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RAPORT DE MONITORIZARE 

 
Post: Pro TV 

Program: Știrile Pro TV 

Data/perioada: 30 - 31.10.2022 

Nr. sesizării: 

10880/31.10.2022; 10906/01.11.2022; 

10976/01.11.2022; 10982, 

1983/02.11.2022; 10986/02.11.2022; 

11020/02.11.2022; 11031/03.11.2022; 

11083/05.11.2022 

Monitorizare:  

 

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10880/31.10.2022: 

Post: Pro TV 

Emisiune: Știri 

Data: 30.10.2022 

Ora: 19:00 

Conținut: Știrea falsă cum că Elon Musk a fost în România și că a mâncat pâine și a băut nu știu ce. Elon 

Musk nu a fost în România; nici el, nici Angelina Jolie. 

Alte comentarii: Trebuie sancționate toate emisiunile unde s-a spus, s-a dezbătut și prezentat știrea că 

Musk a venit, a făcut, s-a îmbrăcat, a transmis; toate au înșelat publicul. 

 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022: 

Bună ziua, domnule vicepreședinte. Vă rog să solicitați efectuarea unei monitorizări de linie pentru 

principalele posturi de televiziune generaliste și de știri - pentru programele în care au făcut referiri la prezența 

la petrecerea de Halloween a omului de afaceri Elon Musk și, respectiv, a actriței Angelina Jolie în zilele de 

duminică 30 octombrie și, respectiv, luni 31 octombrie: Antena 1, Kanal D, Prima TV, Pro TV, Național TV, 

Metropola Tv, TVR 1, TVR Info, Aleph News, Antena 3 CNN, B1TV, Digi24, Euronews Romania, Realitatea TV, 

România TV, TVR Info. 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. Vă mulțumesc. 

 

Sesizarea nr. 10976/01.11.2022: 

Post: Pro TV 

Emisiune: Știrile Pro TV 

Data: 30.10.2022 

Ora: 20:59 

Conținut: Știre falsă despre Elon Musk cum că este în România și martor mincinos angajat de pro tv, care 

zice că s-ar fi întâlnit cu el. 

 

Sesizarea nr. 10982, 1983/02.11.2022 

Post: Pro TV 

Emisiune: Știrile Pro TV 
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Data: 31.10.2022 

Ora: 15:32 

Conținut: Fake news grosolan cu "interviul" măsluit al lui Elon Musk. 

Alte comentarii: E inadmisibil să nu luați atitudine față de mințirea grosolană fabricată de către TOATE 

posturile TV și Radio în legătura cu venirea la castelul Bran a acestui domn.... cât vă vom mai suporta????!l! 

Dumnezeu nu doarme!!! 

 

Sesizarea nr. 10986/01.11.2022: 

Bună seara, Protv ne minte, dând știri false despre Eron Mask! Vă rugăm să luați măsuri împotriva lor și 

nu numai, toate canalele de știri fac acest lucru! Dorim să nu mai fim mințiți cu tot felul de știri false! 

 

Sesizarea nr. 11020/02.11.2022: 

Post: Pro TV 

Emisiune: - 

Data: - 

Ora: - 

Conținut: Au dat știri false despre venirea lui Elon Musk în România, fără a verifica informațiile. 

 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022:  

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că în 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 închiriat Castelul Bran pentru câteva zile, alături de Angelina Jolie și alți miliardari cu ocazia unui 

oarecare eveniment. Ulterior s-a dovedit ce tot ceea ce au prezentat posturile sus amintite au fost falsuri, adică 

"fake news", și în ciuda faptului că s-a dovedit a 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. Dumneavoastră, prin 

calitatea pe care o aveți, puteți și trebuie să interveniți, luând măsuri în conformitate cu legile în vigoare. 

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022: 

Post: Pro TV, ROMÂNIA TV, KANAL D, PRIMA TV, TVR1 ETC. 

Emisiune: ÎN PRINCIPAL ȘTIRILE DE LA ORA 7 

Data: 31.10.2022 

Ora: 19:00 

Conținut: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu știrea cu "vizita" lui Elon Musk al castelul 

Bran. Vă rog sancționați toate televiziunile care au participat în această mascaradă. 

 

 

CONSTATĂRI 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul de 

televiziune Pro TV, în datele de 30.10.2022 și 31.10.2022, privind participarea lui Elon Musk (director general la 

Tesla) și a Angelinei Jolie (actriță) la petrecerea organizată cu ocazia sărbătorii Halloween, la Castelul Bran din 

România. Subiectul a fost discutat în următoarele ediții informative: 

 

30.10.2022 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 06:56 – 09:59 

Prezentatori: Roxana Hulpe și Cosmin Stan. 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARI ȘI VEDETE PETREC LA BRAN; PETRECERE CU VEDETE ȘI 

MILIARDARI LA CASTELUL BRAN; CEL MAI EXCENTRIC MILIARDAR; PETRECERE CU MILIARDARI LA 

STÂNĂ. 
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S1-rep. 09.51 - 20.37, sel. 7 

Cosmin Stan: Revenim acum la subiectul acestui sfârșit de săptămână. 

Roxana Hulpe: Da. 

Cosmin Stan: Petrecerea de la munte. Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a ales România pentru 

câteva zile. Este informația despre care vorbește de ieri toată suflarea de la noi. Alături de el, sunt și alți 

miliardari, dar și vedete de la Hollywood.  

Roxana Hulpe: Aseară a fost o petrecere deja mare. Cea principală va fi în seara asta. Așadar, prima 

oprire a fost la o stână din Poiana Brașov, unde oaspeții de seamă au fost primiți cu pâine și sare. A urmat o 

petrecere cu foc de tabără și dansuri românești. 

Cosmin Stan: Petrecerea de Halloween continuă diseară la castelul legendar al contelui Dracula de la 

Bran, potrivit unor surse. 

Roxana Hulpe: Fondatorii Google sau PayPal se află și ei pe listă. Sunt persoane extrem de discrete care 

nu vor să răzbată informații despre ei pe rețelele sociale sau în presă. 

Cosmin Stan: O altă invitată, însă, Julia Sandstrom, actriță și DJ, a anunțat fără menajamente că se află 

în România, iar imaginile și comentariile de pe rețelele sociale îi arată încântarea. Citez: ”Transilvania atât de 

pitorească, ținutul unde cutreieră vampirii și lupii”, a comentat ea pe Instagram.  

 

(rep. 01.19, S1) Voce din off: Angelina Jolie schimbă covorul roșu cu decorul de la Bran. Frumoasa 

actriță este una dintre invitatele speciale ale miliardarului Elon Musk la petrecerea din Carpați. Miliardarul 

are o mai veche afinitate cu fosta soție a lui Brad Pitt. În 2017 tabloidele internaționale speculau că Angelina 

Jolie ar fi avut o idilă cu fondatorul SpaceX. Cert este că cei doi se știu de mulți ani și au lucrat împreună la 

diverse proiecte umanitare. Printre participantele de sex feminin se află și Julia Sandstrom, actriță și DJ. Vedeta 

cu origini suedeze a fost prima celebritate care și-a anunțat prezența în România, postând pe o rețea socială 

imagini din elicopter, în timp ce trecea pe deasupra Castelului Peleș în drum spre Bran. Prieten de 20 de ani cu 

Musk, magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, se află și ei printre oaspeții de seamă. Are o avere 

estimată la șapte miliarde de dolari și este unul dintre primii investitori în rețeaua Facebook. În trecut, a făcut 

parte din echipa fostului președinte american, Donald Trump. La petrecere spun prezent și fondatorii Google, 

Sergey Brin, cu o avere estimată la 77 miliarde de dolari și Larry Page, care deține active în valoare de zeci de 

miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul al 17-lea în topul celor mai bogați pământeni. 

 

Cosmin Stan: Cu o personalitate ieșită din comun, Elon Musk și-a început drumul în lumea afacerilor la 

numai 12 ani, iar de atunci, a dat lovitură după lovitură. 

Roxana Hulpe: Până a ajuns cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere de aproximativ 220 de miliarde 

de dolari, adică, echivalentul a 80% din produsul intern brut al României, estimat anul acesta. 

Cosmin Stan: Însă, drumul său prin viață nu a fost deloc unul lin, a avut probleme la școală, nenumărate 

procese și a fost la un pas de faliment.  

 

(rep. 03.08, S1) În continuare, a fost difuzat un material video înregistrat ce a cuprins informații privind 

cariera lui Elon Musk și viața sa personală. De asemenea, au fost difuzate fotografii, imagini video și scurte 

declarații ale acestuia din cadrul unor diferite evenimente. Sursa imaginilor a fost menționată pe ecran.  

 

Cosmin Stan: Așadar, excentric cum am văzut că este, Elon Musk a închiriat acum Castelul Bran și și-

a adus acolo prietenii miliardari. 

Roxana Hulpe: E și foarte relaxat, așa excentric cum e. 

Cosmin Stan: Își permite. 

Roxana Hulpe: Așadar, toți cei care vor fi în această seară la Castelul Bran, înțelegem, că suntem 

apropiați. 

Cosmin Stan: Dar, hai să vedem ce s-a întâmplat azi-noapte.  

 

Voce din off: O stână turistică din Poiana Brașov a fost aleasă pentru petrecerea miliardarilor 

organizată de Elon Musk. În zona izolată bine împrejmuită, oaspeții au fost aduși pe rând în minivanuri. Au fost 

întâmpinați de gazdele din România în jurul orei 19:30 cu pâine, sare și țuică de prune. Petrecerea s-a ținut în 

interiorul localului și în curtea din spate, departe de privirile curioșilor.  
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Ana Maria Barbu (corespondent): O porțiune din drumul care duce către restaurant este iluminată, sunt 

făclii în stânga și în dreapta, iar de acolo se aud bătăi de tobe, dar și diverse zgomote misterioase ca într-un film 

de groază. Multe dintre mașinile care ajung aici sunt întoarse din drum, cei de la securitate le spun șoferilor că 

este un eveniment privat. 

Voce din off: Detalii au răzbătut după ce unii participanți au postat imagini pe rețelele sociale, s-au 

purtat ținute inspirate din serialul Game of Thrones, iar unii și-au acoperit chipurile cu măști sau picturi. Efecte 

speciale și o lumină discretă au întregit atmosfera. Nici muzica populară nu a lipsit. (rep. 07.34, S1) Un tweet 

postat de Elon Musk la ora 20:38, cu mesajul: ”pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt unele 

dintre marile bucurii ale vieții” a confirmat încă o dată prezența lui Elon Musk în Poiana Brașov. Stâna la care 

au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă din vatră adusă la mesele oaspeților.  

Bărbat 1: Am aflat și eu recent zvonuri că ajunge. Primul lucru pe care l-am făcut e să verific zborul 

lui și am văzut că zborul lui, avionul lui personal nu poate fi descoperit de ieri. Și după aia când am văzut tweet-

ul ăsta cu pâine caldă, direct Brașov.  

 

(rep. 08.09, S1) În continuare, au fost difuzate informații despre programul petrecerii care a avut loc, 

imagini cu artiștii care au dansat la petrecere și focul de artificii organizat. De asemenea, s-au prezentat imagini 

cu pasagerii automobilelor care se perindau pe drumul din apropierea localului, fiind interogați de agenții de 

securitate.  

 

Voce din off: (...) Unii artiști ar fi aduși chiar din Moldova pentru petrecerea lui Elon Musk.  

Reporter: La ce petrecere sunteți invitați? 

Bărbat 2: N-aș putea să vă dau un răspuns.  

Reporter: Veți face un spectacol? 

Bărbat 2: Da, un spectacol de jocuri cu urși.  

Voce din off: Aproximativ 15 minivanuri au staționat în coloană în jur de două ore cu motoarele pornite, 

în așteptarea invitaților care doreau să se retragă la hoteluri. Diseară, petrecerea s-ar muta la Castelul Bran, 

potrivit unor surse. Întregul castel a fost rezervat pentru un grup de americani. Și reprezentanții clădirii monument 

istoric confirmă că astăzi, dar și în zilele următoare, totul a fost rezervat pentru evenimente private.  

Alexandru Prișcu (directorul Castelului Bran): Listele de invitați sunt ale clientului și rămân ale 

clientului și n-ar fi prima oară când la evenimentele noastre au ajuns nume mari fără ca să știm. Dar, în acest 

moment nu există nicio informare oficială. Ar fi incredibil nu numai pentru Castelul Bran, ci și pentru 

România dacă s-ar întâmpla asta. 

Voce din off: În jurul orei 01:00 noaptea, petrecerea a dat semne că e pe terminate, iar invitații au început 

să plece. În jurul orei 02:00, se lăsase deja liniștea.  

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk; Julia Sandstrom; Peter Thiel; Sergey 

Brin; Larry Page, de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România, în Poiana Brașov. 

 

S2-rep. 01.32 - 10.06, sel. 8 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARI ȘI VEDETE PETREC LA BRAN; PETRECERE CU VEDETE ȘI 

MILIARDARI LA CASTELUL BRAN; SUTE DE CAMERE REZERVATE PENTRU INVITAȚI.  

În prima și ultima parte a difuzării știrii, au fost reluate fragmente din informațiile prezentate 

anterior în cadrul ediției. 

(rep. 04.56, S2) Știrea a fost completată cu intervenția video directă a corespondentului postului de 

televiziune, care a oferit informații suplimentare despre locurile de cazare rezervate de invitați, precum și despre 

măsurile de securitate impuse de organizatori. 

 

S3-rep. 59.29 - 11.24, sel. 8, 9 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARI ȘI VEDETE PETREC LA BRAN; CEL MAI EXCENTRIC 

MILIARDAR; PETRECERE CU MILIARDARI LA STÂNĂ; SUTE DE CAMERE REZERVATE PENTRU 

INVITAȚI.  
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Știrea a conținut aceleași informații prezentate anterior în cadrul ediției, la orele 07:09 și 08:01. 

 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 12:57 – 13:01 

Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK ȘI MILIARDARI LA BRAN. 

S4-rep. 57.16 - 57.52, sel. 12 

Voce din off: Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, a petrecut azi noapte într-un restaurant 

tradițional din Poiana Brașov alături de alți miliardari și de vedete de la Hollywood. Printre invitații faimosului 

omului de afaceri ar fi actrițele Angelina Jolie și Julia Sandstrom, dar și fondatorul Google, Sergey Brin și 

magnatul american, Peter Thiel, fondator Google și unul dintre primii investitori în rețeaua Facebook. Elon 

Musk a preluat, oficial, zilele trecute platforma Twitter, cu 44 miliarde de dolari. Potrivit unor surse, petrecerea 

de Halloween continuă diseară la Castelul Bran, închiriat special de americani. 

 

  Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate imagini video din cadrul petrecerii organizate în România, 

în Poiana Brașov. 

 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 18:58 – 19:57 

Prezentatoare: Oana Andoni. 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA; CEI MAI BOGAȚI 

PĂMÂNTENI; PETRECEREA DE LA BRAN, ÎNVĂLUITĂ ÎN MISTER. 

 

S5-rep. 59.06 - 09.26, sel. 18, 19 

Oana Andoni: Bună seara! Toate privirile sunt acum îndreptate spre ținuturile din jurul Brașovului și 

spre Castelul Bran unde unul dintre multimiliardarii lumii ar fi participat la o petrecere misterioasă. Cel mai 

bogat om al planetei, Elon Musk, s-ar fi distrat aseară alături de prieteni cu aceleași standard și vedete de la 

Hollywood, inclusiv Angelina Jolie. Fondatorii Google și PayPal și sunt și ei pe listă, iar unii dintre ei au scris 

deja pe rețelele sociale despre vizita de Halloween în Transilvania. 

 

În continuare, au fost reluate fragmente din informațiile prezentate în cadrul ediției anterioare referitoare 

la restaurantul unde a avut loc petrecerea și costumele purtate de invitați. 

 

(...) (rep. 01.26, S5) Voce din off: În afară de Elon Musk, la petrecerea de aseară ar fi ajuns și alți 

miliardari, printre care Peter Thiel, fondatorul PayPal, Sergey Brin, întemeietorul Google, dar și actrița 

Angelina Jolie. Actrița Julia Sandstrom, care a fost și DJ la petrecere a confirmat prin postările de pe Instagram 

că se află în România. A surprins imagini din elicopterul cu care a venit spre Brașov și a notat: ”Ținutul 

vampirilor, încântată să petrec în Transilvania acest Halloween”. (rep. 01.50, S5) Un tweet postat de Elon Musk 

aseară la ora 20:38, cu mesajul misterios: „pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt unele dintre 

marile bucurii din viață” a întărit și mai tare scenariul potrivit căruia fondatorul Tesla și SpaceX s-ar afla la 

noi în țară. Lucrul a fost confirmat pentru „Știrile Pro TV” și de un român dintr-unul dintre grupurile care s-

au ocupat cu distracția invitaților. Ține să rămână anonim și spune că s-a aflat în apropierea lui Elon Musk și 

al Angelinei Jolie. 

(rep. 02.09, S5) Voce participant la petrecere (declarații subtitrate pe ecran): Avea un costum negru, era 

foarte, foarte frumos îmbrăcat, foarte zâmbitor. Pe Angelina Jolie chiar am văzut-o personal, purta o rochie 

pește, transparentă, spre verzui. 

Voce din off: Și actrița și modelul australian Elle Macpherson este prezentă la petrecere, și ea a postat 

pe Instagram imagini cu o plimbare prin centrul vechi al Brașovului. Potrivit unor surse din rândul 

organizatorilor, pentru întreaga petrecere s-au cheltuit două milioane de euro.  

 

În continuare, au fost difuzate informații despre participanții la petrecere; scurte declarații ale lui Petre 

Thiel; meniul și costurile estimative ale acestuia; petrecerea ce va urma să aibă loc la Castelul Bran. De asemenea, 

s-au prezentat imagini cu pasagerii automobilelor care se perindau pe drumul din apropierea localului, fiind 

interogați de agenții de securitate.  
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(rep. 04.55, S5) Voce din off: (...) Mulți turiști s-au dus la Bran în speranța că îi vor zări măcar pentru 

o clipă pe Elon Musk și Angelina Jolie. Alții, aflați întâmplător în zonă, s-au trezit într-o aglomerație infernală. 

În jurul prânzului, coadă de mașini se întindea pe aproape 4 kilometri.  

Oana Andoni: Vestea că Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, ar fi ales Castelul Bran pentru 

petrecerea de Halloween a creat freamăt de entuziasm în România. Lista personalităților conține și alte nume 

grele, precum am spus deja, frumoasa actriță Angelina Jolie sau fondatorii Google și PayPal. Astăzi, prin 

Brașov au fost surprinși la plimbare magnatul american Peter Thiel și partenerul său. Iar Julia Sandstrom, actriță 

și DJ, a anunțat de ieri că este încântată să se afle în România.  

 

Voce din off: Cu o energie care atrage instantaneu toate privirile, Elon Musk este multimiliardarul care 

ar deschide lista de invitați de la Castel.  

(rep. 05.44, S5) Ulterior, în cadrul unui material video înregistrat au fost prezentate informații privind 

cariera lui Elon Musk și viața sa personală. De asemenea, au fost difuzate fotografii, imagini video și scurte 

declarații ale acestuia din cadrul unor evenimente diferite. Sursa imaginilor a fost menționată pe ecran.  

 

În cadrul materialului, s-au difuzat și informații referitoare la participarea Angelinei Jolie la 

petrecerea de la Castelul Bran: 

(rep. 07.10, S5) Voce din off: Musk, spun jurnaliștii străini, ar avea o slăbiciune pentru Angelina Jolie. 

În tabloidele internaționale s-a speculat că ei ar fi avut chiar o idilă în 2017. Cert este că au lucrat împreună ani 

la rând la diverse proiecte umanitare. Vedeta de la Hollywood s-ar număra, de altfel, și printre numele sonore 

de la petrecerea exclusivistă de la Castelul Bran. (...)  

În continuare, au fost menționate și alte persoane care au participat la petrecere.  

 

În ultima parte a știrii, corespondentul postului a intervenit prin legătură video directă și a adăugat 

următoarele informații:  

(rep. 08.57, S5) Oana Andoni: Cu ultimele informații despre petrecerea din această seară de la Castelul 

Bran ni se alătură colega noastră, Ana Maria Barbu. Bună seara, Ana!  

Ana Maria Barbu (corespondent): Bună seara, Oana! Bun găsit, tuturor! Avem și o informație de ultim 

moment. Pe un teren privat din Bran, acolo unde s-a dat aprobare aterizare pentru elicopterele cu care au venit 

miliardarii, pe un balon uriaș scrie: Bine ai venit, Elon Musk! Încă un semn foarte clar că cel mai bogat om 

din lume s-ar afla aici.  

La finalul intervenției corespondentului, s-au oferit detalii despre programul petrecerii de la Castelul Bran.  

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk; Julia Sandstrom; Peter Thiel; Sergey 

Brin; Larry Page, Ovidiu Toma, de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România, în Poiana Brașov; 

- imagini video cu o parte dintre invitați care se plimbau prin centrul orașului Brașov. 

 

 

31.10.2022 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 05:59 – 10:29 

Prezentatori: Andreea Marinescu și Mihai Dedu. 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA BOGĂTAȘILOR LA CASTELUL BRAN; CINA DISCRETĂ A 

MILIARDARILOR DE LA BRAN; CEI MAI BOGAȚI PĂMÂNTENI. 

 

 

S6-rep. 00.34 - 11.15, sel. 6 

Mihai Dedu: După o zi încărcată în care miliardarii, actorii și vedetele au admirat la pas centrul 

Brașovului, s-au retras la un restaurant de top din Bran, iar spre seară au intrat rând pe rând în curtea castelului. 



Pagina 7/13 

 

Andreea Marinescu: După miezul nopții muzica psaltică cu care au fost primiți invitații s-a transformat 

în muzică de club, iar după ora 03:00, petrecăreții s-au mutat la un conac aflat chiar peste drum. 

 

(rep. 00.20, S6) În continuare, au fost difuzate materiale video înregistrate care au cuprins: imagini video 

cu sosirea invitaților la petrecere, precum și informații despre costumele purtate de aceștia; muzica și programul 

oferit de organizatori; imagini din cadrul restaurantului unde au servit masa; detalii despre invitații petrecerii; 

scurte declarații ale lui Petre Thiel; meniul și costurile estimative ale acestuia.  

În cadrul acestor materiale, s-au făcut următoarele referiri la Elon Musk și Angelina Jolie: 

 

(rep. 02,14, S6) Voce din off: Cu această ocazie, o organizație nonguvernamentală de mediu a afișat 

mai multe mesaje pe una dintre fațadele Castelului Bran. 

Femeie 1: Încercăm să atragem atenția lui Elon și Angelinei să se implice în lupta noastră. Oamenii 

ăștia au foarte multă putere și vrem să ne ajute și să-și folosească vocea și puterea să salvăm Carpații, care 

sunt protejați mai puțin de 2%, din păcate, în România.  

Pe ecran s-au afișat următoarele mesaje de pe fațada Castelului Bran: THAT`S HORROR, ELON! 

GREENPEACE; PROTECTED FORESTS! GREENPEACE; SOS CARPATHIAN FOREST! GREENPEACE; 

ANGELINA, ADOPT A STANCE! GREENPEACE. 

 

(rep. 05.03, S6) Voce din off: Unii l-au așteptat pe cel mai bogat om de pe pământ în speranța că îl vor 

convinge să investească bani în afacerea lor.  

Femeie 2: Nu știu, poate le atragem atenția și le place ideea aplicației. Avem niște prezentări la noi, dacă 

am reuși să ajungem să le dăm o prezentare care e pe hârtie, să le placă și să ne contacteze și să bage bănuți la 

noi în aplicație.  

(rep. 05.23, S6) Voce din off: Nimeni nu a confirmat însă că Elon Musk ar fi participat la această cină. 

(...) 

 

(rep. 06.28, S6) Voce din off: Mulți turiști s-au dus zilele acestea la Bran în speranța că îi vor zări 

măcar pentru o clipă pe Elon Musk și Angelina Jolie. Alții, aflați întâmplător în zonă, s-au trezit într-o 

aglomerație infernală. În jurul prânzului, coadă de mașini se întindea pe aproape 4 kilometri.  

Mihai Dedu: Vestea că Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, ar fi ales Castelul Bran pentru 

petrecerea de Haloween a creat multă emoție în România. 

Andreea Marinescu: Lista personalităților conține și alte nume grele, precum frumoasa actriță Angelina 

Jolie, dar și fondatorii Google și PayPal.  

Mihai Dedu: În Brașov au fost surprinși la plimbare magnatul american Peter Thiel și partenerul său.  

Andreea Marinescu: Iar Julia Sandstrom, actriță și DJ, a anunțat că este încântată să se afle în România.  

 

Voce din off: Cu o energie care atrage instantaneu toate privirile, Elon Musk este multimiliardarul din 

fruntea listei de invitați de la Castel.  

(rep. 07.19, S6) Ulterior, în cadrul unui alt material video înregistrat au fost prezentate informații privind 

cariera lui Elon Musk și viața sa personală. De asemenea, au fost difuzate fotografii, imagini video și scurte 

declarații ale acestuia din cadrul unor evenimente diferite. Sursa imaginilor a fost menționată pe ecran.  

În cadrul materialului, s-au difuzat și informații referitoare la participarea Angelinei Jolie la 

petrecerea de la Castelul Bran: 

(rep. 08.48, S6) Voce din off: Musk, spun jurnaliștii străini, ar avea o slăbiciune pentru Angelina Jolie. 

În tabloidele internaționale s-a speculat că ei ar fi avut chiar o idilă în 2017. Cert este că au lucrat împreună ani 

la rând la diverse proiecte umanitare. Vedeta de la Hollywood s-ar număra, de altfel, și printre numele sonore 

de la petrecerea exclusivistă de la Castelul Bran. (...)  

În continuare, au fost menționate și alte persoane care au participat la petrecere.  

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk; Julia Sandstrom; Peter Thiel; Sergey 

Brin; Larry Page, de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România, la Castelul Bran și în alte două locații; 
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- imagini video cu o parte dintre invitați care se plimbau prin centrul orașului Brașov. 

 

S7-rep. 59.41 - 10.23, sel. 6, 7 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA BOGĂTAȘILOR LA CASTELUL BRAN; CINA DISCRETĂ A 

MILIARDARILOR DE LA BRAN; CEI MAI BOGAȚI PĂMÂNTENI. 

Știrea a conținut aceleași informații prezentate anterior în cadrul ediției, la ora 06:00. 

 

S8-rep. 03.16 - 11.16, sel. 8 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA BOGĂTAȘILOR LA CASTELUL BRAN; CINA DISCRETĂ A 

MILIARDARILOR DE LA BRAN. 

În prima și ultima parte a difuzării știrii, au fost reluate fragmente din informațiile prezentate 

anterior în cadrul ediției. 

(rep. 02.58, S8) Știrea a fost completată cu intervenția video directă a corespondentului postului de 

televiziune, care a oferit următoarele informații suplimentare: 

Andreea Marinescu: (...) Teodora Puzdrea vine și cu alte amănunte. Bună dimineața, Teodora! Te 

ascultăm. 

Teodora Puzdrea (corespondent): Bună dimineața, Andreea! Bun găsit, tuturor! Petrecerea care a ținut 

pe jar întreaga țară s-a terminat în această dimineață. Miliardarii, vedetele și actorii s-au distrat până la răsărit 

atât la Castelul Bran, cât și în alte două locații. Seria petrecerilor a început când invitații au ajuns la un restaurant 

de fițe. Punctul culminant al serii a fost însă la Castelul lui Dracula. Acolo a început adevărata petrecere. Invitații 

au ajuns rând pe rând, iar unii dintre ei au salutat chiar și mulțimea. Costumele au fost inspirate din perioada 

medievală, astfel că rochiile voluminoase, de epocă, măștile și picturile pe față i-au făcut pe invitați de 

nerecunoscut, iar atmosfera a fost una de film. Fondatorul PayPal și partenerul său au ajuns la castel pe bancheta 

din spate a unei mașini de lux. Atât ei, cât și restul invitaților au ajuns în curtea castelului pe muzică psaltică, iar 

drumul le-a fost luminat cu făclii. Imediat după miezul nopții, ritmul s-a schimbat, iar muzica de club a înlocuit-

o pe cea psaltică. Invitații au petrecut seara de Haloween la un conac din fața castelului. (rep. 04.17, S8)  

Deasupra întregului eveniment a planat o singură întrebare: au fost sau nu au fost Angelina Jolie și Elon Musk 

la petrecere? Un singur lucru este cert, cuvântul de bază care a stat în tot acest eveniment a fost discreția. (...)  

  

S9-rep. 02.19 - 10.22, sel. 9 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA BOGĂTAȘILOR LA CASTELUL BRAN; CINA DISCRETĂ A 

MILIARDARILOR DE LA BRAN. 

În prima și ultima parte a difuzării știrii, au fost reluate fragmente din informațiile prezentate 

anterior în cadrul ediției. 

De asemenea, corespondentul postului a adăugat:  

(rep. 04.14, S9) Teodora Puzdrea (corespondent): (...) Trebuie menționat faptul că Elon Musk a făcut 

mai multe postări pe Twitter aseară care nu ar fi avut legătură cu petrecerea de aici din Bran. Un lucru este 

cert, discreția a fost cuvântul de bază în tot ce s-a întâmplat la Bran. Acestea au fost informațiile de aici. (...) 

 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 12:58 – 13:58 

Prezentatoare: Diana Enache. 

Titlu afișat pe ecran: PETRECERI DEMNE DE ELON MUSK. 

 

S10-rep. 59.32- 06.45, sel. 12, 13 

Diana Enache: Bună ziua! Câțiva dintre cei mai bogați oameni ai planetei au petrecut Haloween-ul 

împreună cu modele celebre și vedete de la Hollywood la Castelul Bran. Au existat indicii că la eveniment ar fi 

fost însuși Elon Musk, proprietarul Tesla, SpaceX și Twitter, și actrița Angelina Jolie, dar nimeni nu a reușit 

să le confirme prezența. Oricum, petrecerea organizată spectaculos în cele mai mici detalii a fost demnă de 

renumele lor.  

 

În continuare, în cadrul unui material video înregistrat au fost reluate fragmente din informațiile 

prezentate în cadrul edițiilor anterioare.  
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În ultima parte a difuzării știrii, s-au făcut următoarele mențiuni referitoare la Elon Musk și Angelina Jolie: 

(rep. 05.37, S10)Voce din off: Mulți turiști s-au dus zilele acestea la Brașov și la Bran în speranța că îi 

vor zări măcar pentru o clipă pe Elon Musk și pe Angelina Jolie. Unii l-au așteptat pe cel mai bogat om de pe 

glob în speranța că îl vor convinge să-i susțină în afaceri. 

Femeie 1: Nu știu, poate le atragem atenția și le place ideea aplicației. Avem niște prezentări la noi, dacă 

am reuși să ajungem să le dăm o prezentare care e pe hârtie, să le placă și să ne contacteze și să bage bănuți la 

noi în aplicație.  

Voce din off: Cele două celebrități nu s-au arătat nicăieri, dar faima lor a provocat o aglomerație mare 

în zonă. Ieri la prânz, în Bran coada de mașini se întindea pe aproape 4 kilometri.  

Diana Enache: Teodora Puzdrea este acum la Bran în locul unde ar trebui să plece invitații care au 

participat la petrecere. Teodora, care sunt noutățile? 

Teodora Puzdrea (corespondent): Bună ziua, Diana! Bun găsit, tuturor! Deocamdată, este liniște aici în 

punctul unde au aterizat și de unde vor pleca elicopterele care îi transportă pe invitați. Acest balon pe care îl 

puteți vedea în spatele meu, folosit de reper de piloți, a purtat aseară un mesaj de întâmpinare pentru Elon 

Musk. Totuși, după proiectarea acestui mesaj, aici nu a mai sosit niciun aparat de zbor. (rep. 06.49, S10) De 

altfel, Elon Musk a fost azi noapte foarte activ pe Twitter, rețea de socializare pe care tocmai a cumpărat-o, 

însă niciuna dintre postările sale nu are legătură cu petrecerea de la castel. Invitații s-au distrat până în zori 

așa că e puțin probabil să ajungă devreme la decolare. Noi rămânem aici și vom reveni cu mai multe amănunte 

în jurnalele următoare. Acestea au fost informațiile de aici. Diana! 

 

 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 16:58 – 17:59 

Prezentatoare: Diana Enache. 

Titlu afișat pe ecran: PETRECERI DEMNE DE ELON MUSK. 

 

S11-rep. 13.54- 21.07, sel. 17 

 

Știrea a conținut aceleași informații prezentate în cadrul ediției anterioare de la ora 13:00. 

 

 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 18:58 – 20:26 

Prezentatoare: Andreea Esca. 

Titlu afișat pe ecran: CUM AU PETRECUT MILIARDARII LA BRAN.  

 

S12-rep. 59.16- 04.28, sel. 18, 19 

Andreea Esca: Bună seara și bun găsit la știri. Petrecerea de Haloween la Castel Bran la care au 

participat actori și miliardari și la care ar fi fost așteptați să ajungă și Elon Musk a adus un val uriaș de turiști 

în zona Brașovului. Cel mai bogat om al planetei nu ar fi fost însă văzut de nimeni în România. Astăzi, surse 

din două ministere, al Internelor și Transporturilor au transmis că proprietarul Tesla, SpaceX și Twitter nu ar 

fi intrat în țara noastră. Sigur este că unii dintre participanți au început să plece acasă, timp în care la porțile 

Castelului Bran s-au format cozi kilometrice de curioși.  

 

În continuare, s-a difuzat un material video înregistrat care a cuprins: imagini video cu sosirea invitaților 

la petrecere, precum și informații despre costumele purtate de aceștia; muzica și programul oferit de organizatori; 

imagini din cadrul restaurantului unde invitații au servit masa; imagini cu turiștii care au venit să viziteze Castelul 

Bran a doua zi după eveniment; declarații ale unui antreprenor local (Laurențiu Drăgan) și ale unui specialist în 

turism (Radu Fusea) privind beneficiile acestui eveniment pentru promovarea turismului românesc.  

 

În cadrul materialului, s-au făcut următoarele referiri la Elon Musk și Angelina Jolie: 
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(rep. 01.40, S12) Voce din off: (...) Ken Howery, și el co-fondator al companiei de plăți online, ar fi fost 

cel care a organizat petrecerea. Și a scris invitațiile încă de anul trecut. Elon Musk este bun prieten cu el și 

împreună au fost implicați în lansarea PayPal, acum peste douăzeci de ani. Pe cel mai bogat om al planetei nu 

l-a filmat sau fotografiat nimeni. Cei mai mulți dintre participanți au fost îmbrăcați în costume medievale și au 

avut fețele ascunse sub măști sau machiaj. Astăzi, surse din Ministerul de Interne și cel al Transporturilor au 

transmis că Elon Musk nu ar fi fost în ultimele zile în România. Și nici Angelina Jolie, deși zilele trecute au 

fost oameni care au insistat că au văzut și i-au descris costumația. 

 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 22:51 – 23:28 

Prezentatori: Amalia Enache și Cristian Leonte. 

Titlu afișat pe ecran: CUM AU PETRECUT MILIARDARII LA BRAN.  

 

S13-rep. 52.41- 57.53, sel. 22 

Știrea a conținut aceleași informații prezentate în cadrul ediției anterioare de la ora 19:00. 
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CONCLUZII  

ȘTIRILE PRO TV – 30 - 31.10.2022- INFORMATIV – FĂRĂ MARCAJ 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr.10880/31.10.2022; 

Sesizarea nr.10906/01.11.2022; 

Sesizarea nr.10976/01.11.2022; 

Sesizarea nr.10982, 1983/02.11.2022;  

Sesizarea nr.10986/02.11.2022; 

Sesizarea nr.11020/02.11.2022; 

Sesizarea nr.11031/03.11.2022; 

Sesizarea nr.11083/05.11.2022 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul de 

televiziune Pro TV, în datele de 30.10.2022 și 31.10.2022, privind participarea lui Elon Musk (director general 

la Tesla) și a Angelinei Jolie (actriță) la petrecerea organizată cu ocazia sărbătorii Halloween, la Castelul Bran 

din România.  

30.10.2022 

•  Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 06:56 – 09:59 

Prezentatori: Roxana Hulpe și Cosmin Stan. 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARI ȘI VEDETE PETREC LA BRAN; PETRECERE CU VEDETE ȘI 

MILIARDARI LA CASTELUL BRAN; CEL MAI EXCENTRIC MILIARDAR; PETRECERE CU MILIARDARI 

LA STÂNĂ. 

 

(rep. 00.06, S1) Cosmin Stan: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a ales România pentru câteva zile. 

Este informația despre care vorbește de ieri toată suflarea de la noi.  

(rep. 01.19, S1) Voce din off: Angelina Jolie schimbă covorul roșu cu decorul de la Bran. Frumoasa actriță 

este una dintre invitatele speciale ale miliardarului Elon Musk la petrecerea din Carpați. 

 (rep. 07.34, S1) Un tweet postat de Elon Musk la ora 20:38, cu mesajul: ”pâinea proaspăt coaptă și 

produsele de patiserie sunt unele dintre marile bucurii ale vieții” a confirmat încă o dată prezența lui Elon 

Musk în Poiana Brașov. Stâna la care au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă 

din vatră adusă la mesele oaspeților.  

Bărbat 1: Am aflat și eu recent zvonuri că ajunge. Primul lucru pe care l-am făcut e să verific zborul lui și 

am văzut că zborul lui, avionul lui personal nu poate fi descoperit de ieri. Și după aia când am văzut tweet-ul 

ăsta cu pâine caldă, direct Brașov.  

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 12:57 – 13:01 

Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK ȘI MILIARDARI LA BRAN. 

(rep. 00.00, S4) Voce din off: Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, a petrecut azi noapte într-un 

restaurant tradițional din Poiana Brașov alături de alți miliardari și de vedete de la Hollywood. Printre invitații 

faimosului omului de afaceri ar fi actrițele Angelina Jolie și Julia Sandstrom (...) 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 18:58 – 19:57 

Prezentatoare: Oana Andoni. 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA; CEI MAI BOGAȚI PĂMÂNTENI; 

PETRECEREA DE LA BRAN, ÎNVĂLUITĂ ÎN MISTER. 
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(rep. 00.00, S5) Oana Andoni: Toate privirile sunt acum îndreptate spre ținuturile din jurul Brașovului și 

spre Castelul Bran unde unul dintre multimiliardarii lumii ar fi participat la o petrecere misterioasă. Cel mai 

bogat om al planetei, Elon Musk, s-ar fi distrat aseară alături de prieteni cu aceleași standard și vedete de la 

Hollywood, inclusiv Angelina Jolie. 

(rep. 01.50, S5) Voce din off: Un tweet postat de Elon Musk aseară la ora 20:38, cu mesajul misterios: 

„pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt unele dintre marile bucurii din viață” a întărit și mai 

tare scenariul potrivit căruia fondatorul Tesla și SpaceX s-ar afla la noi în țară. Lucrul a fost confirmat pentru 

„Știrile Pro TV” și de un român dintr-unul dintre grupurile care s-au ocupat cu distracția invitaților. Ține să 

rămână anonim și spune că s-a aflat în apropierea lui Elon Musk și al Angelinei Jolie. 

Voce participant la petrecere (declarații subtitrate pe ecran): Avea un costum negru, era foarte, foarte frumos 

îmbrăcat, foarte zâmbitor. Pe Angelina Jolie chiar am văzut-o personal, purta o rochie pește, transparentă, 

spre verzui. 

(rep. 09.08, S5) Ana Maria Barbu (corespondent): Avem și o informație de ultim moment. Pe un teren privat 

din Bran, acolo unde s-a dat aprobare aterizare pentru elicopterele cu care au venit miliardarii, pe un balon 

uriaș scrie: Bine ai venit, Elon Musk! Încă un semn foarte clar că cel mai bogat om din lume s-ar afla aici.  

31.10.2022 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 05:59 – 10:29 

Prezentatori: Andreea Marinescu și Mihai Dedu. 

Titluri afișate pe ecran: PETRECEREA BOGĂTAȘILOR LA CASTELUL BRAN; CINA DISCRETĂ A 

MILIARDARILOR DE LA BRAN; CEI MAI BOGAȚI PĂMÂNTENI. 

 

(rep. 05.23, S6) Voce din off: Nimeni nu a confirmat însă că Elon Musk ar fi participat la această cină. (...) 

(rep. 06.28, S6) Mulți turiști s-au dus zilele acestea la Bran în speranța că îi vor zări măcar pentru o clipă 

pe Elon Musk și Angelina Jolie. (...) 

Mihai Dedu: Vestea că Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, ar fi ales Castelul Bran pentru petrecerea 

de Haloween a creat multă emoție în România. 

Andreea Marinescu: Lista personalităților conține și alte nume grele, precum frumoasa actriță Angelina 

Jolie, dar și fondatorii Google și PayPal. (...) 

Voce din off: Cu o energie care atrage instantaneu toate privirile, Elon Musk este multimiliardarul din 

fruntea listei de invitați de la Castel.  

(rep. 04.17, S8) Teodora Puzdrea (corespondent): Deasupra întregului eveniment a planat o singură 

întrebare: au fost sau nu au fost Angelina Jolie și Elon Musk la petrecere? Un singur lucru este cert, cuvântul 

de bază care a stat în tot acest eveniment a fost discreția. 

(rep. 04.14, S9) Teodora Puzdrea (corespondent): (...) Trebuie menționat faptul că Elon Musk a făcut mai 

multe postări pe Twitter aseară care nu ar fi avut legătură cu petrecerea de aici din Bran.  

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 12:58 – 13:58 

Prezentatoare: Diana Enache. 

Titlu afișat pe ecran: PETRECERI DEMNE DE ELON MUSK. 
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(rep. 00.09, S10) Diana Enache: Au existat indicii că la eveniment ar fi fost însuși Elon Musk, proprietarul 

Tesla, SpaceX și Twitter, și actrița Angelina Jolie, dar nimeni nu a reușit să le confirme prezența.  

(rep. 06.49, S10) Teodora Puzdrea (corespondent): Elon Musk a fost azi noapte foarte activ pe Twitter, rețea 

de socializare pe care tocmai a cumpărat-o, însă niciuna dintre postările sale nu are legătură cu petrecerea de 

la castel. 

• Știrile Pro TV, interval orar de difuzare: 18:58 – 20:26 

Prezentatoare: Andreea Esca. 

Titlu afișat pe ecran: CUM AU PETRECUT MILIARDARII LA BRAN.  

 

(rep. 02.04, S12) Voce din off: Astăzi, surse din Ministerul de Interne și cel al Transporturilor au transmis 

că Elon Musk nu ar fi fost în ultimele zile în România. Și nici Angelina Jolie, deși zilele trecute au fost oameni 

care au insistat că au văzut și i-au descris costumația. 
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