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SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022 

Conținut: Buna ziua, 

domnule vicepreședinte. 

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

de stiri pentru programele în care au făcut referiri la prezenta la petrecerea de Halloween a omului de afaceri 

Elon Musk și, respectiv, a actriței Angelina Jolie în zilele de duminică 30 octombrie și, respectiv, luni 31 octombrie 

: Antena 1, Kanal D, Prima TV, Pro TV, Național TV, Metropola Tv, TVR 1, TVR Info 

: Aleph News, Antena 3 CNN, B1TV, Digi 24, Euronews Romania, Realitatea TV, Romania TV, TVR Info 

Vă rog să urmăriți exclusiv asumarea, de către radiodifuzori, a prezenței la petrecerea de Halloween de la castelul 

Bran a celor două personalități. Nu trebuie să monitorizați dezbateri sau comentarii cu privire la eventuala 

participare a celor doi. 

Vă nulțumesc 

 

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022 

Post: PROTV, ROMANIATV, KANAL D, PRIMA TV, TVR 1 ETC. 

Emisiune: IN PRINCIPAL STIRILE DE LA ORA 7 

Data: 31.10.2022 

Ora: 19:00:00  

Conținut: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu stirea cu ''vizita'' lui Elon Musk al castelul Bran. Va 

rog sanctionati toate televiziunile care au participat in aceasta mascarada. 

 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022 

Conținut: Bună, 

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că în urmă cu câteva zile, respectiv la sfârșitul săptămânii trecute, posturi 

de televiziune ca Pro TV, Antena  3, Realitatea TV și altele, au difuzat știri false cu privire la faptul că Elon Musk 

ar fi închiriat Castelul Bran pentru câteva zile, alături de Angelina Jolie și alți miliardari cu ocazia unui oarecare 

eveniment. Ulterior s-a dovedit că tot ceea ce au prezentat posturile sus amintite au fost falsuri adică ''fake news'', 

și în ciuda faptului că s-a dovedit a fi știri false posturile respective nu și-au cerut scuze și nici nu au revenit cu 
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știri care să dezmintă știre falsă, față de ce care urmăresc aceste posturile. Dumneavoastră, prin calitatea pe care 

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

Cu deosebită considerație 

 

CONSTATĂRI 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate emisiunile Telejurnal din datele de 30-31.10.2022 

difuzate de TVR 1 la orele 14.00 și 20.00, privind participarea lui Elon Musk (director general Tesla) și a Angelinei 

Jolie (actriță) la petrecerea organizată cu ocazia sărbătorii Halloween, la Castelul Bran din România. Subiectul a 

fost discutat în următoarele ediții informative: 

 

30.10.2022 

 

Telejurnal, intervalul orar: 13:59-14:29 

 

Prezentatoare: Dorina Florea. 

 

Titluri: SURSE TVR INFO: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA; SURSE TVR 

INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; PETRECEREA MILIARDARILOR A 

ÎNCEPUT DE ASEARĂ, ÎN POIANA BRAȘOV; TURIȘTII POT VIZITA CASTELUL PÂNĂ LA ORA 16:00;  

 

S1.1 (Rep. 59:43-59:59, Sel. 30-13) Dorina Florea, prezentatoare: Bună ziua! Bine v-am regăsit la Telejurnal! 

Castelul Bran găzduiește petrecerea de Halloween a unora dintre cei mai bogați și cunoscuți oameni din lume. 

Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk, omul cu o avere aproape cât PIB-ul ...(neinteligibil)... 

S1.2( Rep. 00:00-03:53, Sel. 30-14) Dorina Florea, prezentatoare:...(neinteligibil)... petrecere tematică în curtea 

castelului. Pentru câțiva dintre invitați petrecerea a început încă de noaptea trecută la un restaurant din Poiana 

Brașov.  

Voce de off: Accesul la restaurantul cu specific tradițional românesc din Poiana Brașov a fost restricționat. 

Agenții de pază a unei firme private au lăsat să intre doar mașinile cu invitați, personalul restaurantului, 

mașinile de aprovizionare și cele cu artiștii care au susținut un spectacol pentru petrecăreți. Nimeni nu știa, 

sau nu a vrut să spună pentru cine e organizată petrecerea.  

Agent de pază: De unde sunteți? 

Persoană: Bacău. Ceata urșilor din Asău. 

Agent de pază: Și duba? 

Persoană 1: Și duba la fel...Și mai sunt încă trei mașini. 

Reporter: La ce petrecere sunteți invitați? 

Persoană 2: N-aș putea să vă dau un răspuns. Nu știu. 

Reporter: Dar ce veți face? Un spectacol? 

Persoană 2: Un spectacol. Jocul cu ursul. 

Voce de off: Drumul către restaurant a fost marcat cu făclii pe o distanță de câteva sute de metri. La intrarea în 

loca invitații au fost întâmpinați cu o scurtă reprezentație a unor artiști costumați în spiritul sărbătorilor de 

Halloween. Întregul decor din curtea restaurantului a fost iluminat într-o culoare roșie, iar înăuntru se puteau 

observa focuri de tabără. De obicei, în acest local se servesc preparate păstorești, bulz ciobănesc, grătare, 

mâncăruri preparate la ceaun,  dar și preparate vegetariene. Vestea că Elon Musk ar fi putut să fi ajuns în 

România i-a adus în Poiana Brașov pe simpatizanții miliardarului.  

Persoană 3: Nu ca să îl vad, că știu că nu am șanse.  E prea mare aicea și paza și securitatea, dar măcar știu că e 

în țară. 

Reporter: Dar tu ești un fan de al lui? Sau? 

Persoană 3: Sunt un fan al mentalității lui.  

(Rep.01:38-02:14, Sel.1.2)Voce de off: Potrivit surselor TVR Info marea petrecere privată de Halloween a 

miliardarilor, patroni de companii IT și vedete, ar urma să fie organizată în această seară la Castelul Bran, 

care a fost închiriat special pentru ei. Alături de Elon Musk s-ar afla și actrița Angelina Jolie, Sergey Brin co-
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fondatorul Google, Steve Everson fondatorul Hotmail și actual membru al Consiliului de Administrare al 

SpaceX. Și actrița  Julia Sandstrom s-ar afla printre invitați. De altfel aceasta a posta deja pe contul personal 

mai multe imaginii din camerele de hotel unde a fost cazată în România, din timpul drumului cu mașina, dar 

și din elicopterul cu care a ajuns la Brașov.  

Dorina Florea, prezentatoare: Colega mea Ilinca Nazarie este  la Bran, acolo unde va avea loc petrecerea 

miliardarilor americani. Ilinca, bună ziua! Ce ai reușit să mai afli despre acest eveniment, de altfel extrem de 

discret? 

Ilinca Nazarie, reporter: Bun găsit Dorina! Bun găsit doamnelor și domnilor! Sunt foarte puține informații despre 

petrecerea din acesta seară. Știm însă că o parte dintre invitați este deja în România. Au vizitat Brașovul în cursul 

zilei de ieri, dar și în această dimineață. Mai multe postări pe rețelele de socializare ne arată câți dintre aceștia 

au venit la noi în țară și cine urmează să petreacă în această noapte la Castelul Bran alături de cel mai bogat om 

de pe Planetă. Iată vorbim despre  El Mekfirson, dar și despre  Adrian Grenier și soția sa. Amândoi actori, vor fi 

în această seară în cortul amenajat pe peluza Castelului Bran, acolo unde, potrivit surselor TVR Info, va avea loc 

petrecerea. Deocamdată nu știm sigur dacă Elon Musk a ajuns sau nu la noi în țară. Acesta postează în continuare 

pe contul său de Tweeter, însă nimic legat despre, de România, despre ce s-ar putea întâmpla în această seară 

aici. A scris însă seara trecută că '' Produsele de patiserie și pâinea proaspăt făcută sunt lucruri minunate''. 

Dorina! 

Dorina Florea, prezentatoare: Ilinca îți mulțumesc!  

 

Telejurnal,  intervalul orar: 20:00 - 20:54 

 

Prezentatori: Dorina Florea 

 

Titluri: MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA BRAȘOV; VEDETELE S-AU PLIMBAT PRIN BRAȘOV; INVITAȚII 

LUI MUSK AU PETRECUT ÎN POIANA BRAȘOV; TURIȘTII AU PUTUT VIZITA CASTELUL PÂNĂ LA ORA 

16:00; SURSE TVR INFO: PETRECEREA LUI MUSK VA ÎNCEPE LA 21:00; PETRECEREA LUI ELON 

MUSK CU INVITAȚI CELEBRI; GLUME PE SEAMA VIZITEI LUI ELON MUSK LA BRAN;  

 

S2(Rep. 00:23-07:37, Sel 30-20)Dorina Florea, prezentatoare: Petrecerea exclusivistă la care vor participa mai 

mulți miliardari și vedete internaționale de cinema începe în câteva ore la Castelul Bran. Elon Musk, cel mai 

bogat om al Planetei, fondatori au unor companii precum Google, sau PayPal, dar și actrițe precum Angelina 

Jolie sunt ultimii așteptați. Unii invitați au ajuns încă de ieri în România, s-au plimbat, au mâncat și au petrecut 

în Brașov și în poiană.  

Voce de off: A fost agitație mare în centrul vechi al Brașovului, acolo unde zeci de oameni de afaceri, miliardari 

și vedete de la Hollywood, au mâncat la un restaurant cu specific italian. Zeci de autovehicule, microbuze și 

limuzine i-au adus pe invitați. Au petrecu câteva ore pe terasă, dar și înăuntrul restaurantului. 

Reporter: Ce ne puteți spune despre România? Vă place? 

Peter Thiel, fondatorul PayPal: Da!    

Reporter: Diseară veți fi la Castelul Dracula? 

Peter Thiel: Sunt sigur că vă voi vedea acolo. 

Reporter: Ne vedem diseară. 

Persoană 1: Este un loc frumos. Cu multă cultură și istorie. 

Voce de off: Restaurantul a fost contactat de organizatorii petrecerii încă de acum trei săptămâni. Atunci a și fost 

stabilit meniul. 

Laurențiu Iordache, șef de restaurant: Nu s-a vrut nimic special, deci nimic deosebit în afară de ce avem noi în 

meniu. E de fapt un brunch, Doar o singură solicitare a avut, pe partea de detox să aibă chestii vegetariene și 

fresh-uri, sucuri naturale, pe bază de plante, pe bază de legume.  

Voce de off: Vedetele s-au plimbat apoi prin centrul Brașovului și s-au bucurat de atmosfera de lux de la hotelurile 

unde au fost cazate. El Mekfirson, fotomodel, actriță, femeie de afaceri și prezentatoare de televiziune din 

Australia și-a postat filmările pe contul său de socializare. Și actrița Julia Sandstrom a anunțat pe o rețea de 

socializare că se află în România și a arătat mai multe imagini din hotel, dar și din elicopterul cu care a ajuns la 

Brașov. Câțiva dintre invitații lui Elon Musk au sosit încă de aseară în Brașov, au cinat la un restaurant din 
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poiană, iluminat în roșu cu focuri de tabără și decorațiuni în spiritul sărbătorii de Halloween. Accesul a fost 

restricționat pentru turiști și au putut intra doar artiștii care au susținut spectacolul pentru invitați.  

Agent de pază: De unde sunteți? 

Persoană1: Bacău. Ceata urșilor din Asău. 

Reporter: La ce petrecere sunteți invitați? 

Persoană 2: N-aș putea să vă dau un răspuns. Nu știu. 

Reporter: Dar ce veți face? Un spectacol? 

Persoană 2: Un spectacol. Jocul cu ursul. 

Voce de off: Invitații s-au bucurat de spectacol și de masa îmbelșugată și au povestit totul pe conturile de 

socializare. Castelul Bran s-a închis abia după ora 16:00, până atunci turiștii au putut vizita nestingheriți 

proprietatea. Unii au rămas chiar și după terminarea programului, în speranța că se vor întâlni cu vedetele.  

Reporter: De la cine vrei autograf? 

Persoană 3, copil: Elon Musk! 

Reporter: Și ai venit special de la Satu Mare pentru asta? 

Persoană 3, copil: Da! 

Reporter: Ce admiri la el? Spune-ne! 

Persoană 3, copil: Cum a putut să reușească să creeze o mașină electrică. 

Persoană 4: Eu sunt mai mult pentru Angelina Jolie și pentru Johnny Depp. Actorii mă interesează mai mult. 

Reporter: Ce i-ar spune Dracula lui Elon Musk? 

Persoană costumată în vampir: Bine ai venit în România! 

Voce de off: Potrivit surselor TVR Info, marea petrecere exclusivistă ar urma să aibă loc într-un cort special 

amenajat în curtea Castelului Bran. Un elicopter Black Hawk a survolat Branul în jurul orei 15:00. Petrecerea 

din această seară nu e prima de acest fel. Din 2009, de când a fost retrocedat copiilor prințesei Ileana de România, 

castelul a fost folosit pentru mai multe astfel de întâlniri private. 

Dorina Florea: Așadar nu mai este mult până începe cea mai mediatizată petrecere din Castelul Bran. Invitații 

sunt încă la un restaurant cu specific românesc din Bran. Acolo se află și colega mea Ilinca Nazarie. Ilinca, bună 

seara! Ce informații ai despre programul acestei seri? Și  întâi de toate, ce ai aflat despre cele două vedete ale 

petrecerii, să le spune așa, Elon Musk și Angelina Jolie?  

Ilinca Nazarie, reporter: Bun găsit Dorina! Bun găsit doamnelor și domnilor! A ajuns sau nu Elon Musk în 

România? Este întrebarea de pe buzele tuturor celor care au venit în această seară în Bran, special pentru a îl 

cunoaște pe cel mai bogat om de pe Planetă, dar și pentru ai vedea pe invitații săi. Am văzut și puțin mai devreme, 

sunt oameni care speră să prindă și un autograf de la Elon Musk. Este agitație în Bran. Așa cum spuneai și tu, 

invitații sunt încă la un restaurant unde iau cina. Nu știm dacă meniul a fost unul ales înainte, așa cum s-a 

întâmplat și astăzi la brunch-ul pe care acesta l-au servit în centru Brașovului, sau dacă au ales din preparatele 

din meniul restaurantului. Ce știm însă, este că petrecerea va începe aici la Castelul Bran în curând. Invitații 

urmează să sosească și vor fi așteptați aici de un grup de actori îmbrăcați în călugări, ce îi vor introduce în 

atmosfera de poveste și de petrecere de Halloween ce va avea loc aici la Castelul Bran. ''Welcome Elon Musk  

''scrie mare pe un balon amplasat în Bran. Mesajul se vede din stradă. De asemenea, pe același balon a fost 

proiectată și o fotografie a lui Dracula.  

(Rep.05:47-06:07, Sel. S2 )Dorina Florea, prezentatoare: Ilinca îți mulțumesc! Petrecerea de Halloween 

organizată de Elon Musk a stârnit imaginația și umorul românilor, care s-au întrecut în glume pe rețelele de 

socializare. Cele mai multe au făcut referire la drumul greu până la Bran și la prețul mult prea mare al cazării 

din Poiana Brașov, Cluj sau Mamaia.  

Voce de off: Traficul de pe Valea Prahovei a fost cel mai des invocat în glumele și în comentariile despre vizita 

Elon Musk în România, postate rețelele de socializare. '' Să îi spună cineva să nu o ia pe DN1, că o să petreacă 

Halloween-ul în mașină'' , sau '' Legenda spune că Elon Musk a venit de vineri, dar abia azi a trecut de Comarnic'' 

au scris comentatorii. Alții au mers până la a spera că dacă îi place Halloween-ul la Bran, miliardarul ne-ar 

putea chiar construi autostrada București-Brașov, așa ceva numai el poate, scrie un pesimist. Alții au făcut 

referire la prețurile prea mari din hotelurile de la noi '' Nici măcar el nu își permite un weekend la Poiana Brașov'', 

crede un alt comentator. Alte mesaje au scos în evidență brand-ul pe care țara noastră de fapt îl are, fie că ne 

place sau nu, Dracula și nu frunza sau alte idei. Au fost și comentarii care au făcut aluzii la teoriile fanteziste 

privind existența unui centru de comandă în munții noștri ''A venit să cumpere centrul de comandă al lumii, aflat 

sub Munții Bucegi'' , a glumit cineva pe Facebook.  
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31.10.2022 

 

Telejurnal, intervalul orar: 13:59-14:29 

 

Prezentatoare: Loredana Iordache. 

Titluri: PETRECEREA BOGAȚILOR LA CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA BRAȘOV; 

PETRECERE CU CELEBRITĂȚI, LA BRAN; SUTE DE TURIȘTI LA CASTELUL BRAN, DE HALLOWEEN;  

 

S3 (Rep. 22:02-25:29, Sel. 31-14)Loredana Iordache, prezentatoare: Noapte de poveste la Castelul Bran. Bogații 

lumii au venit în România și au dat o petrecere cum nu visau de Halloween. Invitații aleși pe sprânceană au 

fost așteptați de călugări și într-o atmosferă din filmele de groază. Petrecerea s-a întins până spre dimineață.  

Reporter: Sunteți pregătiți pentru petrecere? Arătați minunat! 

Voce de off: Misterioși și în costume de poveste, zeci de invitați, la cea mai așteptată petrecere de Halloween. 

Au participat întâi la un brach organizat în apropierea Castelului lui Dracula. Pe un balon din centrul 

Branului, o proiecție luminoasă îi ura bun venit celui mai bogat om de pe Planetă, Elon Musk. După miezul 

nopții, povestea cu prinți și prințese medievale a continuat în curtea castelului Bran, care a fost luminat în 

roșu. Acolo oaspeții au fost așteptați de un grup de actori îmbrăcați în călugări pentru a îi introduce în 

atmosfera acestei petreceri, iar pe aleile ce duc la castel au fost aprinse făclii. Printre cei care au vrut să 

participe  petrecere a fost și un dinozaur. Zeci de curioși au așteptat în fața castelului pentru a-i putea zări pe 

miliardarii lumii veniți să petreacă în România. În tot acest timp, unii dintre oaspeții aleși pe sprânceană 

împărtășeau lumii întregi cum se distrează. Petrecerea de la Castelul Bran s-a terminat în jurul orei 03:00 

dimineața. Distracția a continuat însă într-un conac aflat în apropiere. 

Loredana Iordache, prezentatoare: Petrecerea bogaților s-a încheiat, iar castelul redevine un punct de atracție 

pentru turiști. Colega mea Ilinca Nazarie este la Bran și ne spune mai multe. Bună ziua Ilinca! s-au întors turiștii 

la Castel? Vedem într-un peisaj de vis acolo.   

Ilinca Nazarie, reporter: Bun găsit Loredana! Bun găsit doamnelor și domnilor! E clar că și vremea a contribuit 

la zecile de turiști și la decizia lor de a veni și de a-și petrece această zi aici, în Bran. Sunt sute de persoane care 

au venit în această dimineață, special ca să viziteze Castelul Bran. Sunt foarte mulți turiști străini. Practic în fața 

castelului astăzi, îți spun sincer, nu am auzit vorbindu-se limba română. Am întâlnit americani, am întâlnit tineri 

din Austria care au plecat special într-un tur în România, cu gândul să ajungă chiar astăzi să viziteze castelul 

gotic, din inima României. Am întâlnit foarte mulți turiști din Bulgaria. Și ei sosiți la fel, tocmai pentru această zi. 

Petrecerea interesantă sau nu pentru ei, americanii ne-au spus însă, că și-ar fi dorit și ei să fie invitați la petrecere, 

dar că se mulțumesc să viziteze în această după-amiază castelul. Comercianții din apropiere ne spuneau că mai 

ales în luna august, dar și acum în apropiere Halloween numărul turiștilor străini crește foarte mult, insă că în 

general cei care vin să viziteze castelul sunt românii. E un motiv clar această petrecere pentru ca lumea să afle 

poate din ce în ce mai mult despre castelul de aici, din Bran. Spun și comercianții, dar și reprezentanții 

autorităților locale că speră să vadă o creștere a numărului de turiști în următoarea perioadă, sa în următorul an 

datorită evenimentului ce a avut loc seara trecută aici. Loredana! 

Loredana Iordache, prezentatoare: Ilinca mulțumim! 

 

Telejurnal,  intervalul orar: 20:00 - 20:54 

  

Prezentatori: Radu Andrei Tudor 

 

Titluri: PETRECERE DE POMINĂ LA CASTELUL BRAN; A FOST SAU N-A FOST...ELON MUSK; 

VEDETELE AU PLECAT DIN ZONA BRAȘOVULUI CU ELICOPTERELE; PETRECEREA DE LA BRAN AR 

PUTEA ADUCE MAI MULȚI TURIȘTI;  

 

S4( Rep.19:47- 26:30, Sel. 31-20)  

Voce de off: Lecția ar trebui să o învățăm de la petrecerea miliardarilor de la Castelul Bran, detalii în câteva 

momente.  
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Radu Andrei Tudor, prezentator: Noapte de poveste la Castelul Bran. Miliardari și vedete de Hollywood au venit 

în România și au avut o petrecere cum nu visau de Halloween. Invitații aleși pe sprânceană au fost așteptați de 

călugări de o atmosferă din filmele de groază. Petrecerea s-a prelungit până spre dimineață.   

Reporter: Sunteți pregătiți pentru petrecere? Arătați minunat! 

Voce de off: Misterioși și în costume de poveste, zeci de invitați, la cea mai așteptată petrecere de Halloween. Au 

participat întâi la un bruch organizat în apropierea Castelului lui Dracula. Pe un balon din centrul Branului, o 

proiecție luminoasă îi ura bun venit celui mai bogat om de pe Planetă, Elon Musk.  

Participant la petrecerea de Halloween: Bună seara! Bună seara! Suntem în Transilvania! La Castelul lui Dracula 

care este în spatele nostru! 

Voce de off: După miezul nopții, povestea cu prinți și prințese a continuat în curtea castelului Bran, care a fost 

luminat în roșu. Acolo oaspeții au fost așteptați de un grup de actori îmbrăcați în călugări pentru a îi introduce 

în atmosfera petrecerii, iar pe aleile ce duc la castel au fost aprinse făclii. Printre cei care au vrut să participe  

petrecere a fost și un dinozaur. Zeci de curioși au așteptat în fața castelului pentru a-i putea zări pe miliardarii 

lumii veniți să petreacă în România. În tot acest timp, unii dintre oaspeții aleși pe sprânceană împărtășeau lumii 

întregi cum se distrează în decorul special pregătit pentru eveniment. Aproximativ 200 de persoane ar fi luat parte 

la petrecerea exclusivistă, cele mai multe, vedete de la Hollywood, dar și autorități locale brașovene. Totul a fost 

extrem de bine păzit, astfel că și misterul evenimentului se amplifica de fiecare dată când o mașină cu invitați 

trecea de bariera de la intrarea în curtea Castelului Bran. 

(Rep.02:01-04:09, S.4)Ioan Cosmin Feroiu, primarul comunei Bran, județul Brașov: Nu a fost așa de ușor să se 

intre la petrecere. Am intrat acolo, am fost duși de către cineva pentru că au fost niște filtre. Vă dați seama că 

nu oricine putea să ajungă la această petrecere. A fost muzică ambientală, au fost așa ziși strigoi care 

întrețineau atmosfera pe acolo. Deci a fost efectiv ca și cum ai face parte dintr-un film. Totul a fost minunat. 

Voce de off:  Petrecerea de la Castelul Bran s-a terminat în jurul orei 03:00 dimineața. Distracția a continuat 

însă într-un conac aflat în apropiere. 

Radu Andrei Tudor, prezentator: Vedetele au început să plece astăzi la orele amiezii, fără însă a răspunde la 

întrebarea ultimelor zile: A fost sau nu cel mai bogat om din lume în România? Colega mea Ilinca Nazarie, 

care a fost la Bran ne spune cum au decurs lucrurile. 

Ilinca Nazarie, reporter: Bun găsit! Petrecerea s-a încheiat. E drept, la Bran totul s-a întors la normal. Invitații 

s-au întors deja acasă. Însă nimeni nu a reușit să răspundă, cel puțin de aici din Bran, la întrebarea pe care 

ne-am adresat-o cu toții în ultimele trei zile. Surse oficiale și neoficiale ale televiziunii române susțin că Elon 

Musk nu a intrat în România și că nu a participat la petrecerea de la Castelul Bran, însă alții spun că l-ar fi 

zărit în aceste zile la noi în țară. Cert este că petrecerea a stârnit foarte mult interes și printre cei care locuiesc 

în Bran. Ne spunea câțiva dintre comercianții care își vând produsele în apropiere de castel de mai bine de 30 

de ani, că se așteaptă ca după această petrecere să vadă din ce în ce mai mulți turiști străini în Bran. Ne spuneau 

că cei mai mulți turiști străini ajung aici mai ales în august, dar și acum în octombrie când se sărbătorește 

Halloween-ul și datorită renumelui castelului. Însă că cei mai mulți dintre cei care vin la castel sunt românii.  

(Rep.04:10-06:42, S.4)Radu Andrei Tudor, prezentator: Petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, cu unii 

dintre cei mai bogați oameni ai Planetei, care pot vorbi acum despre distracția unică din țara noastră. Este o 

ocazie unică pentru a promova mai eficient România, o spun și specialiștii în PR și consultanții în turism. Trebuie 

doar să exploatăm eficient și inteligent evenimentul pe plan extern.  

Voce de off: Viorica are de 30 de ani un stand cu obiecte tradiționale, chiar în poarta Castelului Bran și speră că 

odată cu evenimentul din acest an, numărul turiștilor și vânzările să crească.  

Reporter: Credeți că vor veni mai mulți după ce au venit atâția milionari, miliardari din America? Poate duc 

vorba mai departe. 

Viorica, vânzător: Poate ne promovează un pic țara, eu știu! 

Voce de off: Unii comercianți par ceva mai sceptici.  

Comerciant: Tot ce a fost până acum. Nu cred. 

Voce de off: Ceva mai încântați s-au arătat turiștii străini. 

Turist 1: Cineva mi-a spus: vezi România. Am cumpărat un bilet de tren pentru aici și mi se pare minunat. 

Turist 2: Am auzit multe despre România. Acum suntem aici la Castelul Bran al lui Dracula pentru că am vrut să 

văd cât de înfricoșător este.  

Voce de off: Specialiștii în PR și comunicare spun că la anul numărul turiștilor ar putea fi mult mai mare, dacă 

petrecerea miliardarilor de anul acesta ar fi promovată pe plan internațional.     
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Daniel Hărmănescu, reprezentantul unei companii de PR și Comunicare: Simpla asociere cu o vedetă 

internațională care a venit și a mâncat la tine, îți poate genera un boost foarte puternic de imagine, dar lumea 

trebuie să știe despre chestia asta și nu doar intern. Pentru că limitarea acolo se întâmplă în zona industriei 

românești. Ne bucurăm cu toții la noi în țară, știm noi o lună două și după aia am uitat, nu ne folosim de lucrurile 

astea pentru a merge înainte înspre exterior și a atrage turiști străini. Noi nu avem o imagine asociată cu vestul 

în momentul ăsta și asta trebuie să construim.  

Voce de off: Consultanții în turism spun că înainte de a avea așteptări în privința numărului mare de turiști străini 

care ar putea vizita țara noastră, trebuie să vedem cum a fost evaluată de către marile personalități experiența 

din România. 

Ciprian Enea, consultant în turism: Personalitățile care au venit acolo, să își asume acest eveniment, să spună că 

au fost la Bran, că au fost în România și mai ales să spună că s-au simțit foarte bine. Pentru că dacă ne vom trezi 

cu câteva postări în care s-ar putea să trateze ironic această participare în România, sau s-ar putea să îi 

nemulțumească ceva, atunci efectul va fi unul pe dos, decât cel scontat.  

Voce de off: Doar unul din cinci turiști care se cazează în România este din străinătate. În 2019 în țara noastră 

au sosit 2,6 milioane de turiști străini. Iar numărul lor a scăzut apoi din cauza pandemiei de Covid.             

 

Știrile supuse atenției spre a fi monitorizate în cadrul celor patru ediții Telejurnal au fost însoțite de: imagini cu 

Castelul Bran, imagini cu recepția de către agenții de pază a participanților la petrecerea de Halloween, imagini cu 

restaurantele (din Bran și Brașov) unde participanții la petrecere au servit masa, imagini cu turiștii sosiți în 

stațiunea Bran, (Rep.01:40, S.1; Rep. 03:10, S3; )-imagini cu Elon Musk, (Rep.01:40, S.1)-imagini cu Angelina 

Jolie, Serghey Brin- co-fondatorul Google,  Steve Jurtvetson- fondatorul Hotmail și membru în C.A. al Space X, 

imagini cu actrița Julia Sandstrom,  imagini cu Peter Thiel- fondatorul PayPal, imagini cu fotomodelul El 

Mekfirson, precum și imagini cu persoane costumate pentru petrecere. 
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CONCLUZII  

Telejurnal - 30-31.10.2022- Emisiune informativă- fără marcaj 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr. 

10906/01.11.2022; 

11083/05.11.2022; 

11031/03.11.2022. 

 Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate emisiunile Telejurnal din datele de 30-31.10.2022 

difuzate de TVR 1 la orele 14.00 și 20.00, privind participarea lui Elon Musk (director general Tesla) și a Angelinei Jolie 

(actriță) la petrecerea organizată cu ocazia sărbătorii Halloween, la Castelul Bran din România. Subiectul a fost discutat 

în următoarele ediții informative: 

30.10.2022 

 

 

Telejurnal, intervalul orar: 13:59-14:29 

 

(Rep.01:38-02:14, Sel.1.2)Voce de off: Potrivit surselor TVR Info marea petrecere privată de Halloween a 

miliardarilor, patroni de companii IT și vedete, ar urma să fie organizată în această seară la Castelul Bran, care a 

fost închiriat special pentru ei. Alături de Elon Musk s-ar afla și actrița Angelina Jolie, Sergey Brin co-fondatorul 

Google, Steve Everson fondatorul Hotmail și actual membru al Consiliului de Administrare al SpaceX. Și actrița  

Julia Sandstrom s-ar afla printre invitați. De altfel aceasta a posta deja pe contul personal mai multe imaginii din 

camerele de hotel unde a fost cazată în România, din timpul drumului cu mașina, dar și din elicopterul cu care a 

ajuns la Brașov.  

 

Telejurnal,  intervalul orar: 20:00 - 20:54 

 

S2(Rep. 00:23-07:37, Sel 30-20)Dorina Florea, prezentatoare: Petrecerea exclusivistă la care vor participa mai mulți 

miliardari și vedete internaționale de cinema începe în câteva ore la Castelul Bran. Elon Musk, cel mai bogat om al 

Planetei, fondatori au unor companii precum Google, sau PayPal, dar și actrițe precum Angelina Jolie sunt ultimii 

așteptați. Unii invitați au ajuns încă de ieri în România, s-au plimbat, au mâncat și au petrecut în Brașov și în poiană.  

Voce de off: A fost agitație mare în centrul vechi al Brașovului, acolo unde zeci de oameni de afaceri, miliardari și 

vedete de la Hollywood, au mâncat la un restaurant cu specific italian. Zeci de autovehicule, microbuze și limuzine 

i-au adus pe invitați. Au petrecu câteva ore pe terasă, dar și înăuntrul restaurantului. 

 

31.10.2022 

 

Telejurnal, intervalul orar: 13:59-14:29 
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S3 (Rep. 22:02-25:29, Sel. 31-14)Loredana Iordache, prezentatoare: Noapte de poveste la Castelul Bran. Bogații lumii 

au venit în România și au dat o petrecere cum nu visau de Halloween. Invitații aleși pe sprânceană au fost așteptați 

de călugări și într-o atmosferă din filmele de groază. Petrecerea s-a întins până spre dimineață.  

Reporter: Sunteți pregătiți pentru petrecere? Arătați minunat! 

Voce de off: Misterioși și în costume de poveste, zeci de invitați, la cea mai așteptată petrecere de Halloween. Au 

participat întâi la un brach organizat în apropierea Castelului lui Dracula. Pe un balon din centrul Branului, o 

proiecție luminoasă îi ura bun venit celui mai bogat om de pe Planetă, Elon Musk. După miezul nopții, povestea cu 

prinți și prințese medievale a continuat în curtea castelului Bran, care a fost luminat în roșu. Acolo oaspeții au fost 

așteptați de un grup de actori îmbrăcați în călugări pentru a îi introduce în atmosfera acestei petreceri, iar pe aleile 

ce duc la castel au fost aprinse făclii. Printre cei care au vrut să participe  petrecere a fost și un dinozaur. Zeci de 

curioși au așteptat în fața castelului pentru a-i putea zări pe miliardarii lumii veniți să petreacă în România. În tot 

acest timp, unii dintre oaspeții aleși pe sprânceană împărtășeau lumii întregi cum se distrează. Petrecerea de la 

Castelul Bran s-a terminat în jurul orei 03:00 dimineața. Distracția a continuat însă într-un conac aflat în apropiere. 

 

Telejurnal,  intervalul orar: 20:00 - 20:54 

 

(Rep.02:01-04:09, S.4)Ioan Cosmin Feroiu, primarul comunei Bran, județul Brașov: Nu a fost așa de ușor să se intre 

la petrecere. Am intrat acolo, am fost duși de către cineva pentru că au fost niște filtre. Vă dați seama că nu oricine 

putea să ajungă la această petrecere. A fost muzică ambientală, au fost așa ziși strigoi care întrețineau atmosfera pe 

acolo. Deci a fost efectiv ca și cum ai face parte dintr-un film. Totul a fost minunat. 

Voce de off:  Petrecerea de la Castelul Bran s-a terminat în jurul orei 03:00 dimineața. Distracția a continuat însă 

într-un conac aflat în apropiere. 

Radu Andrei Tudor, prezentator: Vedetele au început să plece astăzi la orele amiezii, fără însă a răspunde la întrebarea 

ultimelor zile: A fost sau nu cel mai bogat om din lume în România? Colega mea Ilinca Nazarie, care a fost la Bran 

ne spune cum au decurs lucrurile. 

Ilinca Nazarie, reporter: Bun găsit! Petrecerea s-a încheiat. E drept, la Bran totul s-a întors la normal. Invitații s-au 

întors deja acasă. Însă nimeni nu a reușit să răspundă, cel puțin de aici din Bran, la întrebarea pe care ne-am adresat-

o cu toții în ultimele trei zile. Surse oficiale și neoficiale ale televiziunii române susțin că Elon Musk nu a intrat în 

România și că nu a participat la petrecerea de la Castelul Bran, însă alții spun că l-ar fi zărit în aceste zile la noi în 

țară. Cert este că petrecerea a stârnit foarte mult interes și printre cei care locuiesc în Bran. Ne spunea câțiva dintre 

comercianții care își vând produsele în apropiere de castel de mai bine de 30 de ani, că se așteaptă ca după această 

petrecere să vadă din ce în ce mai mulți turiști străini în Bran. Ne spuneau că cei mai mulți turiști străini ajung aici 

mai ales în august, dar și acum în octombrie când se sărbătorește Halloween-ul și datorită renumelui castelului. Însă 

că cei mai mulți dintre cei care vin la castel sunt românii. 

 

 

Știrile supuse atenției spre a fi monitorizate în cadrul celor patru ediții Telejurnal au fost însoțite de: imagini cu Castelul 

Bran, imagini cu recepția de către agenții de pază a participanților la petrecerea de Halloween, imagini cu restaurantele 

(din Bran și Brașov) unde participanții la petrecere au servit masa, imagini cu turiștii sosiți în stațiunea Bran, (Rep.01:40, 
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S.1; Rep. 03:10, S3; )-imagini cu Elon Musk, (Rep.01:40, S.1)-imagini cu Angelina Jolie, Serghey Brin- co-fondatorul 

Google,  Steve Jurtvetson- fondatorul Hotmail și membru în C.A. al Space X, imagini cu actrița Julia Sandstrom,  imagini 

cu Peter Thiel- fondatorul PayPal, imagini cu fotomodelul El Mekfirson, precum și imagini cu persoane costumate pentru 

petrecere. 
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