noi imagini și informații de la petrecerea de la Bran.  

Titluri: NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA ANULUI DIN CASTEL. CUM SE DISTREAZĂ MILIARDARII LA 

PETRECEREA LUI MUSK. NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA CU ANGELINA JOLIE. BOMBĂ: PRIMELE IMAGINI DE LA 

PETRECEREA LUI MUSK.  

*(S8-rep.19.20-23.38, sel.30-14) Anca Frumosu: Urmăriți chiar acum doamnelor și domnilor, imaginile momentului (sursa afișată 

peste imagini: Media Flux.ro). Sunt imagini de la petrecerea care a avut loc aseară. Elon Musk și alți miliardari, alte vedete, au 

fost prezente acolo. (…) Alexandra Nistorescu: (…) vorbim despre o petrecere la care participă vedete de la Hollywood, inclusiv 

Elon Musk și foarte mulți milionari. (…)  

 

Emisiunea “Culisele Puterii”, din data de 30.10.2022, interval orar 18.58-21.50, prezentator/moderator Nicoleta Cone 

Titluri: MILIARDARUL PRO-PUTIN, PETRECERE DE LUX ÎN ROMÂNIA. CINE ESTE ELON MUSK, CONTROVERSE 

ȘI MESAJE PRO-RUSE. MILIARDARUL CARE DĂ MESAJE PRO-PUTIN E ÎN ROMÂNIA.  

*(S9-rep.58.13, sel.30-18-rep.01.36, sel.30-19) Nicoleta Cone: (…) Începem cu o informație despre Elon Musk care este prezent 

în România, nu-i așa? (…) Este un personaj controversat, care nu de puține ori a avut o poziție pro-rusă. Șeful „Tesla” și „SpaceX”, 

a preluat și controlul platformei „Twitter”, cu 44 de miliarde de dolari. (…) Voce din Off: (…) Elon Musk a închiriat întregul 

Castel Bran și toate locațiile exclusiviste din Bran și a angajat 12 bucătari, doar pentru el. (Sunt difuzate aceleași imagini ca în 

edițiile precedente!) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat 

“Capra”. Miliardarul a angajat un regizor, pentru a organiza invitaților o experiență Dracula (...) Prezentă este și actrița Angelina 

Jolie, dar mai sunt așteptate și alte vedete mondiale, actori și artiști. (…) Elon Musk, aflat acum în centrul atenției, este un personaj 

controversat și a avut mai multe declarații propagandiste de la izbucnirea războiului. „Twitter”, platforma cea mai importantă 

pentru mesaje politice, este cea mai nouă achiziție a miliardarului. Zilele trecute a preluat oficial controlul rețelei sociale, pentru 

44 de miliarde de dolari. Imediat l-a concediat pe Parag Agrawal, șeful paltformei și pe alți doi directori. Elon Musk a stârnit furie, 

după ce a postat un sondaj pe pagina sa de socializare, unde le-a cerut urmăritorilor săi să voteze pentru ca Ucraina să cedeze 

teritorii în schimbul păcii. Astfel, Musk a propus ca Rusia să păstreze Crimeea, anexată ilegal în 2014, de regimul Putin. După 
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câteva zile, a urmat o altă mișcare pro-rusă a miliardarului. A blocat accesul Ucrainei, la serviciul de internet prin satelit Starlink. 

Musk cere 400 de milioane de dolari și a precizat că dorește să primească suma, până la finalul anului 2023.  

 

 

 31.10.2022 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 06.57-07.37, prezentator: Marius Ioniță 

(S1-rep.00.00-02.11, sel.31-7) - Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în ziua precedentă.  

 

Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 07.57-08.38, prezentator: Marius Ioniță  

Titluri: MILIARDARII PLANETEI S-AU JUCAT “DE-A VAMPIRII” PENTRU O NOAPTE. EXPERIENȚA LUI 

DRACULA, MISTERUL PETRECERII DE LA BRAN. 140 DE MILIARDARI ȘI VEDETE DE LA HOLLYWOOD, ÎN ROMÂNIA. 

CEL MAI BOGAT OM AL PLANETEI A VRUT SĂ FIE DRACULA ÎN ROMÂNIA. MUSK ȘI-A PLANIFICAT PETRECEREA ÎN 

ROMÂNIA DE CÂTEVA LUNI. PROTEST GREENPEACE LA PETRECEREA MILIARDARILOR.  

(S2-rep.13.34-16.49, sel.31-8) - Voce din OFF: (…) Elon Musk, fondatorii Google Sergey Brin și Larry Page și fondatorul PayPal, 

Peter Thiel și-au ales cele mai extravagante ținute pentru a rămâne misterioși chiar și în fața prietenilor lor. (…) Elon Musk ar fi 

pus totul la cale, încă de acum 3 luni. Invitații lui Elon Musk au coborât din mașini luxoase, deja deghizați, ca presa să nu-i poată 

recunoaște. (…) Au fost cozi uriașe de români care încercau din răsputeri s-o surprindă pe Angelina Jolie (…)        

 

***Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 31.10.2022, interval orar 10.57-11.43, prezentator/moderator: Călin Cociș 

Titluri: IMAGINI ULUITOARE DIN INTERIORUL PETRECERII SECRETE DE LA BRAN. CUM S-AU DEGHIZAT 

MILIARDARII PLANETEI LA CASTELUL BRAN. NEGOCIERILE DE LA PETRECEREA MAGNAȚILOR, CE VOR SĂ NE 

IMPUNĂ. SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AR FI PETRECUT LA BRAN.   

(rep.15.26-19.36, sel.31-11) - Aceleași informații și imagini ca în edițiile precedente, apoi, prezentatorul anunță:  

***(S3-rep.18.34-19.36, sel.31-11) Călin Cociș: Și apar în acest context doamnelor și domnilor, informații extrem de 

interesante, obținute de colegii mei pe surse, potrivit cărora nici Elon Musk și nici Angelina Jolie, nu apar în documente, cum 

că ar fi intrat în România. Sunt surse extrem de credibile care ne spun acest lucru. (…)  

După această precizare, (rep.19.36-25.01, sel.31-11) Călin Cociș și invitații, au făcut comentarii pe acest subiect. Prin 

telefon a intrat și Sorin Constantinescu, om de afaceri care a acuzat fake news-ul privind prezența sau organizarea petrecerii de la 

Castelul Bran, de către Elon Musk.    

 

***Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 31.10.2022, interval orar 11.59-12.58, prezentator/moderator: Călin Cociș 

Titluri: Titluri: IMAGINI ULUITOARE DIN INTERIORUL PETRECERII SECRETE DE LA BRAN. CUM S-AU 

DEGHIZAT MILIARDARII PLANETEI LA CASTELUL BRAN. NEGOCIERILE DE LA PETRECEREA MAGNAȚILOR, CE VOR 

SĂ NE IMPUNĂ. SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AR FI PETRECUT LA BRAN.   

***(S4-rep.01.38-05.52, sel.31-12) Călin Cociș: (...) Elon Musk și Angelina Jolie, nu ar fi ajuns încă în România, au confirmat 

surse din MAI. Cei doi nu au apărut în documente care să confirme intrarea lor în țară. Vocea din Off: (…) Totuși, la marele 

eveniment nu ar fi ajuns nici Elon Musk și nici Angelina Jolie. Potrivit unor surse din MAI, cei doi nu ar figura în documente, 

că ar fi intrat în aceste zile pe teritoriul României. (…)     
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***În toate emisiunile care au urmat și în care s-au mai difuzat imagini și informații de la petrecerea de Halloween de la Castelul 

Bran, s-a făcut precizarea că Elon Musk și Angelina Jolie nu ar fi fost prezenți la Bran, conform unor surse MAI, care spun 

că cei doi nu au apărut în documente care să confirme intrarea lor în țară: “Deschide Lumea”, de la ora 14.00 - (rep.06.15-

09.52, sel.31-14); “Raport de Zi”, ora 16.00 – (rep.41.53-45.31, sel.31-16); “Day Time News”, ora 17.00 – (rep.17.53-20.21, 

sel.31-17); “Prime Time News”, ora 20.00 – (rep.16.40-19.15, sel.31-20).       

 

Majoritatea imaginilor de la Castelul Bran difuzate în cele două zile, au fost marcate cu textul Media Flux.ro și watermark-ul 

CANCAN. 
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