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RAPORT DE MONITORIZARE 

 
Post: România TV 

Program: Emisiuni informative  

Data/perioada: 30, 31.10.2022 

Nr. sesizării: 

11078/04.11.2022; 10877/31.10.2022; 

11083/05.11.2022; 11031/03.11.2022; 

10906/01.11.2022 

Monitorizare:  

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 11078/04.11.2022:     

Post: România TV 

Data: 31-10-2022 

Ora: 15.22 

Se discuta despre petrecerea milionarilor de la castelul Bran si despre anumite ritualuri satanice care ar fi avut 

loc de petrecerile de Haloween ținute acolo, iar Gigi Becali susține că invitații de la castel se închin la Satana iar 

in prima ediție, de la ora l5, aceasta împreună cu o altă baba invitata susțin că asta și urmăresc, să ne ademe-

nească in satanism, fiind țara cu titulatura de "Grădina Maicii Domnului,, și  nu o fac in una ca Olanda deoarece 

aceștia sunt deja "cuceriți" in concluzie, reclam nota de xenofobie lansată și susținută de patronul FCSB. 

 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022:     

Post: România TV 

Data: 30, 31-10-2022 

Vă rog să solicitați efectuarea unei monitorizări de linie pentru principalele posturi de televiziune generaliste și 

de știri pentru programele în acre au făcut referiri  la prezenta la petrecerea de Haloween  a omului de afaceri 

Elon Musk și respectiv Angelina Jolie în zilele de duminică 30 octombrie și respectiv luni 31 octombrie. 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022:     

Post: România TV 

Data: 31-10-2022 

Ora: 19.22 

Reclam pentru falsa informare a publicului cu știrea cu vizita lui Elon Musk la Castelul Bran. Vă rog să 

sancționați  toate televiziunile care au participat în această mascaradă.  

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022:     

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că in urmă cu câteva zile, respectiv la sfârșitul săptămânii trecute, pos-

turi 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 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 știrea falsă.  

 

Sesizarea nr. 10877/31.10.2022:     

Post: România TV 

Data: 31-10-2022 

Ora: 11.20 
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Știrea falsă cum că Elon Musk a fost in Romania și că a mâncat pâine și a băut nu știu ce. Elon Musk nu a fost 

in Romania; nici el, nici Angelina Jolie. Trebuie sancționate toate emisiunile unde s-a spus, s-a dezbătut si pre-

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

 

CONSTATĂRI 

Cu privire la aspectele invocate de petenți în sesizările nr. 11078/04.11.2022; 10877/31.10.2022; 

11083/05.11.2022; 11031/03.11.2022; 10906/01.11.2022 s-a constatat că acestea se regăsesc în cadrul emisiunilor  

informative difuzate de dezbatere de postul România TV în datele de 30 și 31.10.2022, intervalul orar 07.00-24.00.  

 

30.10.2022 

Informații despre Elon Musk și Angelina Jolie au fost prezentate în cadrul a: 8 emisiuni de știri și 4 

emisiuni de dezbatere, astfel: 

 

● Știrile România TV, ora 07.00 

Titluri: ELON MUSK ȘI PRIETENII LUI MILIARDARI PETERC LA BRAN   

S1(rep.07.14-09.51, sel.07) Prezentatoarea: Elon Musk și prietenii lui miliardari vin în România să 

petreacă de Haloween la Castelul Bran. La eveniment este așteptată inclusiv actrița Angelina Jolie.   

Știrea a fost însoțită de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt Danzeisen și 

Peter Thiel coborând din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent. 

În timpul difuzării imaginilor pe ecran a fost afișată mențiunea: Media FLUX.ro. 

Voce din off: Cel mai bogat om al planetei împreună cu miliardarii de pe Wall Street dar și cu staruri de 

cinema vor petrece noaptea de Haloween pe pământ românesc. Elon Musk a închiriat tot Castelul Bran și și-a 

chemat toți prietenii magnați la petrecere. Organizatorii din România primesc doar niște nume de cod ale 

bogaților pe care urmează să-i găzduiască. Invitații lui Musk aterizează la București din două în două ore cu 

avioane private urmând să plece de pe aeroportul Băneasa cu elicopterele. Majoritatea miliardarilor vor sta 

cazați la o stână din Brașov, spun sursele și vor mânca preparate tradiționale românești. Primii invitați au ajuns 

deja în România. Vorbim despre Peter Thiel fondatorul PayPal care este unul dintre prietenii buni ai lui Elon 

Musk. Thiel este însoțit de partenerul său de viață miliardarul Matt Danzeisen. 

Reporter România Tv: Cum cei mai bogați oameni de pe planetă vin să se întâlnească într-un singur loc la 

petrecerea fastuoasă de la Bran este de presupus că această întâlnire nu va fi doar despre distracție. Cel mai 

probabil se vor discuta și subiecte importante pentru economia globală. Cum ar fi de exemplu recenta preluare a 

companiei  Twitter de către Elon Musk în urma unei tranzacții în valoare de  44 de miliarde de dolari. O tranzacție 

controversată la care au apărut și reacții. Cea mai interesantă venit din partea fostului președinte al Rusiei, 

Dimitri Medvedev care i-a transmis acestuia mult noroc în combaterea dictaturii politice. I-a transmis și că ar 

trebui să renunțe la afacerea Starlink în Ucraina. 

Voce din off: Printre invitați se numără și celebra actriță Angelina Jolie.  Elon Musk are o afinitate mai 

veche pentru ea iar presa a susținut că între cei doi ar fi fost și o idilă în anul 2017.          

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul ediției informative Știrile România Tv ora 08.00. 

 

● Știrile România TV, ora 09.00 

Titluri: ELON MUSK ȘI PRIETENII LUI MILIARDARI AU PETRECUT  LA STÂNĂ   

S2(rep.01.45-04.13, sel.09) Prezentatoarea: Cel mai bogat om al planetei Elon Musk împreună cu 

miliardarii de pe Wall Street dar și cu staruri de cinema precum Angelina Jolie  vor petrece noaptea de 

Haloween pe pământ românesc. Elon Musk a închiriat tot Castelul Bran pentru petrecerea grandioasă de 

astăzi. Aseară însă Musk a petrecut alături de prietenii lui magnați la o stână din Poiana Brașov unde oaspeții 

au fost primiți cu pâine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabără și dansuri românești. Cu mai multe detalii  

despre petrecerea bogaților lumii din România vine colega mea Iuliana Damian. Iuliana bun găsit. 

Iuliana Damian, reporter România Tv: Bun găsit, Elon Musk a ales România pentru aceste zile iar 

miliardarul a invitat în România toți prietenii săi miliardari din lume dar și vedete de la Hollywood. O parte 

dintre invitați au ajuns deja în România încă de ieri. Cu toții au petrecut aseară la o stână din Poiana Brașov. Au 

fost primiți cu pâine și sare  dar și țuică de pune așa cum spune tradiția romanescă. Însă a urmat apoi o petrecere 

cu foc de tabără, foc de artificii dar și dansuri românești. Însă în această seară urmează petrecerea cu adevărat 
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grandioasă la Castelul Bran pentru că tot castelul a fost închiriat de Elon Musk pentru invitații săi de seamă, va 

fi o petrecere cu adevărat grandioasă pentru care miliardarul a angajat chiar și un regizor pentru că vrea să le 

ofere oaspeților săi o experiență cu adevărat senzorială în Castelul lui Dracula. Ei bine participă toți miliardarii 

lumii de la fondatorul Google, co-fondatorul PayPal care este de altfel prieten apropiat cu Elon Musk. Nu vor 

lipsi însă nici vedete importante de la Hollywood, recunoscute intonațional, printre care și actrița Angelina Jolie.                 

Știrea a fost însoțită de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt Danzeisen și 

Peter Thiel coborând din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent. 

În timpul difuzării imaginilor pe ecran a fost afișată mențiunea: Media FLUX.ro. 

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul ediției informative Știrile România Tv ora 10.00. 

 

● Știrile România TV, ora 11.00 

Titluri: ELON MUSK ȘI PRIETENII MILIARDARI AU PETRECUT  LA STÂNĂ ; DE CE A ADUS 

ELON MUSK MILIONARI ȘI ACTORI ÎN ROMÂNIA; PETERCEREA MILARDARILOR LUMII LA BRAN   

S3(rep.00.40-04.00, sel.11) Prezentatoarea: Doamnelor și domnilor cel mai bogat om al planetei Elon 

Musk împreună cu miliardarii de pe Wall Street dar și cu staruri de cinema precum Angelina Jolie  vor petrece 

noaptea de Haloween pe pământ românesc. Elon Musk a închiriat tot Castelul Bran pentru petrecerea 

grandioasă de astăzi. Iar aseară Musk a petrecut alături de prietenii lui magnați la o stână din Poiana Brașov 

unde oaspeții au fost primiți cu pâine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabără dar și cu dansuri românești. 

Imediat aflăm detalii de la colega mea Denisa Gelatu. Vedeți Cristian Herea în studio, doamnelor și domnilor cu 

date așa din culise. Te afli acolo Denisa ce ai reușit să afli? Ce detalii picante ai reușit să afli tu, bun găsit Denisa. 

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bun găsit Laura, bun găsit doamnelor 

și domnilor, da milionarii lumii au ajuns în România la invitația lui Elon Musk ca să petreacă sărbătoarea 

Haloween-ului aici la noi în țară. Au ajuns încă de ieri pe Aeroportul Otopeni și nu vă gândiți că au stat în 

trafic pe DN 1 cu elicopterul au sosit aici în Bran. Petrecerea a început încă de aseară la o stână din Poiana 

Brașov unde au avut parte de bucate tradiționale semn că îi plac foarte mult celui mai bogat om de pe planetă 

asta pentru că a postat pe o rețea de socializare mesajul că printre bucuriile vieții se numără pâinea proaspăt 

coaptă dar și produsele de patiserie. Acea petrecere s-a terminat undeva în jurul orei trei dimineață după care 

toți cei invitați au plecat la vilele luxoase pe care le-au închiriat în Poiana Brașov. În acest moment aș vrea să 

vă descriu puțin atmosfera de la Castel. Au venit foarte mulți turiști în această zi specială să viziteze Castelul în 

speranța că îl vor întâlni pe Elon Musk, că vor apuca să schimbe câteva vorbe cu el sau o vor vedea pe Angelina 

Jolie. Cu toții se întrebă dacă este atât de frumoasă ca în pozele de pe rețelele de socializare. Ei bine vă spuneam 

sunt mulți turiști. Turiștii pot să viziteze castelul și astăzi până la ora 16.00. La 16.00 se închide Castelul, nu vor 

mai avea acces nici măcar pe lângă Castel. Vor fi firme de pază, este o firmă de pază din Suedia trimisă să asigure 

paza și protecția acestor invitați. Dar, de asemenea, și foarte multe echipaje de poliție vor fi în caz că se întâmplă 

ceva să intervină. Din primele informații pe care le am sunt 140 de invitați care vor petrece aici în această noapte 

au nume de cod Laura, doamnelor și domnilor, ca să nu fie identificați și accesul se face pe baza unor brățări. 

Rămânem aici în zonă și revenim cu detalii oră de oră.   

Știrea a fost însoțită de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt Danzeisen și 

Peter Thiel coborând din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent. 

În timpul difuzării imaginilor pe ecran a fost afișată mențiunea: Media FLUX.ro. 

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul edițiilor informative Știrile România Tv ora 12.00 și 

14.00. 

Informațiile și imaginile mai sus prezentate au fost reluate și în cadrul emisiunilor de dezbatere: Știrile 

România Tv de la ora 13.00, Breaking News, ora 15.00, România te Vede ora 16.00, Breaking News, ora 

19.00. 

               

● Breaking News, ora 23 .00 

Titluri: PROTEST ÎN FAȚA CASTELULUI BRAN, S-AU DAT ȘI AMENZI; MILIARDARII CARE 

CONDUC LUMEA PETREC LA CASTELUL BRAN; NUMAI AVEREA LUI ELON MUSK ESTE CÂT PIB-

UL ROMÂNIEI; ELON MUSK ȘI PRIETENII MILIARDARI FAC PE VAMPIRII LA BRAN  

S4(rep.03.30-08.51, sel.23) Prezentatorul: Denisa ai recunoscut pe cineva acolo, ce se întâmplă acum? 

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bună seara Marius, bună seara 

doamnelor și domnilor chiar în aceste momente vedeți mașinile cu invitații lui Elon Musk care sosesc aici la 
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Castelul Bran. Primul popas pe care l-au făcut în această seară a fost la un restaurant din Bran, acolo unde 

au sosit după ora 18.00, au luat cina și iată că acum sunt aduși de șoferi în mașini pe care le vedeți chiar în 

aceste momente în imagini. Se întinde o coloană  de astfel de mașini. Am văzut câteva vedete costumate. Am 

văzut-o pe DJ-ița lui Elon Musk, doamna blondă. Și de asemenea vreau să vă spun că unele persoane care au 

ales să vină aici la petrecerea lui Elon Musk au venit costumate cu specificul acestei sărbători. Dar am văzut 

foarte multe doamne și domnișoare care au ales să poarte rochii foarte elegante, rochii de prințesă cu coronițe 

pe cap. Vedeți vă arată colegul meu în imagini, Alexandru Sătescu, s-a format o coadă aici de mașini la intrare 

în Castelul Bran în curtea exterioară a Castelului Bran. Vă spuneam după cină au chemat șoferii să îi ia de la 

restaurant și practic în câteva minute va începe petrecerea aici la Castel. Totul a fost aranjat în cel mai mic 

detaliu. Alex să le arătăm oamenilor cum ard acele torțe în curtea exterioară. A fost chemat un regizor care să 

aranjeze totul cu  decorațiuni tematice pentru această sărbătoare atât în exterior cât și în interior. Înțeleg că vor 

fi și concerte în seara asta aici la Castel. Uitați în continuare vin mașini. Vreau să vă arăt această coadă pentru 

că sunt și foarte multe persoane care au venit aici încă de la ora 16.00, așteaptă oamenii să-l întâlnească pe 

Elon Musk doamnelor și domnilor sau pe Angelina Jolie. Vă dați seama că acest lucru este aproape imposibil 

pentru că ați văzut sunt foarte mulți polițiști aici, sunt agenți de pază atât de la o firmă din România dar sunt 

și agenți de pază care au venit din Statele Unite ale Americii pentru a-i proteja practic pe cei 140 de invitați ai 

lui Elon Musk. Vă arătam și vă spuneam sunt cozi cu mașinile în care se află miliardarii planetei, vedete 

importante de la Hollywood. Vedeți sunt oameni care se apropie de geamurile mașinilor, vă spuneam sunt polițiști 

care împiedică acest lucru. Dar oamenii vă dați seama sunt curioși având în vedere că este un eveniment grandios 

care se petrece la noi în țară.  

Prezentatorul: Denisa spuneai tu de polițiști am văzut în imaginile pe care le transmiți în direct în aceste 

momente. Voiam să te întreb cum s-au mobilizat autoritățile locale să-i primească iată pe miliardarii lumii și 

starurile de la Hollywood?                     

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Să ști Marius că lumea a fost foarte 

secretoasă în ceea ce privește acest eveniment. Am reușit să vorbesc cu cei din Ministerul de Interne, foarte 

multe forțe de ordine au fost mobilizate aici în Bran asta având în vedere faptul că se așteptau cumva autoritățile 

ca oamenii să vină aici și să intervină anumite scandaluri pentru că eu sunt aici între oameni, îi văd, le fac cu 

mâna vedetelor  care ajung aici, încearcă să se apropie de mașini. Polițiștii împiedică această chestiune. Pe de 

altă parte, Marius s-a mai întâmplat ceva un protest, un manifest aici. Doi tineri au venit și au proiectat diverse 

mesaje care au legătură cu mediul pe Castelul Bran. Înțeleg că le-au fost luate datele de către polițiști și urmează 

să le trimită niște amenzi acasă. Dar mesajul acestor tineri este următorul: că oamenii aceștia bogați ai planetei 

care au venit aici ar trebui să nu vină doar pentru petreceri, să nu aleagă România doar pentru petreceri ci să și 

ajute România cumva mai ales că la noi în țară pădurile au fost tăiate masiv. Vă arăt în continuare imagini în 

direct vedeți mașinile cu vedetele de la Hollywood, cu milionarii planetei. 

Marius Niță: Da mulțumesc Denisa. Ne vom întoarce la tine pentru că petrecerea abia acum începe. Sunt 

imagini transmise în direct de la Castelul Bran acolo unde începe petrecerea de Haloween organizată chiar de 

celebrul miliardar Elon Musk, acolo unde sunt invitate zeci de vedete de la Hollywood. Vedem mașini după 

mașini, coloane de mașini în care invitații sunt aduși costumați.              

Au fost prezente imagini în direct cu mașinile ce așteptau să intre în curtea Castelului Bran.  

 

31.10.2022 

Informații despre Elon Musk și Angelina Jolie au fost prezentate în cadrul a: 10  emisiuni de știri și 3 

emisiuni de dezbatere, astfel: 

 

● Știrile România TV, ora 07.00 

Titluri: CEI MAI BOGAȚI OAMENI AI LUMII AU PETRECUT LA CASTELUL BRAN;   

S5(rep.03.15-06.02, sel.07) Prezentatorul: Cei mai bogați oameni ai lumii printre care și Elon Musk au 

petrecut la Castelul Bran alături de ei au venit și actori de la Hollywood. Mulți au apărut costumați în vampiri 

pentru distracția de Haloween.  

Voce din off: Cei ai bogați oameni ai planetei și actorii de la Hollywood au ajuns la Bran încă de 

sâmbătă. Au mers la o stână din Poiana Brașov unde au fost primiți cu țuică și slănină. De la eveniment nu 

aveau cum să lipsească lăutarii. Au urmat dansurile iar vedetele de peste ocean au făcut spectacol. În afară de 

Elon Musk, la Bran au mai ajuns Peter Thiel fondatorul PayPal, Sergey Brin, întemeietorul Google dar și 
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actrița Julia Sandstrom care a fost și DJ la petrecere. Înainte să înceapă petrecerea de Haloween de la  Castel 

miliardarii au luat masa la un restaurant tot din Bran unde au apărut îmbrăcați ca în filmele cu Dracula. 

Printre invitați se numără și celebra actriță Angelina Jolie. Elon Musk are o afinitate mai veche pentru ea iar 

prea a susținut că între cei doi ar fi fost și o idilă în anul 2017. Mulți turiști s-au îngrămădit în fața Castelului 

Bran în speranța că îi vor zări măcar pentru o clipă pe Elon Musk și Angelina Jolie dar nu au avut noroc.     

Au fost prezente imagini cu: persane costumate în prințese și vampiri, Elon Musk aflat la diferite 

evenimente, scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent, diferite persoane aflate în spațiul 

public (alei din localitatea Bran).    

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul ediției informative Știrile România TV ora 08.00 

 

● Știrile România TV, ora 09.00 

Titluri: BOGAȚII LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN; MILIARDARII 

LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN; PROTEST LA POARTA CASTELULUI ÎN 

TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR       

S6(rep.00.54-04.56, sel.09) Prezentatorul: Elon Musk cel mai bogat om de pe planetă a petrecut 

Haloween-ul la Castelul Bran alături de miliardari din lumea întreagă și vedete de la Hollywood. Petrecăreții 

au avut parte de o atmosferă desprinsă din filme cu sunete, efecte speciale dar și ritualuri satanice. De toate 

aceste  detalii s-au ocupat sute de oameni pentru ca experiența Dracula să fie unică așa cum a cerut Musk. 

Colega mea Denisa Gelatu se află în continuare acolo la Bran, vine cu toate informațiile de ultim moment. În 

direct Denisa. Bună dimineața te ascultăm.       

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bună dimineața Marian, bună dimineața 

doamnelor și domnilor cu siguranță cel mai discutat loc din lume la ora actuală este Castelul Bran pe care-l 

vedeți în spatele meu. Azi noapte a avut loc aici o petrecere exclusivistă, Castelul a fost închiriat pentru o noapte, 

duminică spre luni, de către Elon Musk și a avut 140 de invitați numai unul și unul. I-am văzut când au ajuns 

aici la Castelul Bran, în jurul orei 23.00 au venit cu mașinile. Erau costumați, erau deghizați cei mai mulți în 

Dracula, în vampiri. Înțeleg că în interiorul Castelului s-a pus în scenă un film de groază, au încercat să-l imite 

pe Dracula, au încercat să imite legendele Dracula. S-au filmat, s-au postat pe rețelele de socializare și au ținut 

cont de ritualurile satanice. De exemplu, s-au filmat cum încercau să își sugă sângele. Pe de altă parte, am 

văzut aici sute de oameni în fața Castelului care încercau să îl prindă pe Elon Musk, să discute cu acesta, sau 

pe Angelina Jolie. Oamenii credeau că pot face măcar un selfie, măcar o fotografie să le rămână o amintire. 

Vă dați seama că acest lucru a fost imposibil pentru că Elon Musk și-a adus o echipă de agenți de pază din 

Statele Unite ale Americii. Au fost, de asemenea, mobilizate și foarte multe forțe de ordine de aici din România. 

Sunt sigură că vă întrebați și cât a costat să închirieze Elon Musk Castelul Bran, ei bine a scos din buzunar 

75.000 de euro. Nu a venit direct aici Elon Musk și nici invitații săi. Prima oprire a fost la un restaurant faimos 

de aici din Comuna Bran. A închiriat practic și acel restaurant unde au mers să ia cina, am fost și acolo. În 

jurul restaurantului au fost montate garduri pentru a nu depăși un anumit teren. Nu voiau organizatorii să le 

fie invadat spațiul personal. A fost o petrecere exclusivistă v-am spus doamnelor și domnilor iar în continuare 

Elon Musk și invitații se află în România sunt cazați la vile de lux din Poiana Brașov.                         

Au fost prezente imagini cu: persane costumate în prințese și vampiri, Elon Musk aflat la diferite 

evenimente, scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent, diferite persoane aflate în spațiul 

public (alei din localitatea Bran).    

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul emisiunilor informative Știrile România TV ora 10.00 

și Breaking News ora 11.00. 

 

● Știrile România TV, ora 12.00 

Titluri: MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN; CUM S-A 

DISTRAT PRIMARUL DIN BRAN LA PETRECEREA LUI MUSK  

S7(rep.10.23-14.08, sel.12) Prezentatoarea: Unii dintre cei mai bogați oameni de pe planetă au petrecut 

Haloween-ul la castelul Bran alături de vedete de la Hollywood.       

Prezentatorul: Ei bine petrecăreții au avut parte și de o atmosferă desprinsă din filme cu efecte speciale 

și cu ritualuri neobișnuite. 

Prezentatoarea: De toate aceste detalii s-au ocupat sute de oameni pentru ca experiența Dracula să fie 

unică, așa cum anunțase Elon Musk. 
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Prezentatorul: Vedem și noi ce se întâmplă acolo. În direct cu noi este Denisa Gelatu care se află în 

continuare la Bran, Denisa. 

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bine v-am găsit, Radu și Flaviana 

bine v-am găsit, doamnelor și domnilor în acest moment este liniște aici la Castelul Bran. În jurul orei cinci s-

a sfârșit petrecerea lui Elon Musk. Au ajuns invitații aseară la ora 22.00, petrecerea a început la ora 23.00. A 

fost o petrecere fastuoasă, o petrecere grandioasă la care s-a lucrat din luna august. A fost practic un proiect, 

am văzut ieri aici venind tehnicieni cu lumini, ingineri de sunet, foarte mulți oameni, așa cum ați spus și voi 

sute de persoane, au venit chiar și regizori pentru a le oferi invitaților lui Elon Musk o experiență unică și de 

neuitat. S-au pus în scenă practic și ritualuri satanice din filmele cu Dracula și din legendele pe care le-am 

auzit cu toții. Pe de altă parte am înțeles că s-a dansat foarte mult. Invitații au stat pe ringul de dans și drept 

dovadă vă spun că am auzit și noi toată noaptea muzică dinspre Castelul Bran. Un invitat de onoare a fost și 

primarul Comunei Bran care mi-a povestit că nu a mai văzut o astfel de petrecere în România. A văzut bucate 

alese, bucate create special pentru această sărbătoare și de asemenea decorațiuni extravagante. Vă rog să-l 

ascultați chiar în aceste momente pe primarul Comunei Bran, Cosmin Feroiu. 

Cosmin Feroiu, declarație înregistrată: A fost o petrecere de vis, a fost ceva magic, cu costume, cu oameni 

minunați. A fost o petrecere de familie cu prieteni, între prieteni. Împreună cu mine au mai fost încă cinci persoane 

din Județul Brașov. Am băut niște coctail-uri dar nu aș putea să știu ce în schimb la partea de prăjituri și de 

dulciuri am stat mai mult. Recunosc că erau niște delicatese…Invitații pot să spun că toată noaptea au dansat. Au 

fost două ringuri. În curtea interioară a fost un ring unde a pus muzică DJ-din…,nu rețin numele, din Suedia. Și 

s-au distrat, asta au făcut până în jurul orei 04. 

Au fost prezente imagini cu: persane costumate în prințese și vampiri, Elon Musk aflat la diferite 

evenimente, scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent, diferite persoane aflate în spațiul 

public (alei din localitatea Bran).    

Aceste informații și imagini au fost prezentate și în cadrul emisiunilor: Breaking News ora 13.00 

(emisiune de dezbatere) și Știrile România Tv ora 14.00 (emisiune infirmativă).                               

 

● Newsline, ora 15.00 (sesizarea nr. 11078/04.22.2022) 

Titluri: DAN NEGRU INTERVINE ÎN SCANDALUL "ELON MUSK", PROTEST LA POARTA 

CASTELULUI ÎN TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR, MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU 

RITUALURI SATANICE LA BRAN       

Moderatoare: Cristina Șincai 

Invitați: Ciprian Purice- jurnalist, Dorina Barcari- reprezentant al pensionarilor; Tudor Ciuhodaru- medic, 

europarlamentar; Gigi Becali- om de afaceri.     

S8(rep.17.57-20.19, sel.15) Prezentatoarea: Dan Negru intervine în scandalul Elon Musk. Prezentatorul 

spune că în agenda lui Musk suntem trecuți lângă rinocerii din Africa de Sud pe care-i vânează în vacanțele 

de iarnă. La Bran petrecăreții au avut parte de o atmosferă desprinsă din filmele cu sunete, efecte dar și cu 

ritualuri satanice. Denisa Gelatu este acolo și a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat azi noapte Denisa. Te ascultăm.      

(rep. 01.00, S8) Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bun găsit Cristina, bun 

găsit doamnelor și domnilor, 140 de invitați au venit aici să petreacă Haloween-ul. Au ajuns în jurul orei 22.00 

la Castelul Bran iar petrecere a început undeva după ora 23.00. O petrecere fastuoasă cum nu s-a mai văzut în 

România, asta îmi spunea și primarul de aici din Comuna Bran. Însă important de menționat este că cel mai 

bogat om al lumii dar și Angelina Jolie nu au fost prezenți aici deși sute de persoane i-au așteptat de pe zi, de 

la ora 16 de când Castelul practic a fost ieri închis pentru vizitatori ca să se organizeze pentru petrecerea 

grandioasă care a avut loc azi noapte. Oamenii l-au așteptat pe Elon Musk, voiau să facă o poză cu acesta, 

voiau să schimbe câteva cuvinte însă nu a venit. Deși, potrivit unor surse, ar fi trebuit să apară aici. Castelul 

Bran a fost închiriat noaptea trecută de miliardari din întreaga lume care au venit aici să petreacă această 

sărbătoare, Haloween-ul practic. Înțeleg că 75.000 de euro ar fi costat o noapte de chirie practic pentru a 

sărbători. I-am văzut pe majoritatea costumați, au ales foarte mulți să se deghizeze în Dracula. Am văzut că 

practic au imitat scene din filmele de groază. Am auzit toată noaptea aici muzică, Au fost DJ de renume și chiar 

primarul de aici spunea că toată lumea a stat pe ringul de dans. Pe lângă vedete de la Hollywood dar și miliardari 

au fost și cinci aleși locali de aici la petrecere.      
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În direct prin telefon a intervenit Gigi Becali comentând următoarele despre petrecerea de Haloween 

desfășurată la Castelul Bran:          

S9(rep.22.39-28.12, sel.15) Prezentatoarea: În legătură telefonică directă în acest moment este Gigi Becali 

și mulțumesc pentru asta. Domnul Becali bună ziua. Domnule Becali ne auzim, bună ziua.              

Gigi Becali: Da vă aud, da spuneți. 

Prezentatoarea: Ce părerea veți de ce se discută în aceste zile de Castelul Dracula, de ritualuri satanice, ce 

se fi întâmplat acolo, vin bogații lumii.               

Gigi Becali: Ce să se discute acolo? De ce ei vin acolo?  

Prezentatoarea: Vin să se distreze. Sunt nu știu ritualuri stanice spun anumiți oameni care aud cumva care 

este situația acolo, aduc așa cu Dracula, probabil se uită la filme prea mult.  

Gigi Becali: Nu că se uită, nu-i vorba că se uita la film, ei fac ritualul lor, magia lor se întâlnesc și ei cu 

stăpânul lor acolo. Fiecare face ce vrea. Alții fac rugăciuni și stau în mănăstiri și prin pustie și fac rugăciuni și 

se întâlnesc cu Dumnezeu și cu Hristos și cu sfinții și alții fac asta. Nu poate să-i oprească nimeni. Fiecare om 

este liber își alege fiecare ce vrea. Depinde ce vei să-și alegi în viață. Nu ști obligat te duci spre Hristos sau spre 

Satana. Nu poți să spui bă de ce te duci spre Satana? Așa vrea el. Îți alegi în viață și ei și-au ales stăpânul care 

este adversarul lui Hristos. Pe acesta l-au ales. Se duc acolo și fac niște ritualuri și se întâlnesc cu stăpânul lor. 

Nu v-am mai spus eu dacă ei se întâlnesc cu stăpânul lor care este problema voastră?  

Prezentatoarea: Da poate sunt ademeniți așa de ideea aceasta de a se simți bine, de a veni de peste mări și 

țări iată din America vin mai toți aici în castelul pe care l-au văzut în filme că ar fi al lui Dracula. 

Gigi Becali: Nu, nu este chiar așa adică e mai mult de vorbit pe tema asta. Eu dacă o să vă spun voi nu o 

să înțelegeți sau dacă o să vă spun o să ziceți măi Becali de mult vorbește aiurea. Ața că las mai bine. 

Prezentatoarea: Da de ce domnul Becali.  

Gigi Becali: Păi da este mai mult de vorbit pe tema asta, niște lucruri care se întâmplă în lume. Se apropie 

lumea de sfârșit, mi sunt 40, 50 de ani probabil și atunci se întâmplă lucrurile care sunt scrise în scripturi, în 

sfintele scripturi. Eu acum ce să vă zic eu, ce să mă bag eu în treburile astea că-mi este frică și mie. 

Prezentatoarea: De ce vă este frică? 

Gigi Becali: Păi îmi este frică păi, îmi e frică de duhurile din văzduh, duhurile rele din văzduh. Păi dacă-l 

divulgi de exemplu pe hoț nu-ți este frică de hoț? Dacă-l divulgi pe stăpânul lor nu el te atacă? Cu ce te atacă? 

Că nu o să vină să te omoare. Te atacă cu duhul. Cu ce poate nu? Doamna Șincai noi am mai vorbit, am făcut 

emisiuni. E mult de vorbit. Așa în particular pot să spun. Îmi e frică și mie să zic. 

Prezentatoarea: Poate vin bogații lumii…Știți multă lume prezintă această întâmplare, să-i spunem, ca un 

lucru foarte bun. Cei mai bogați oameni din lumea aceasta iată vin aici în România.    

Gigi Becali: E bine atunci. Atuncea este bine nu? Nu este bine? Păi este bine dacă vin bogații lumii. Da ce 

bogații lumii vin să se roage la Dumnezeu? S-au dus la Biserică? S-au dus unde s-au dus? Acolo unde cred ei este 

de fapt rugăciune la stăpânul lor. Ei se întâlnesc cu alt stăpân nu cu stăpânul nostru. Noi avem stăpân pe Hristos 

poporul român că suntem ortodox creștini. Ei au un alt stăpân care este adversarul lui Hristos.  

Dorina Barcari : Și totuși este grădina Maicii Domnului aici. 

Prezentatoarea: Este gradina. 

Gigi Becali: Păi da, este, păi normal păi aici este, ei încearcă unde sunt…păi ei ce să caute…De ce să se 

ducă în Olanda? De ce să se ducă în America? Acolo este teren cucerit. Nu? 

Dorina Barcari: Da dar ei nu  au șanse. Nu, nu au șanse. 

Gigi Becali: Nu au șanse pentru că este Sfânta Liturghie și rugăciunile care sunt și au și alții.               

Dorina Barcari: Poporul român este un popor creștin de dinainte de creștinism, așa că nu nu degeaba. 

Gigi Becali: Eu nu pot să spun mai multe că-mi este frică, v-am spus. 

Moderatoarea: Bine domnule Becali. Să fim sănătoși. 

Gigi Becali: Domnul să vă ajute și să ne ferească de tot ce fac ei acolo în Castelul acesta Bran. 

Dorina Barcari: Ba o să ne ferească. 

Moderatoarea: Doamne ajută, mulțumesc Gigi Becali că ați fost în direct cu noi.  

 

● Știrile România Tv ora 16.00 

Titluri: DAN NEGRU INTERVINE ÎN SCANDALUL "ELON MUSK", PROTEST LA POARTA 

CASTELULUI ÎN TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR, MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU 

RITUALURI SATANICE LA BRAN       
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S10(rep.11.30-14.37, sel.16) Prezentatoarea: Dan Negru intervine în scandalul Elon Musk. Prezentatorul 

spune că în agenda lui Musk suntem trecuți lângă rinocerii din Africa de Sud pe care-i vânează în vacanțele 

de iarnă. La Bran petrecăreții au avut parte de o atmosferă desprinsă din filmele cu sunete, efecte dar și  

ritualuri satanice. Denisa Gelatu, colega mea,  se află în continuare acolo la Bran și vine cu mai multe detalii 

despre această mega petrecere. Te ascultăm Denisa. 

(rep.01.00, S10) Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Binte te-am găsit 

Cristina, bine v-am găsit doamnelor și domnilor, petrecerea a început în jurul orei 23.00. La ora 22.00 am văzut 

mașinile care intrau în curtea exterioară a Castelului Bran. Au fost 140 de persoane, costumate, deghizate. Cei 

mau mulți au ales să se transforme în vampiri, să-l imite pe Dracula. Au făcut scene din filmele de groază și din 

legendele pe care le-au citit cu Dracula. Evenimentul a purtat numele, de experiența Dracula. Însă, un aspect 

important de menționat este că deși Elon Musk ar fi trebuit să sosească aici nu a mai venit, la fel s-a întâmplat 

și cu Angelina Jolie. Sute de persoane i-au așteptat pe aceștia aici în fața Castelului Bran încă de la ora 16.00 

de ieri atunci când s-a închis castelul pentru vizitator și organizatorii s-au ocupat de decorațiunile de aici din 

interior și din exterior. Ei bine oamenii nu au putut să se apropie de nicio vedetă pentru că au fost foarte mulți 

agenți de pază din Statele Unite ale Americii dar și forțe de ordine. Petrecerea s-a încheiat undeva în jurul orei 

5.00, au venit mașinile cu șoferii lor personali, i-au luat de aici pe petrecăreți și i-au dus în Poiana Brașov la 

vilele de lux pe care le-au închiriat. 

Prezentatoarea: Denisa mulțumesc foarte mult. Gigi Becali reacționează în urma petrecerii date de magnații 

lumii la Castelul Bran. 

Gigi Becali, declarație înregistrată: Ritualul lor, magia lor se întâlnesc și ei cu stăpânul lor acolo. Fiecare 

face ce vrea. Alții fac rugăciuni și stau în mănăstiri și prin pustie și fac rugăciuni și se întâlnesc cu Dumnezeu și 

cu Hristos și cu sfinții și alții fac asta. Nu poate să-i oprească nimeni. Fiecare om este liber își alege fiecare ce 

vrea. Depinde ce vei să-și alegi în viață. Îmi e frică de duhurile din văzduh, duhurile rele din văzduh. Păi dacă-l 

divulgi de exemplu pe hoț nu-ți este frică de hoț? Dacă-l divulgi pe stăpânul lor nu el te atacă? Cu ce te atacă? 

Că nu o să vină să te omoare. Te atacă cu duhul. Îmi e frică și mie să zic. 

Au fost prezentate imagini cu o petrecere desfășurată în jurul unui foc de tabără. De asemene au fost 

surprinse persoane participante la petrecere costumate în prințese și vampiri.  

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul emisiunilor informative Știrile România Tv orele  18.00 

și 23.00.                       

Aceste informații au fost prezente și în cadrul emisiunilor de dezbatere: Cheia Zilei ora 17.00, Punctul 

Culminant ora 21.00 
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CONCLUZII  

Emisiuni informative – 30, 31.11.2022- fără marcaj 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizările nr. 

11078/04.11.2022; 

10877/31.10.2022; 

11083/05.11.2022; 

11031/03.11.2022; 

10906/01.11.2022 

Cu privire la aspectele invocate de petenți în sesizări s-a constatat că acestea se regăsesc în cadrul emisiunilor  informative 

difuzate de dezbatere de postul România TV în datele de 30 și 31.10.2022, intervalul orar 07.00-24.00,  

 

30.10.2022 

Informații despre Elon Musk și Angelina Jolie au fost prezentate în cadrul a: 8  emisiuni de știri și 4 emisiuni de dezbatere, 

astfel: 

    

► în cadrul emisiilor informative Știrile România Tv orele: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 și 23.00,  în total 

8  emisiuni, au fost prezentate informații precum: 

- (S2) Prezentatoarea: Cel mai bogat om al planetei Elon Musk împreună cu miliardarii de pe Wall Street dar și cu staruri 

de cinema precum Angelina Jolie  vor petrece noaptea de Haloween pe pământ românesc. Elon Musk a închiriat tot Castelul 

Bran pentru petrecerea grandioasă de astăzi. Aseară însă Musk a petrecut alături de prietenii lui magnați la o stână din Poiana 

Brașov unde oaspeții au fost primiți cu pâine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabără și dansuri românești; 

- (rep. 02.00, S3) Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bun găsit Laura, bun găsit doamnelor 

și domnilor, da milionarii lumii au ajuns în România la invitația lui Elon Musk ca să petreacă sărbătoarea Haloween-ului aici 

la noi în țară. Au ajuns încă de ieri pe Aeroportul Otopeni și nu vă gândiți că au stat în trafic pe DN 1 cu elicopterul au sosit aici 

în Bran. Petrecerea a început încă de aseară la o stână din Poiana Brașov unde au avut parte de bucate tradiționale semn că îi 

plac foarte mult celui mai bogat om de pe planetă asta pentru că a postat pe o rețea de socializare mesajul că printre bucuriile 

vieții se numără pâinea proaspăt coaptă dar și produsele de patiserie. Acea petrecere s-a terminat undeva în jurul orei trei 

dimineață după care toți cei invitați au plecat la vilele luxoase pe care le-au închiriat în Poiana Brașov.   

- titluri afișate pe ecran: ELON MUSK ȘI PRIETENII MILIARDARI AU PETRECUT  LA STÂNĂ-S3 ; DE CE A ADUS 

ELON MUSK MILIONARI ȘI ACTORI ÎN ROMÂNIA-S3 ; PETERCEREA MILARDARILOR LUMII LA BRAN-S3 

Știrile au fost însoțite de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt Danzeisen și Peter Thiel coborând 

din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie în rolul personajului Maleficent. În timpul difuzării imaginilor pe ecran a 

fost afișată mențiunea: Media FLUX.ro. 

 

► informațiile și imaginile mai sus prezentate au fost reluate și în cadrul emisiunilor de dezbatere (în total 4 emisiuni): 

Știrile România Tv de la ora 13.00, Breaking News, ora 15.00, România te Vede ora 16.00, Breaking News, ora 19.00. 
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 31.10.2022 

 

Informații despre Elon Musk și Angelina Jolie au fost prezentate în cadrul a: 10  emisiuni de știri și 3 emisiuni de dezbatere, 

astfel: 

 

► în cadrul emisiilor informative (7 emisiuni)  Știrile România Tv orele: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00;  Breaking 

News ora 11.00 și Breaking News ora 13.00 (emisiune de dezbatere) au fost reluate informațiile și imaginile prezentate în data 

de 30.11.2022.  

► în timpul emisiunii de dezbatere Newsline ora 15.00 Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran a 

afirmat faptul că Elon Musk și Angelina Jolie nu au participat la petrecerea de Haloween desfășurată la Castelul Bran.  

(rep. 01.00, S8) Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Însă important de menționat este că cel 

mai bogat om al lumii dar și Angelina Jolie nu au fost prezenți aici deși sute de persoane i-au așteptat de pe zi, de la ora 16 de 

când Castelul practic a fost ieri închis pentru vizitatori ca să se organizeze pentru petrecerea grandioasă care a avut loc azi noapte. 

Oamenii l-au așteptat pe Elon Musk, voiau să facă o poză cu acesta, voiau să schimbe câteva cuvinte însă nu a venit. Deși, potrivit 

unor surse, ar fi trebuit să apară aici. Castelul Bran a fost închiriat noaptea trecută de miliardari din întreaga lume care au venit 

aici să petreacă această sărbătoare, Haloween-ul practic. 

Titluri: DAN NEGRU INTERVINE ÎN SCANDALUL "ELON MUSK"- S10, PROTEST LA POARTA CASTELULUI ÎN 

TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR-S10, MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN-

S10.       

 

Informația prezentată de Denisa Gelatu- Elon Musk și Angelina Jolie nu au participat la petrecerea de Haloween 

desfășurată la Castelul Bran-  a fost reluată și în cadrul: 

- emisiunilor informative Știrile România Tv orele  16.00, 18.00 și 23.00; 

- emisiunilor de dezbatere: Cheia Zilei ora 17.00, Punctul Culminant ora 21.00. 
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