
 

 

Decizia nr. 130 din 31.01.2023 
privind somarea S.C. PRO TV S.R.L.   

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, cam. 101, sector 2 
C.U.I. 2835636  E-mail: gd_office@protv.ro    Fax: 031/825.04.13 

 
- pentru postul  PRO TV 

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 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, cu privire 
la edițiile emisiunii informative ‘’Știrile Pro TV’’, difuzate în datele de 30 - 31.10.2022, de 
postul PRO TV.  

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.  (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 02.9/19.12.1995 eliberată la data de 21.07.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 163.1-10/26.04.2005 eliberată la data de 21.07.2022). 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. PRO 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, potrivit cărora 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, în cadrul mai multor ediții informative, difuzate în perioada 30-31.10.2022, 
postul PRO TV a  difuzat, în mod repetat, știrea având ca subiect 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. 

Potrivit sintezei constatărilor din raportul de monitorizare, 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. 

(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. 

(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. 

(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. 

 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că, 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 alin. (1) lit b) din 
Codul audiovizualului. 

În concret, postul PRO TV a difuzat mai multe știri cu privirea la participarea 
miliardarului Elon Musk și a actriței Angelina Jolie la petrecerea organizată cu ocazia 
sărbătorii Halloween, la Castelul Bran din România.  

Astfel, Consiliul a reținut că informațiile în legătură cu acest subiect au fost 
prezentate ca fiind unele exacte, reale, fără niciun dubiu, așa cum reiese din modul de 
redactare și din conținutul știrilor analizate. 

De exemplu, titluri: "Musk a ales România pentru câteva zile"/ "Alături de Musk sunt 
şi alţi miliardari". 

Sau comentarii: 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.  

(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. 

Însă acest fapt referitor la participarea celor doi, a fost infirmat ulterior, chiar 
radiodifuzorul prezentând, în ziua următoare, știrea ca nefiind una sigură, iar în ediția de 
la ora 19.00, precizând următoarele: ‘’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.’’ 

În aceste condiții, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a înțeles să difuzeze, cu 
insistență, pe parcursul zilei de 30 octombrie,  o informație, care prin natura subiectului 
suscita un interes general din partea telespectatorilor, făra ca informația să fi fost 
verificată sau confirmată de surse oficiale sau autorizate și, mai mult decât atât, care, 
ulterior, s-a dovedit a fi nereală.  

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.  

Pentru toate aceste considerente, constatând încălcarea prevederilor referitoare la 
respectarea dreptului la informare corectă, 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. 

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. PRO TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
02.9/19.12.1995 eliberată la data de 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
10/26.04.2005 eliberată la data de 21.07.2022 pentru postul PRO TV) 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 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 PRO TV, 
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 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. 
 
 

VICEPREŞEDINTE,  
 

VALENTIN ALEXANDRU JUCAN 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 


