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Decizia nr. 128 din 31.01.2023 
  privind sancționarea cu somație a S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. 
cu sediul în BUCUREȘTI, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I,  

etaj V, sector 5;      CUI: 24334385  
     Fax: 0314004441, e-mail: office@rcs-rds.ro 

 

- pentru postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD 
Bucureşti, Șos. Panduri  nr. 71, sector 5  

 
 

Întrunit în şedinţa publică din 31 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al Audiovizualului        
a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor                                
nr. 10886/31.10.2022, 10906/01.11.2022, 11031/03.11.2022 și 11083/05.11.2022 cu privire 
la emisiunile informative difuzate în perioada 30-31 octombrie 2022 de postul  DIGI 24/DIGI 
24 HD. 

Postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD aparţine radiodifuzorului S.C. CAMPUS 
MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare 
nr. 1727.1-7/09.02.2012). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecții din înregistrarea celor două emisiuni informative din 30 și          31 
octombrie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA 
TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: ”În virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

      b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

 

În fapt, postul de televiziune DIGI 24 a difuzat, în cadrul mai multor emisiuni 
informative din zilele de 30 și 31 octombrie 2022, informații referitoare la prezența 
miliardarului Elon Musk și a acriței Angelina Jolie la petrecerea organizată cu ocazia 
sărbătorii de Helloween la castelul Bran din România, astfel cum rezultă atât din conținutul 
celor două ediții, cât și din titlurile afișate pe ecran, precum: ”Elon Musk dă petrecere de 
Halloween, la Bran”, ”Elon Musk dă de Dracula la Bran”, ”IMAGINILE MOMENTULUI 
CU INVITAȚII LUI MUSK”, ”CE MILIARDARI VOR PETRECE CU ELON MUSK LA 
BRAN”, ”MUSK DĂ PETRECERE. ARE 300 DE INVITAȚI” (30 octombrie 2022), 
”HALLOWEEN CU MASCĂ, DAR FĂRĂ MUSK”, ”CINE L-A VĂZUT PE ELON MUSK ÎN 
ROMÂNIA”, ”MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA” (31 octombrie 
2022). 

 

Redăm din raportul de monitorizare modul în care a fost reflectat acest subiect: 
30.10.2022 

 

 News alert, ora 07:00 
S1 (rep.02.15-05.44, sel.7.mp4) 
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Titluri: ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; ELON MUSK 
DĂ DE DRACULA LA BRAN. 

Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Cel 
mai bogat om al planetei face petrecere de Halloween în România; Peter Thiel, fondatorul 
PayPal, se numără printre invitați. 

Prezentatoare: Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, face petrecere de 
Halloween la Castelul Bran al Reginei Maria, pe care tot Occidentul îl asociază, 
datorită scriitorului Bram Stoker, cu contele Dracula. Noul proprietar al Twitter i-a 
invitat la petrecere pe partenerii săi de afaceri de la PayPal, pe fondatorul Google, pe 
omul de afaceri care a inventat Hotmail, mari actori și vedete internaționale, inclusiv 
Angelina Jolie. O parte dintre miliardari au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni și la 
Heliportul din Ghimbav. 

Au fost difuzate imagini cu diferite persoane, menționate pe ecran ca fiind: Peter Thiel; 
Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: MediaFLUX.ro, dar și cu Angelina Jolie, surse: 
Telegram, Twitter bestofajolie.  

În cadrul știri au fost prezentate opiniile înregistrate ale următoarelor persoane (prin 
telefon): Cristi Pitulice- consultant în turism; Irina Margareta Nistor- critic de film; Gelu 
Duminică- sociolog; Antonio Momoc- decan FJSC;  Dragoș Anastasiu- antreprenor turism.  

 O știre asemănătoare a fost difuzată și în grupajul informativ de la ora 08:00 
(rep.04.35-08.03, sel.8.mp4) 

 

 News Alert, ora 10:00 
S2 (rep.09.50-11.35, sel.10.mp4) 
Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ 

PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN  
Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter 

Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut 
noaptea trecută la Poiana Brașov; Elon Musk dă petrecere de Halloween în România. 

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor 
petrece acolo de Halloween. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui 
Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere exclusivistă la care sunt așteptați 
oameni de afaceri și celebrități. Pe listă de invitați se numără fondatorii Google, omul 
de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O 
parte dintre bogații lumii au  ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul 
Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. Seara și-ar fi petrecut-o în Poiana Brașov. Colega 
mea, Alexandra Dinu este la Bran, ni se alătură cu detalii de acolo. Alexandra, te ascultăm!  
(în timpul prezentării, pe ecran a fost afișată o imagine cu Elon Musk și Angelina Jolie). 

Reporterul a precizat, în direct: Până la trei dimineața au petrecut invitații lui Elon 
Musk la restaurantul din zona Poiana, din Brașov. (...) Astăzi, începând cu ora șase și 
jumătate, din informațiile pe care am reușit să le aflăm, invitații lui Elon Musk vor veni aici, 
la Castelul Bran. Castelul va fi închis începând cu ora patru, iar de atunci vor începe și 
pregătirile. Am reușit să aflăm că va fi inclusiv un regizor care îi va introduce pe cei care 
sunt invitați, într-un adevărat film horror, pentru că este Halloween-ul, asta vor să petreacă 
miliardarii lumii aici. Vor fi foarte mulți invitați, 300 la număr, din ce am reușit să aflăm, 
iar printre ei se numără chiar Angelina Jolie.    

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 
- Castelul Bran; o femeie în fața unui elicopter, menționată pe ecran ca fiind Julia 

Sandrstorm (sursa: MediaFLUX.ro)  
  

 News Alert, ora 11:00 
S3 (rep.58.58, sel.10.mp4-08.12, sel.11.mp4) 
Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ 

PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN  
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Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; 
Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut 
noaptea trecută la Poiana Brașov; Elon Musk dă petrecere de Halloween în România. 

Invitat: Cristian Bărhălescu- vicepreședintele ANAT Sud-Est.    
Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor 

petrece acolo de Halloween. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui 
Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere exclusivistă la care sunt așteptați 
oameni de afaceri și celebrități. Pe listă de invitați se numără fondatorii Google, omul 
de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O 
parte dintre bogații lumii au  ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul 
Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. Seara și-ar fi petrecut-o în Poiana Brașov. Colega 
mea, Alexandra Dinu, este acolo și ni se alătură cu detalii în câteva momente! (în timpul 
prezentării, pe ecran a fost afișată o imagine cu Elon Musk și Angelina Jolie). 

Reporterul a precizat, în direct: Se anunță o petrecere pe cinste aici, la Castelul Bran. 
Întreaga locație a fost închiriată, așa cum ai spus și tu, de însuși Elon Musk și sunt 
așteptate peste 300 de persoane care să vină și să petreacă aici. Mulți au venit încă de ieri, 
au aterizat, așa cum ai spus și tu, pe Aeroportul Otopeni, iar apoi, cu elicopterul, au fost 
transportați la Ghimbav, iar seara trecută au petrecut la un restaurant din Poiana Brașov. 
(...) Foarte multe vedete, destul de intimă, nu știm foarte multe detalii despre cei care vor 
veni astă seară. Știm, de asemenea, că foarte mulți dintre ei au nume de cod. Așa vor intra 
la petrecere. (...)  

(...) 

 News Alert, ora 12:00 
S4 (rep.00.47-02.31, sel.12.mp4) 
Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ 

PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN  
Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; 

Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut 
noaptea trecută la Poiana Brașov;  Elon Musk dă petrecere de Halloween în România. 

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor 
petrece acolo de Halloween. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui 
Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere exclusivistă la care sunt așteptați 
oameni de afaceri și celebrități, precum Angelina Jolie. O parte dintre bogații lumii au  
ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni, dar și pe Heliportul  
din Ghimbav. Colega mea, Alexandra Dinu este deja la Bran. Ni se alătură cu detalii de 
acolo. Alexandra, te ascultăm! (în timpul prezentării, pe ecran a fost afișată o imagine cu 
Elon Musk și Angelina Jolie). 

Reporterul a precizat, în direct: În jurul orei 18.30 ar urma să ajungă aici, la Castelul 
Bran, invitații lui Elon Musk. Întreaga locație a fost închiriată, iar până la ora 16:00 oamenii 
care sunt în zonă îl pot vizita pe castel, iar apoi locația va fi închisă și vor începe pregătirile. 
Vorbim de pregătiri foarte mari, pentru că din câte am reușit să aflăm, Elon Musk și-a 
adus chiar și un bucătar din America. Acesta va face bucate alese, evident. (...) Foarte 
mulți invitați, miliardari din întreaga lume, din ce am reușit să aflăm. Angelina Jolie 
se numără printre ei. Cu toții vor petrece astă seară aici, la Castelul Bran, din Brașov. 

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 
- Castelul Bran; o femeie în fața unui elicopter, menționată pe ecran ca fiind Julia 

Sandrstorm (sursa: MediaFLUX.ro); Angelina Jolie. 
O știre asemănătoare a fost difuzată și în grupajul informativ de la ora 13:00. 

 

 Știri, ora 15:00 
S5 (rep.07.05-09.36, sel.15.mp4) 
Titluri:  ACUM/ IMAGINI DE LA PETRECEREA MILIARDARILOR; IMAGINILE 

MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK; PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA 
CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN 
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Subtitluri: Invitații lui Musk s-au distrat aseară la o petrecere cu lăutari; Vedetele 

de peste ocean au făcut aseară spectacol pe ringul de dans; Miliardarii lumii, la  
plimbare prin Brașov înainte de petrecere; Elon Musk face petrecere de Halloween 

în România  
Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor 

petrece acolo de Halloween. Vedem chiar în aceste momente cele mai noi imagini de la 
petrecerea care a avut loc seara trecută. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru 
mitul lui Dracula, ca să organizeze o petrecere exclusivistă la care sunt așteptați 
oameni de afaceri și celebrități. Pe lista de invitați se numără fondatorii Google, omul 
de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O 
parte dintre bogații lumii au  ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul 
Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. Seara și-ar fi petrecut-o în Poiana Brașov, iar unul 
dintre ei s-a plimbat astăzi prin centrul Brașovului. Alexandra Dinu este la Bran acolo și vine 
cu detalii!  

Alexandra Dinu a menționat, în direct, că a discutat cu câțiva turiști care și-au 
manifestat mirarea că Elon Musk ar vrut să își petreacă Halloween în România. (...) 
Prezentatoare: Urmărim ce se întâmplă acolo, Alexandra Dinu, jurnalist Digi 24 și te 
așteptăm în jurnalele următoare cu cele mai noi detalii. Vă reamintesc! Miliardarii lumii vor 
petrece, în această seară, la Castelul Bran, de Halloween. Deja vedem ultimele imagini cu 
petrecerea care a avut loc seara trecută. Pe lângă Elon Musk se numără, se asemenea, 
fondatorul Hotmail, dar și celebra actriță, Angelina Jolie.    

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 
(...) 

 News Alert, ora 16:00 
S6 (rep.57.59, sel.15.mp4-08.15, sel.16.mp4) 
Titluri: IMAGINILE MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK; MUSK DĂ 

PETRECERE; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; 
MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; PETRECEREA BOGAȚILOR 
LUMII LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA 
BRAN; CE MILIARDARI VOR PETRECE CU ELON MUSK LA BRAN; PETRECERE-
MONSTRU CU MILIARDARI ȘI CELEBRITĂȚI 

Subtitluri: Miliardarii lumii, la plimbare prin Brașov înainte de petrecere; O parte dintre 
invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Printre invitați e și un român, CEO al 
unei companii de tehnologie; Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în 
România; Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Elon 
Musk face petrecere de Halloween în România.  

Invitați: Robert Feraru- specialist în social- media;  
Prezentator: Ei bine, România este astăzi gazda celei mai spectaculoase petreceri de 

Halloween din lume. Miliardarul Elon Musk a închiriat Castelul Bran ca să organizeze o 
seară exclusivistă la care sunt așteptați miliardarii planetei și celebrități, precum 
actrița Angelina Jolie. În urmă cu puțin timp, castelul s-a închis pentru vizitatori. Alexandra 
Dinu, colega mea, e acum la Bran. Alexandra, bun găsit! Ce ai reușit să afli despre 
petrecerea din această seară? 

Reporterul a menționat, în direct: Știm că vor fi în jur de 300 de persoane. Toți sunt 
invitați al lui Elon Musk. Acesta a închiriat întreaga locație. (...)  Știm că Elon Musk ar 
fi ajuns în România. Nu știm în acest moment, exact, când va ajunge la Castelul Bran 
să își întâmpine invitații. Sunt invitați aleși, sunt miliardari ai lumii, iar Angelina Jolie 
este una dintre persoanele care va ajunge aici, în România, chiar la Castelul Bran. 
Știm, de asemenea, că foarte mulți dintre invitați vor avea un nume de cod, așa că va fi 
destul de greu să ne dăm seama cine va veni în seara aceasta la Castelul Bran. (...)    
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Au fost difuzate interviuri scurte cu  diverși turiști. 
Prezentator: Să ne uităm acum, doamnelor și domnilor, la invitații celui mai bogat 

om al planetei. Pe cine a invitat la Bran, Elon Musk, ne spune chiar acum Valentina 
Vasile. Valentina, bun găsit! Ochi și urechi! 

 

Pe ecran au fost afișate informații și fotografii cu unele persoane despre care se 
vehicula ideea că vor fi prezente la petrecere, după cum urmează: 

(...) 

 News Alert, ora 17:00 
S7 (rep.58.40, sel.16.mp4-05.10, sel.17.mp4) 
Titluri: MUSK DĂ PETRECERE. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII LUMII 

PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN 
LA BRAN;  PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK DĂ 
PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; CE MILIARDARI VOR PETRECE CU ELON 
MUSK LA BRAN; IMEDIAT: SOSESC INVITAȚII LA PETRECEREA LUI MUSK  

Subtitluri: Miliardarii lumii, la plimbare prin Brașov înainte de petrecere; Elon Musk 
face petrecere de Halloween în România; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără 
printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; 
Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Miliardari, actori, 
fotomodele au venit de Halloween în România; Printre invitați e și un român, CEO al unei 
companii de tehnologie; Cel mai bogat om din lume a închiriat Castelul Bran.  

Invitați: Cristain Bolcan- specialist marketing online.  
Prezentator: Este ora 17. Cel mai bogat om din lume, controversatul Elon Musk, 

și-a invitat prietenii miliardari și celebrități din toată lumea la o petrecere de  
Halloween la Castelul Bran. Iar pe lista de oaspeți se numără fondatorii Google, 

omul de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii lui Musk dela PatyPal și actrița 
celebră Angelina Jolie. Înainte de petrecere, invitații vor lua cina la un restaurant din zonă, 
am aflat și am mai aflat câteva lucruri interesante. Le știe Alexandra Dinu. Bună seara! Ai 
ultimele informații, te urmărim!    

(...)   
 

 News Alert, ora 18:00 
S8 (rep.00.20-09.10, sel.18.mp4) 
Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII 

LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; INVITAȚII LUI MUSK SE PREGĂTESC 
DE PETRECERE; IMAGINILE MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK; ELON MUSK DĂ 
PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA 
CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN   

Subtitluri: (...) Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; 
Elon Musk face petrecere de Halloween în România. 

Invitați: Iancu Guda- realizator Banii în Mișcare.  
Prezentator: Mai puțin de 2 ceasuri până la unul dintre cele mai mari evenimente 

organizate vreodată în România. Elon Musk, Angelina Jolie, fondatorul Google, PayPal 
și alți 300 de invitați bogați, celebri, vor petrece Halloween- ul la Bran. Unii dintre ei au 
ajuns în țara noastră încă de ieri, alții iau masa, chiar acum, al un restaurant faimos din 
zonă. 

(...) Reporter, în direct: Bună seara! Nu am reușit să vedem prea multe. Știm că, din 
acest momente, invitații lui Elon Musk vor ajunge la acest restaurant din Bran, cel 
care se află în spatele meu și trebuie să vă spun că au fost foarte multe pregătiri înainte. 
(...)  Știm că au gustat din bucate tradiționale, să sperăm că și aici vor gusta din bucatele 
noastre. Vom vedea ce le-au pregătit bucătarii seara aceasta la Bran, pentru că foarte ...am 
înțeles că Elon Musk își aduce bucătari speciali din America. Știm, de asemenea, că 
există și un regizor care îi va introduce pe invitații lui Elon Musk în atmosfera horror de la 
Castelul Bran.    



 

  

 

 

 6

 

(...) 

S9 (rep.32.26-34.08, sel.18.mp4) 
Au fost difuzate imagini în direct cu diverse persoane, unele costumate, care soseau 

cu mașinile în fața unei clădiri.   
Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  

 

Prezentator: Fantastice imagini în direct, doamnelor și domnilor, din România, 
unde se întâmplă faimoasa petrecere de Halloween de la Castelul Bran Dracula,  
unde Elon Musk, cel mai mare miliardar al planetei a invitat, spun gurile rele, vreo 
300  de participanți la această petrece. (...)  

S10 (rep.43.55-44.44, sel.18.mp4)  
Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  
Au fost difuzate imagini în direct cu câteva persoane ce păreau costumate și care 

intrau într-o clădire și mașini care rulau pentru a intra într-o curte.  
Prezentator: Imagini în direct cu sosirea invitaților lui Elon Musk, miliardarul, 

patronul Twitter, care vin la petrecerea de Halloween. Organizată, spunem noi, în 
mod inedit și subit, că nu am știut de ea până ieri la amiază. Dar presa online 
vorbește despre o întâlnire cu acest pretext, al acestei petreceri de la care vedem 
imagini în direct. E de fapt o întâlnire de afaceri a lui Musk în România. E vorba 
despre un proiect SF, în care a investit mulți bani. De aceea, așa se explică și numele 
miliardarilor prieteni sau mai puțin prieteni sau mai puțin, pe care i-a invitat de 
Halloween la Castelul lui Dracula. Imagini în direct!   

Au fost difuzate imagini în direct cu câteva persoane ce erau îmbrăcate în diverse 
costume și care intrau într-o clădire.  

 

S11 (rep.48.46-51.52, sel.18.mp4) 
Au fost difuzate imagini în direct cu diverse persoane, unele costumate, care soseau 

cu mașinile în fața unei clădiri.   
Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  
Prezentator: Imagini! Ne-am întors în direct cu imagini interesante, cel puțin, din 

stațiunea Bran, acolo unde, invitații lui Elon Musk la mega petrecerea de Halloween, 
care adună marii miliardari ai lumii și vedete cu o celebritate de necontestat, cum ar 
fi Angelina Jolie, de la Hollywood...  în total 300 de participanți la Bran, care s-au 
reunit, preț de 2 zile, cel puțin atât s-a aflat până acum și care, în această seară, 
vedeți, sosesc la petrecerea  organizată de Musk. Se pare că în spatele acestei 
petreceri ar fi și un motiv de afaceri, cum, nu?! Când vorbim de un miliardar, chiar și 
cu reacții duse la extrem și excentric, ca Elon Musk, un proiect SF pe care îl tot 
amână și în care Elon Musk a investit foarte mult mulți bani. Așa s-ar explica. Se 
cheamă Neuralink, scrie presa internațională, pe care l-a tot amânat din cauza 
pandemiei. O să aflăm poate, în următoarele luni, ce înseamnă acest lucru, dar așa se 
explică faptul că Elon Musk și-a invitat mai mulți prieteni miliardari. Pe scurt, Castelul 
Bran a fost închiriat de Elon Musk pentru acest party de Halloween. (...) Elon Musk și 
invitații au închiriat, mai știm, toate pensiunile de lux din zona Bran, pentru 
petrecerea aceasta de Halloween. Sunt mâncăruri alese la petrecerea lui Musk. Nu că 
am fi avut vreo îndoială. Elon Musk a cerut, foarte interesant, în mode expres, ca 
mâncarea să fie preponderent din țara noastră. (...) 

 

 Știrile serii, ora 19:00 
S12 (rep.59.25, sel.18.mp4- 03.36, sel.19.mp4) 
Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII 

LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE 
HALLOWEEN LA BRAN;  PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; 
ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; IMAGINILE MOMENTULUI 
CU INVITAȚII LUI MUSK.  
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Subtitluri: Elon Musk face petrecere de Halloween în România, Petrecerea ar fi 
organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se 
numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; 
Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; Miliardarii lumii participă la 
o cină înainte de petrecere.   

Prezentatoare: Unii dintre cei mai bogați oameni din lume sunt acum în România. Vor 
participa la o petrecere de Halloween care ar fi organizată de controversatul miliardar 
Elon Musk. Jurnalistul Digi 24 Alexandra Dinu este la Bran. Alexandra, bun găsit! Ce se 
întâmplă acolo? Povestește-ne ce vezi. 

 

Reporter în direct: ... 300 de invitați știm că ar ajunge în seara aceasta la Castelul 
Bran, după cine de aici de la restaurant. Va fi o seară de neuitat. Întregul castel a fost  
rezervat de Elon Musk pentru invitații lui.  

(...) 

 Special, ora 20:00 
S13 (rep.16.00-19.32, sel.20mp4) 
Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII 

LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE 
HALLOWEEN LA BRAN;  PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; 
ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; IMAGINILE MOMENTULUI 
CU INVITAȚII LUI MUSK.  

Subtitluri: Elon Musk face petrecere de Halloween în România, Petrecerea ar fi 
organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se 
numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; 
Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; Miliardarii lumii participă la 
o cină înainte de petrecere.   

Prezentatoare: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii sunt acum în România, 
invitați la o petrecere de Halloween care ar fi organizată la Castelul Bran de nimeni 
altul decât cel mai bogat om al planetei, noul proprietar al Twiter, Elon Musk. 
Jurnalistul Digi 24, Alexandra Dinu, este acolo la Bran. Ne spune ce se întâmplă mai exact 
acum, că am tot văzut imagini de acolo. Te ascultăm, Alexandra!    

(...) 

 Știrile Serii, ora 23:00 
S14 (rep.59.19, sel.22.mp4- 04.20, sel.23mp4) 
Titluri: VAMPIRI, VÂRCOLACI ȘI BOGAȚII LUMII, LA BRAN; MILIARDARII LUMII 

PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE 
INVITAȚI; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII 
LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN;  PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA 
CASTELUL BRAN 

Subtitluri: Elon Musk face petrecere de Halloween în România; Petrecerea ar fi 
organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se 
numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; 
Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; Miliardarii lumii participă la 
o cină înainte de petrecere.   

Prezentatoare: (...) Petrecerea, care ar fi organizată de Elon Musk, s-a încins de 
câteva ore la castelul care aprinde imaginația oamenilor din toată lumea. Jurnalistul 
Alexandra Dinu este și ea la Bran. Alexandra, printre puținii oameni de acolo necostumați. 
Ce se întâmplă? (...) 

31.10.2022 
 

 Digimatinal, ora 07:00 
S15 (rep.00-06.27, sel7.mp4) 
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Titluri: CEL MAI BOGAT HALLOWEEN DIN LUME; MILIARDARII ȘI VEDETE S-AU 
DISTRAT CU DRACULA; DRACULA A FOST VEDETA LUMII DE HALLOWEEN; FIȚE ȘI 
BANI MULȚI DE HALLOWEEN, ÎN ROMÂNIA  

Prezentator: ...Petrecerea ar fi fost organizată de Elon Musk, cel mai bogat om din 
lume, a cărui avere este estimată la 220 miliarde $, iar printre invitați s-ar fi aflat și 
Angelina Jolie. (...)   

 

 Șirile amiezii, ora 12:00 
S16 (rep.28.07-36.28, sel.12.mp4) 
Titluri: HALLOWEEN CU MASCĂ, DAR FĂRĂ MUSK; UN HALLOWEEN DE 

MILIARDE LA CASTELUL BRAN; LEGENDA LUI DRACULA ATRAGE CELEBRITĂȚI; 
MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA  

Subtitluri: Isteria prezenței lui Elon Musk în România; Isteria din jurul petrecerii de la 
Castelul Bran;   

 

Invitat: Florin Negruțiu- jurnalist.   
Prezentator: Sindrofie de Halloween la Castelul Bran. De petrecerea misterioasă s-

au lipit și nume celebre, dar pe care nu le-am mai văzut la față până astăzi. A fost un 
eveniment al miliardarilor. Legenda lui Dracula a transformat Castelul Bran în locul în 
care toată lumea se aștepta să-l vadă pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume. N-a 
apărut în public, ori s-a deghizat prea bine. (...) 

Prezentator: Ce se află în spatele isteriei create de sindrofia din weekend de la Bran? 
La finalul celor 2 zile avem o singură certitudine: a fost acolo petrecerea unor bogați 
de care s-a lipit numele lui Elon Musk și Angelina Jolie, nevăzuți la față, totuși, la 
acest eveniment. (...) 

Pe ecranul din studio a fost afișat o fotografie cu Musk și întrebarea: Cine l-a văzut pe 
miliardarul american. 

 

 Știrile amiezii, ora 13:00 
S17 (rep.09.50-11.41, sel.13.mp4) 
Titluri: CINE L-A VĂZUT PE ELON MUSK ÎN ROMÂNIA 
Subtitluri: Acum, coadă de turiști la Castelul Bran  
În cadrul grupajului, a intervenit, în legătură directă, ministrul Antreprenoriatului și 

Turismului, Constantin- Daniel Cadariu. Moderatorul l-a întrebat ce informații are despre 
petrecerea de la Bran, dacă au participat Musk și Jolie. Ministrul a răspuns că nu are 
informații suplimentare despre acest aspect ”față de ce aveți dvs., până în momentul de 
față”.   

Pe ecran au fost difuzate diverse fotografii cu miliardarul american.  
 

S18 (rep.37.26-43.30, sel.13.mp4) 
Titluri: MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA;  DIN CULISELE 

PETRECERII DE LA BRAN 
Subtitluri: Isteria din jurul petrecerii de la castelul Bran; Primarul din Bran: nu am văzut 

toți invitații, aveau măști; Primarul din Bran: A fost ca în film, petrecere de basm  
 În direct, declarații ale primarului localității Bran, Cosmin Feroiu.  
Acesta a specificat că se bucură de faptul că a putut participa la petrecere și a  oferit 

informații despre cum a fost organizată.  
Un reporter: Oficialii din MAI au confirmat faptul că Angelina Jolie și Elon Musk 

nu ar fi venit aici. 
Primar: Chit că au confirmat sau nu au confirmat, eu, personal, nu pot să spun că 

am văzut pe Elon Musk sau pe Angelina Jolie. Nici nu pot să spun că nu i-am văzut, 
pentru că cei care aveau măști pe față sau erau pictați nu pot să știu. Dacă îmi 
permiteți o glumă: și dacă era mama la petrecere, puteam să trec pe lângă ea și să nu 
observ. (...) 

 

 Știrile amiezii, ora 14:00 
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S19 (rep.20.22-22.13, sel.14.mp4) 
Titluri: MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA; IN CULISELE 

PETRECERII DE LA BRAN 
Prezentator: România vuiește de 3 zile despre prezența miliardarului Elon Musk la 

Castelul Bran, unde s-a organizat o petrecere de Halloween. Nimeni nu l-a văzut, 
însă, nici măcar ministrul Turismului, care pune că nu contează dacă au fost miliardari în 
România, ci faptul că destinația de la noi beneficiază de promovare. (...) 

A fost difuzat un fragment din declarația primarului localității Bran difuzată în grupajul 
informativ de la ora 13:00. 

 

 News alert, ora 17:00 
S20 (rep.36.35-38.35, sel.17.mp4) A fost difuzată o știre cu conținut asemănător ca 

cea prezentată în grupajul informativ de la ora 14, cu adăugarea următoarei mențiuni:  
Prezentatoare: Surse Digi 24 au confirmat că Musk nu a intrat, de fapt, în țara 

noastră.  
 

 News alert, ora 18:00 
S21 (rep.30.24-33.55, sel.18.mp4) 

 

Titluri: UN HALLOWEEN DE MILIARDE LA CASTELUL BRAN; LEGENDA LUI 
DRACULA ATRAGE CELEBRITĂȚI; HALLOWEEN CU MASCĂ, DAR FĂRĂ MUSK;  

Prezentatoare: Și că tot vorbim de Elon Musk, dacă a fost sau nu în România, la 
petrecerea de la Bran, ei bine, conform unor surse Digi 24, nici el, nici celebra actriță 
Angelina Jolie nu au intrat pe teritoriul țării noastre. (...) 

Știrea a conținut: 
- declarații înregistrate ale: omului de afaceri Eduard Irimia, care ar fi participat la 

petrecere; primarului din Bran; unor turiști; pilotului Alexandru Ionescu; ministrului 
Turismului.  

O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și la ora 23:00.  
 

 Jurnalul de seară, ora 20:00 
S22 (rep.18.58-22.46, sel.20.mp4) 
Pe ecranul din studio a fost afișată o imagine pe care era menționat: PETRECEREA 

MILIARDARILOR. Țeapă cu Musk de Halloween.  
Prezentator: ... Deși doi dintre cei mai cunoscuți invitați la petrecere, Elon Musk și 

Angelina Jolie nu au fost, totuși, prezenți, conform surselor Digi 24, unii dintre românii 
care au luat parte la petrecere au povestit cât de spectaculos a fost totul.  

Știrea a conținut: 
- declarații înregistrate ale: omului de afaceri Eduard Irimia, care ar fi participat la 

petrecere; primarului din Bran; unor turiști; pilotului Alexandru Ionescu; ministrului 
Turismului.  

 

 Jurnalul de seară, ora 21:00 
S23 (rep.36.53-37.15, sel.21.mp4) 
Titluri: ȚEAPĂ CU MUSK DE HALLOWEEN 
Invitați: Vladimir Ionaș- sociolog; Adrian Cioroianu fost min. de Externe, Sabin Orcan- 

Newsweek. 
La începutul emisiunii de dezbatere, moderatorul a precizat: O petrecere a fost de 

Halloween la Bran, dar Elon Musk nici măcar n-a trecut pe acolo. Astăzi, Poliția de 
Frontieră, întrebată de jurnaliști, a comunicat: cetățeanul Elon Musk nu a intrat în 
România deloc. Și ne-am liniștit! (...) 

 

După analizarea raportului de monitorizare și a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunilor informative din 30 și 31 octombrie 2022, membrii Consiliului     au 
constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul informării corecte, în 
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sensul că informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că titlurile afișate pe ecran pe parcursul edițiilor 
informative din 30 octombrie 2022, cât conținutul emisiunilor difuzate au cuprins informații 
nereale pe care radiodifuzorul nu le-a verificat înainte de a le prezenta pe post, în sensul că 
nu a solicitat de la autoritățile competente ori din surse oficiale și autorizate informații certe 
cu privire la prezența miliardarului Elon Musk și a acriței Angelina Jolie la petrecerea 
organizată cu ocazia sărbătorii de Helloween la castelul Bran din România, astfel cum 
rezultă din următorul conținut:  

 

”Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, face petrecere de Halloween la 
Castelul Bran al Reginei Maria, pe care tot Occidentul îl asociază, datorită scriitorului 
Bram Stoker, cu contele Dracula. Noul proprietar al Twitter i-a invitat la petrecere pe 
partenerii săi de afaceri de la PayPal, pe fondatorul Google, pe omul de afaceri care a 
inventat Hotmail, mari actori și vedete internaționale, inclusiv Angelina Jolie. (News 
alert, ora 07:00) ”Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să 
organizeze acolo o petrecere exclusivistă la care sunt așteptați oameni de afaceri și 
celebrități. Pe listă de invitați se numără fondatorii Google, omul de afaceri care a 
inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina  

Jolie.”, ”Vor fi foarte mulți invitați, 300 la număr, din ce am reușit să aflăm, iar 
printre ei se numără chiar Angelina Jolie.”  (News Alert, ora 10:00) ”Întreaga locație a 
fost închiriată, așa cum ai spus și tu, de însuși Elon Musk” , ”Elon Musk a închiriat 
locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere 
exclusivistă la care sunt așteptați oameni de afaceri și celebrități. Pe listă de invitați 
se numără fondatorii Google, omul de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi 
de la PayPal, dar și Angelina Jolie.” (News Alert, ora 11:00); ”Elon Musk și-a adus 
chiar și un bucătar din America.” (...) ”Foarte mulți invitați, miliardari din întreaga 
lume, din ce am reușit să aflăm. Angelina Jolie se numără printre ei. Cu toții vor 
petrece astă seară aici, la Castelul Bran, din Brașov.” (News Alert, ora 12:00 și 13.00) 
subtitlul: Elon Musk face petrecere de Halloween în România”, ”Elon Musk a închiriat 
locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze o petrecere exclusivistă la 
care sunt așteptați oameni de afaceri și celebrități. Pe lista de invitați se numără 
fondatorii Google, omul de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi de la 
PayPal, dar și Angelina Jolie” (Știri, ora 15:00) 

Titluri: IMAGINILE MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK; MUSK DĂ 
PETRECERE” ”Știm că vor fi în jur de 300 de persoane. Toți sunt invitați al lui Elon 
Musk. Acesta a închiriat întreaga locație.”,  ”Știm că Elon Musk ar fi ajuns în 
România. Nu știm în acest moment, exact, când va ajunge la Castelul Bran să își 
întâmpine invitații. Sunt invitați aleși, sunt miliardari ai lumii, iar Angelina Jolie este 
una dintre persoanele care va ajunge aici, în România, chiar la Castelul Bran” (News 
Alert, ora 16:00), ”Cel mai bogat om din lume, controversatul Elon Musk, și-a invitat 
prietenii miliardari și celebrități din toată lumea la o petrecere de Halloween la 
Castelul Bran. Iar pe lista de oaspeți se numără fondatorii Google, omul de afaceri 
care a inventat Hotmail, partenerii lui Musk dela PatyPal și actrița celebră Angelina 
Jolie.” (News Alert, ora 17:00), ”Elon Musk, Angelina Jolie, fondatorul Google, PayPal 
și alți 300 de invitați bogați, celebri, vor petrece Halloween- ul la Bran.” , ”... am 
înțeles că Elon Musk își aduce bucătari speciali din America.”, ”Pe scurt, Castelul 
Bran a fost închiriat de Elon Musk pentru acest party de Halloween.” . (News Alert, ora 
18:00), ”Întregul castel a fost rezervat de Elon Musk pentru invitații lui.” (Știrile serii, 
ora 19:00),MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII 
LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; (Știrile Serii, ora 23:00) etc.  

Membrii Consiliului consideră că toate aceste informații au fost difuzate ca fiind certe și 
reale și care provin din surse credibile, dar care ulterior, așa cum rezultă din conținutul 
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edițiilor informative din 31 octombrie 2022 s-au dovedit a fi incorecte, nereale și difuzate cu 
rea-credință, fapt de natură să afecteze informarea corectă a publicului telespectator.  

Consiliul consideră că informațiile preluate din zvonuri, cum ar fi ”gurile rele” sau din 
”presa online”, astfel cum a precizat radiodifuzorul în ediția informativă News Alert de la ora 
18.00 din 30 octombrie 2022 nu au fost corecte și prezentate cu bună-credință pentru a 
respecta norma prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

 Deși, în edițiile informative din 30 octombrie 2022, radiodifuzorul a prezentat publicului 
informații, care, în opinia acestuia erau certe și reale cu privire la prezența miliardarului 
Elon Musk și a actriței Angelina Jolie la castelul Bran, astfel cum rezultă din conținutul 
raportului de monitorizare, în emisiunile informative din 31 octombrie 2022, acesta a 
infirmat justețea informațiilor difuzate în ziua precedentă, astfel cum rezultă din următorul 
conținut: Știrile amiezii de la ora 12:00: ”MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN 
ROMÂNIA”, N-a apărut în public, ori s-a deghizat prea bine.”,”La finalul celor 2 zile 
avem o singură certitudine: a fost acolo petrecerea unor bogați de care s-a lipit 
numele lui Elon Musk și Angelina Jolie, nevăzuți la față, totuși, la acest eveniment.”, 
ceea ce reprezintă o dezinformare a publicului telespectator și o nesocotire a prevederilor 
legale invocate. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul Știrilor amiezii de la ora 13.00 din 
31 octombrie 2022, reporterul Digi 24 a întărit ipoteza infirmării prezenței celor două 
personalități la castelul Bran, prin difuzarea informației potrivit căreia ”Oficialii din MAI au 
confirmat faptul că Angelina Jolie și Elon Musk nu ar fi venit aici.”, și implicit a 
înregistrării prezentată pe postul DIGI 24 în care primarul comunei Bran, prezent la 
eveniment, a afirmat: ”Chit că au confirmat sau nu au confirmat, eu, personal, nu pot 
să spun că am văzut pe Elon Musk sau pe Angelina Jolie.”, aspect care confirmă că 
informațiile prezentate în ziua de 30 octombrie 2022 nu au fost reale, verificate și 
prezentate cu bună-credință. 

De asemeneam membrii Consiliului au constatat că informațiile nereale și neverificate, 
prezentate în ziua de 30 octombrie 2022, au fost confirmate și de prezentatorii emisiunilor 
informative News alert de la ora 17.00 și 18.00 din                  31 octombrie 2022, care au 
afirmat că ”Surse Digi 24 au confirmat că Musk nu a intrat, de fapt, în țara noastră.”, 
”Și că tot vorbim de Elon Musk, dacă a fost sau nu în România, la petrecerea de la 
Bran, ei bine, conform unor surse Digi 24, nici el, nici celebra actriță Angelina Jolie 
nu au intrat pe teritoriul țării noastre.” iar în Jurnalul de seară de la ora 21.00, 
moderatorul a precizat: O petrecere a fost de Halloween la Bran, dar Elon Musk nici 
măcar n-a trecut pe acolo. Astăzi, Poliția de Frontieră, întrebată de jurnaliști, a 
comunicat: cetățeanul Elon Musk nu a intrat în România deloc. Și ne-am liniștit!”, 
ceea ce reprezintă o recunoaștere a faptului că radiodifuzorul nu a informat corect publicul, 
întrucât, nu a verificat informațiile din surse oficiale și autorizate care să confirme sau să 
infirme corectitudinea informațiilor prezentate în ziua de 30 octombrie 2022. 

Față de o asemenea abordare, membrii Consiliului au concluzionat că radiodifuzorul 
nu și-a îndeplinit obligația legală prevăzută de norma invocată, ceea ce a condus la 
prejudicierea dreptului publicului de a primi informații corecte și verificate pe marginea 
subiectului prezentat. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea corectă a 
publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind 
importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul, 
iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor.  

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV  S.R.L. având licenţa audiovizuală      
nr. S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr. 1727.1-7/09.02.2012, se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, 
fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. 
are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare,  

sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în 
principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

”Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul DIGI 24, 
deoarece în cadrul știrilor difuzate pe parcursul zilei de 30 octombrie 2022, au fost  
prezentate informații nereale și neverificate în legătură cu participarea unor anumite 
personalități la un eveniment, fiind încălcate astfel prevederile art. 64 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”  

 

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 

              Serviciul Juridic, Reglementări  
                                                                 și Relații Europene 

 
               Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 

 
 
 
 
 

 


