
 

Decizia nr. 131 din 31.01.2023 
privind somarea S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. 

București, Str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1 
CUI 29580380 

 
- pentru postul REALITATEA PLUS 

București, Str. Frumoasă nr. 20, sector 1 
 
 

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. 10887/2022-10-31; 10906/01.11.2022; 11031/03.11.2022; 
11083/2022-11-05,  cu privire la edițiile emisiunii informative difuzate în datele de 30, 
31.10.2022, de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 eliberată 
la 13.12.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-1/31.05.2022 eliberată la 
13.12.2022). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL 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 REALITATEA PLUS 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: 

Știri – 30, 31.10.2022 - Informative - Sinteza constatării 

 

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

30.10.2022 
Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 30.10.2022, intervale orare: 06.57-07.40; 07.58-

08.38; 08.57-09.47; 09.59-10.10 prezentator: Dana Maxim 
Titluri: ELON MUSK, ÎN ROMÂNIA. PRIMA NOAPTE DE PETRECERE LA BRAN. 140 DE 
INVITAȚI LA PETRECEREA EXCLUSIVISTĂ DATĂ LA BRAN. FOC DE ARTIFICII ȘI 
SPECTACOL TEMATIC PENTRU BOGAȚII LUMII. HAOS LA BRAN ÎNAINTE DE 
PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII. INVITAT SPECIAL, PRIMARUL DIN BRAN. CUM 
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ARATĂ LISTA CU INVITAȚI. ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, ÎN ROMÂNIA DE 
HALLOWEEN.  
(S1-rep.57.40, sel.30-6 - 00.29, sel.30-7) Dana Maxim: (...) Cei mai bogați oameni de pe 
planetă, au petrecut prima noapte de Halloween în România, la Castelul Bran. Printre ei se 
numără Elon Musk, Angelina Jolie și fondatorul PayPal. (...) Voce din OFF: (...) La miezul 
nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a 
jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din 
Bran și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. (...) Prezentă pe lista participanților la 
petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu 
miliardarul Elon Musk. (...)  

 
Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, interval orar 10.58-11.37, 

prezentator: Elena Oprea Anastasiu 
Titluri: FOC DE ARTIFICII ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CHEFUL MILIARDARILOR. ELON 
MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, ÎN ROMÂNIA DE HALLOWEEN. 

Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 
(S5-rep.59.42, sel.30-10-02.22, sel.30-11) Elena Oprea Anastasiu: Cei mai bogați oameni de 
pe planetă, au petrecut prima noapte în România, la Castelul Bran. Printre ei se numără Elon 
Musk, Angelina Jolie și fondatorul PayPal. (…) Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a 
cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat „Capra” și 
asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și  și-a angajat 
12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița 
Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)  

   
 Emisiunea “News Room”, din data de 30.10.2022, interval orar 11.57-12.43, 

prezentator: Anca Frumosu 
Au fost difuzate aceleași imagini și informații ca în edițiile precedente. 

(S6-rep.58.31, sel.30-11-rep.01.34, sel.30-12) Anca Frumosu: Cei mai bogați oameni de pe 
planetă, au petrecut prima noapte în România la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon Musk. 
Evenimentul a ținut până târziu, iar Musk a cerut să fie o noapte tradițional românească. (...) 
Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc 
imens de tabără, unde s-a jucat „Capra”  și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat toate 
locațiile exclusiviste din Bran și  și-a angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) Prezentă pe 
lista participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi 
avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)   

 
Emisiunea “Realitatea Zilei”, din data de 30.10.2022, interval orar 12.58-13.50, 

prezentator: Elena Oprea Anastasiu 
*(S7-rep.59.21, sel.30-12-rep.02.34, sel.30-13) Elena Oprea Anastasiu: Cei mai bogați oameni 
de pe planetă, au petrecut prima noapte în România, la Castelul Bran, la petrecerea lui Elon 
Musk. Evenimentul a ținut până târziu, iar Musk a cerut să fie o noapte tradițional românească. 
(...) Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie organizat la Castelul Bran, un 
foc imens de tabără, unde s-a jucat „Capra”. Se pare că Elon Musk a angajat un regizor, 
pentru „Dracula’s Experience”. La „Dracula’s Experience” va fi prezentă și o cunoscută 
trupă de majorete de Târgoviște, “Dracula’s Girls”, vicecampioane europene și asta nu a 
fost tot. Miliardarul a închiriat toate locațiile exclusiviste din Bran și a angajat 12 bucătari 
doar pentru el. (…) Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina 
Jolie. Despre ea s-a scris că ar fi avut o relație cu miliardarul Elon Musk. (…)   
 

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

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

Titluri: NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA ANULUI DIN CASTEL. CUM SE 
DISTREAZĂ MILIARDARII LA PETRECEREA LUI MUSK. NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA 
CU ANGELINA JOLIE. BOMBĂ: PRIMELE IMAGINI DE LA PETRECEREA LUI MUSK.  
*(S8-rep.19.20-23.38, sel.30-14) Anca Frumosu: Urmăriți chiar acum doamnelor și domnilor, 
imaginile momentului (sursa afișată peste imagini: Media Flux.ro). Sunt imagini de la petrecerea 
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care a avut loc aseară. Elon Musk și alți miliardari, alte vedete, au fost prezente acolo. (…) 
Alexandra Nistorescu: (…) vorbim despre o petrecere la care participă vedete de la Hollywood, 
inclusiv Elon Musk și foarte mulți milionari. (…)  

 
Emisiunea “Culisele Puterii”, din data de 30.10.2022, interval orar 18.58-21.50, 

prezentator/moderator Nicoleta Cone 
Titluri: MILIARDARUL PRO-PUTIN, PETRECERE DE LUX ÎN ROMÂNIA. CINE ESTE 

ELON MUSK, CONTROVERSE ȘI MESAJE PRO-RUSE. MILIARDARUL CARE DĂ MESAJE 
PRO-PUTIN E ÎN ROMÂNIA.  
*(S9-rep.58.13, sel.30-18-rep.01.36, sel.30-19) Nicoleta Cone: (…) Începem cu o informație 
despre Elon Musk care este prezent în România, nu-i așa? (…) Este un personaj controversat, 
care nu de puține ori a avut o poziție pro-rusă. Șeful „Tesla” și „SpaceX”, a preluat și controlul 
platformei „Twitter”, cu 44 de miliarde de dolari. (…) Voce din Off: (…) Elon Musk a închiriat 
întregul Castel Bran și toate locațiile exclusiviste din Bran și a angajat 12 bucătari, doar 
pentru el. (Sunt difuzate aceleași imagini ca în edițiile precedente!) La miezul nopții, Musk a 
cerut să fie organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat “Capra”. 
Miliardarul a angajat un regizor, pentru a organiza invitaților o experiență Dracula (...) Prezentă 
este și actrița Angelina Jolie, dar mai sunt așteptate și alte vedete mondiale, actori și artiști. (…) 
Elon Musk, aflat acum în centrul atenției, este un personaj controversat și a avut mai multe 
declarații propagandiste de la izbucnirea războiului. „Twitter”, platforma cea mai importantă 
pentru mesaje politice, este cea mai nouă achiziție a miliardarului. Zilele trecute a preluat oficial 
controlul rețelei sociale, pentru 44 de miliarde de dolari. Imediat l-a concediat pe Parag Agrawal, 
șeful paltformei și pe alți doi directori. Elon Musk a stârnit furie, după ce a postat un sondaj pe 
pagina sa de socializare, unde le-a cerut urmăritorilor săi să voteze pentru ca Ucraina să cedeze 
teritorii în schimbul păcii. Astfel, Musk a propus ca Rusia să păstreze Crimeea, anexată ilegal în 
2014, de regimul Putin. După câteva zile, a urmat o altă mișcare pro-rusă a miliardarului. A 
blocat accesul Ucrainei, la serviciul de internet prin satelit Starlink. Musk cere 400 de milioane de 
dolari și a precizat că dorește să primească suma, până la finalul anului 2023.  
 

 31.10.2022 
Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 06.57-07.37, 

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

 
Emisiunea “Plus Matinal”, din data de 31.10.2022, interval orar 07.57-08.38, 

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

EXPERIENȚA LUI DRACULA, MISTERUL PETRECERII DE LA BRAN. 140 DE MILIARDARI ȘI 
VEDETE DE LA HOLLYWOOD, ÎN ROMÂNIA. CEL MAI BOGAT OM AL PLANETEI A VRUT SĂ 
FIE DRACULA ÎN ROMÂNIA. MUSK ȘI-A PLANIFICAT PETRECEREA ÎN ROMÂNIA DE 
CÂTEVA LUNI. PROTEST GREENPEACE LA PETRECEREA MILIARDARILOR.  
(S2-rep.13.34-16.49, sel.31-8) - Voce din OFF: (…) Elon Musk, fondatorii Google Sergey Brin și 
Larry Page și fondatorul PayPal, Peter Thiel și-au ales cele mai extravagante ținute pentru a 
rămâne misterioși chiar și în fața prietenilor lor. (…) Elon Musk ar fi pus totul la cale, încă de 
acum 3 luni. Invitații lui Elon Musk au coborât din mașini luxoase, deja deghizați, ca presa să nu-i 
poată recunoaște. (…) Au fost cozi uriașe de români care încercau din răsputeri s-o surprindă pe 
Angelina Jolie (…)        
 

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

Titluri: IMAGINI ULUITOARE DIN INTERIORUL PETRECERII SECRETE DE LA BRAN. 
CUM S-AU DEGHIZAT MILIARDARII PLANETEI LA CASTELUL BRAN. NEGOCIERILE DE LA 
PETRECEREA MAGNAȚILOR, CE VOR SĂ NE IMPUNĂ. SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA 
JOLIE NU AR FI PETRECUT LA BRAN.   
(rep.15.26-19.36, sel.31-11) - Aceleași informații și imagini ca în edițiile precedente, apoi, 
prezentatorul anunță:  
***(S3-rep.18.34-19.36, sel.31-11) Călin Cociș: Și apar în acest context doamnelor și 



 

 

4

 

domnilor, informații extrem de interesante, obținute de colegii mei pe surse, potrivit 
cărora nici Elon Musk și nici Angelina Jolie, nu apar în documente, cum că ar fi intrat în 
România. Sunt surse extrem de credibile care ne spun acest lucru. (…)  

După această precizare, (rep.19.36-25.01, sel.31-11) Călin Cociș și invitații, au făcut 
comentarii pe acest subiect. Prin telefon a intrat și Sorin Constantinescu, om de afaceri care a 
acuzat fake news-ul privind prezența sau organizarea petrecerii de la Castelul Bran, de către 
Elon Musk.    
 

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

Titluri: Titluri: IMAGINI ULUITOARE DIN INTERIORUL PETRECERII SECRETE DE LA 
BRAN. CUM S-AU DEGHIZAT MILIARDARII PLANETEI LA CASTELUL BRAN. NEGOCIERILE 
DE LA PETRECEREA MAGNAȚILOR, CE VOR SĂ NE IMPUNĂ. SURSE: ELON MUSK ȘI 
ANGELINA JOLIE NU AR FI PETRECUT LA BRAN.   
***(S4-rep.01.38-05.52, sel.31-12) Călin Cociș: (...) Elon Musk și Angelina Jolie, nu ar fi 
ajuns încă în România, au confirmat surse din MAI. Cei doi nu au apărut în documente 
care să confirme intrarea lor în țară. Vocea din Off: (…) Totuși, la marele eveniment nu ar 
fi ajuns nici Elon Musk și nici Angelina Jolie. Potrivit unor surse din MAI, cei doi nu ar 
figura în documente, că ar fi intrat în aceste zile pe teritoriul României. (…)     
 
***În toate emisiunile care au urmat și în care s-au mai difuzat imagini și informații de la 
petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, s-a făcut precizarea că Elon Musk și Angelina 
Jolie nu ar fi fost prezenți la Bran, conform unor surse MAI, care spun că cei doi nu au 
apărut în documente care să confirme intrarea lor în țară: “Deschide Lumea”, de la ora 14.00 
- (rep.06.15-09.52, sel.31-14); “Raport de Zi”, ora 16.00 – (rep.41.53-45.31, sel.31-16); “Day 
Time News”, ora 17.00 – (rep.17.53-20.21, sel.31-17); “Prime Time News”, ora 20.00 – 
(rep.16.40-19.15, sel.31-20).       
 
Majoritatea imaginilor de la Castelul Bran difuzate în cele două zile, au fost marcate cu textul 
Media Flux.ro și watermark-ul CANCAN. 
 

 

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 şi alte vedete au fost prezente acolo" / "La miezul 
nopţii Elon Musk a cerut să fie organizat un foc de tabără unde s-a jucat capra. 
Musk a cerut un foc imens de tabără. / A închiriat toate localurile exclusiviste din 
Bran şi a angajat 12 bucătari pentru el". 

Sau comentarii din Voce din OFF: (…) La miezul nopții, Musk a cerut să fie 
organizat la Castelul Bran, un foc imens de tabără, unde s-a jucat „Capra”. Se pare 
că Elon Musk a angajat un regizor, pentru „Dracula’s Experience”. La „Dracula’s 
Experience” va fi prezentă și o cunoscută trupă de majorete de Târgoviște, 
“Dracula’s Girls”, vicecampioane europene și asta nu a fost tot. Miliardarul a închiriat 
toate locațiile exclusiviste din Bran și a angajat 12 bucătari doar pentru el. (…) 
Prezentă pe lista participanților la petrecere este și actrița Angelina Jolie. 
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Însă acest fapt referitor la participarea celor doi, a fost infirmat chiar în ziua de 
31.10.2022, începând cu ediția de la ora 11.00, precum și în cele următoare, în care 
s-au mai difuzat imagini și informații de la petrecerea de Halloween de la Castelul 
Bran, precizându-se că nu au fost prezenți la Bran, conform unor surse MAI, care 
spun că cei doi nu au apărut în documente care să confirme intrarea lor în țară: 
(cum ar fi în emisiunile: “Deschide Lumea”, de la ora 14.00 - (rep.06.15-09.52, 
sel.31-14); “Raport de Zi”, ora 16.00 – (rep.41.53-45.31, sel.31-16); “Day Time 
News”, ora 17.00 – (rep.17.53-20.21, sel.31-17); “Prime Time News”, ora 20.00 – 
(rep.16.40-19.15, sel.31-20).       

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. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 eliberată la 13.12.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.2-1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022 pentru postul 
REALITATEA PLUS) 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 pe post, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel 
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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  

REALITATEA PLUS, 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. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN – ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


