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RAPORT DE MONITORIZARE 

 
Post: Metropola TV 

Program: Emisiuni informative 

Data/perioada: 30 - 31.10.2022 

Nr. sesizării: 
10906/01.11.2022; 11031/03.11.2022; 

11083/05.11.2022 

Monitorizare:  

 

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022: 

Bună ziua, domnule vicepreședinte. Vă rog să solicitați efectuarea unei monitorizări de linie pentru 

principalele posturi de televiziune generaliste și de știri - pentru programele în care au făcut referiri la prezența 

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, Digi24, Euronews Romania, Realitatea TV, 

România 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 mulțumesc. 

 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022:  

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 ce tot ceea ce au prezentat posturile sus amintite au fost falsuri, adică 

"fake news", și în ciuda faptului că s-a dovedit a știri false, posturile respective nu și-au cerut scuze și nici nu au 

revenit cu știri care să dezmintă știre falsă față de cei care urmăresc aceste posturile. Dumneavoastră, prin 

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

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022: 

Post: Pro TV, ROMÂNIA TV, KANAL D, PRIMA TV, TVR1 ETC. 

Emisiune: ÎN PRINCIPAL ȘTIRILE DE LA ORA 7 

Data: 31.10.2022 

Ora: 19:00 

Conținut: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu știrea cu "vizita" lui Elon Musk al castelul 

Bran. Vă rog sancționați toate televiziunile care au participat în această mascaradă. 

 

 

CONSTATĂRI 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul de 

televiziune Metropola TV, în datele de 30.10.2022 și 31.10.2022, privind 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. Subiectul a fost discutat în următoarele ediții informative: 
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30.10.2022 

În data de 30.10.2022 nu s-a discutat subiectul monitorizat. 

 

31.10.2022 

• Dimineți cu Georgia și Vali, interval orar de difuzare: 09:59 – 11:48 

Prezentatori: Valentin Gheorghe și Georgia Dascălu. 

 

La începutul ediției, în cadrul rubricii „Revista presei”, prezentatorii au discutat despre petrecerea 

organizată la Castelul Bran. 

Pe ecran partajat, s-au difuzat imagini cu articolele apărute în presă (adevărul.ro) privind acest eveniment, 

cu titlurile: Marea petrecere de la Castelul Bran. Cum au fost întâmpinați oaspeții la „Casa lui Dracula”; Elon 

Musk, mister total.  

 

S1-rep. 00.40 - 04.19, sel. 31-10 

Georgia Dascălu: (...) Înseamnă că ai mintea odihnită pentru ”Revista presei”, nu? 

Valentin Gheorghe: Da, stai că urmează nebunie mare, dar... 

Georgia Dascălu: Hai să aflăm, eu zic să ne informăm la rubrica ”Revista presei” și să nu vă mai ținem 

pe jar. Vă propun să aflăm adevărul în dimineața asta.  

Valentin Gheorghe: Toată lumea se distrează, e petrecere, distracție, sus paharele! Da, deci a fost mare 

bairam, fraților, mare paranghelie, destrăbălare la Castelul Bran. Nu știm, nu avem imagini prea multe de acolo 

din interior, însă (rep. 00.39, S1) cel mai bogat om, pământean și el, tot ca noi, cu două mâini, două picioare, 

dar mult mai bogat, a venit aici domnul Elon Musk. A vrut el să facă Halloween-ul, domnule, la Castelul Bran. 

Eu credeam că e fake news prima oară. 

Georgia Dascălu: A venit? 

Valentin Gheorghe: Stai! 

Georgia Dascălu: Întrebarea este: a venit? 

Valentin Gheorghe: Da, corect, că nimeni nu prea l-a văzut, asta e partea a doua. Dar, sincer, de ce n-

ar fi venit? 

Georgia Dascălu: Da, și de ce n-ar fi venit costumat? 

Valentin Gheorghe: Da, exact. Poate a venit deghizat în strigoi, a venit cu coarne așa și cine știe... 

Georgia Dascălu: Poate, la cât de șmecher e, a venit deghizat în omul invizibil. (râde) 

Valentin Gheorghe: Măi, la ce tehnologii dezvoltă Elon Musk este greu de crezut, dar e de luat în calcul. 

1% există o șansă la care ar trebui să ne gândim foarte bine. Și au fost și multe vedete, domnule, de la Hollywood, 

au venit acolo, când ești cel mai bogat om de pe planetă, nu stai cu colegii din generală, la scara blocului, să 

spargi semințe, nu? S-au dus frumos la Brașov, au avut acolo un restaurant și au mâncat ei bine-merci, pe la orele 

amiezii așa, după-amiază, am înțeles că pe la ora 16:00 s-a întâmplat treaba asta. Iar, șeful restaurantului a 

declarat că masa a costat undeva între 75 și 100 de euro de persoană și că nu au mâncat nimic deosebit, doar ce 

oferă locația în mod obișnuit. Deci, oamenii au venit pe simplitate, pe modestie, pe... A mâncat și el o sarma 

probabil, o mămăliguță, o tochitură, o ciorbă de burtă. (...) Deci, toată presa a fost așa, centrul gravitație, în 

ultimele zile a fost venirea asta a lui domnul Elon aici. Și s-au făcut tot felul de glume, că la cât s-au scumpit 

restaurantele, și-a vândut Twitter-ul ca să achite nota pentru tot ce a fost acolo. (râde) Da, și e foarte ciudat că 

nu l-am văzut, într-adevăr, toate vedetele de acolo, am înțeles, că nu au vorbit deloc cu presa și doar au zâmbit 

așa când au primit câte o întrebare. Îți dai seama că toți jurnaliștii alergau după ei, era interviul vieții lor pentru 

unii dintre ei. Să îl prinzi pe Elon Musk, să-i pui o întrebare. Nu contează, și dacă strâmbă din nas la întrebarea 

ta, tot e un răspuns ok și te poți lăuda cu treaba asta. Și au fost niște postări ale unor vedete. Am văzut acolo 

ceva, era un cadru din ăsta sumbru acolo, cu strigoi, cu draci, cu ce se întâmpla pe acolo. 

Georgia Dascălu: Ce l-ai fi întrebat pe Elon Musk dacă aveai ocazia? Zi ce îți vine în minte, dar acum, nu 

te mai gândi. 

Valentin Gheorghe: Îmi dai și mie, mă, un milion până la salariu? (râde) 

Georgia Dascălu: (râde) Leșin! 
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Valentin Gheorghe: E singurul om de pe planetă care nu poate să zică: bă, n-am! 

Georgia Dascălu: Wow! 

Valentin Gheorghe: Bă, stai că n-am luat nici eu salariu, e greu, să-mi zică ceva că i-a venit factura mare, 

nu există așa ceva. (...) 

 

• Știri Metropola TV, interval orar de difuzare: 11:59 – 12:18 

Prezentatoare: Fulvia Bogaciu. 

Titlu afișat pe ecran: MILIARDARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL LA CASTELUL 

BRAN. 

 

S2-rep. 11.21 - 13.01, sel. 31-12 

Fulvia Bogaciu: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii au venit în România pentru o petrecere 

privată de Halloween. Elon Musk, Angelina Jolie și mulți alți miliardarii s-ar fi aflat în patria lui Dracula, la 

o petrecere monstru la Castelul Bran. În total, în jur de 300 de miliardari ai lumii, staruri de cinema și magnați 

din industria tehnologiei au petrecut Halloween-ul în țara noastră.  

 

În continuare, a fost difuzat un material video înregistrat care a cuprins fotografii și imagini video din 

cadrul evenimentului organizat în România, precum și alte imagini video cu Elon Musk, preluate de pe YouTube.  

 

Voce din off: Discreți, miliardarii lumii au ajuns pe plaiurile românești. În cel mai mare secret au pregătit 

o mega-petrecere de Halloween la Castelul Bran. Primele informații despre evenimentul incredibil au apărut în 

mai multe publicații online. Apoi, fotografiile și filmulețele au confirmat că o parte dintre invitați sunt deja pe 

tărâmul lui Dracula. Cel care ar fi închiriat castelul este chiar magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, 

însoțit de partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Mai multe avioane decât în mod obișnuit au aterizat pe 

aeroportul Băneasa, dar nimeni nu bănuia că ele îi poartă pe cei mai bogați oameni ai lumii. La eveniment ar fi 

primit invitație și Elon Musk, cel mai bogat om al planetei. Miliardarul este recunoscut ca fiind un iubitor al 

mitologiei vampirilor după o postare pe care a făcut-o acum doi ani pe Twitter, în care glumea că el, de fapt, ar 

fi un vampir de 3000 de ani.  

 

• Știri Metropola TV, interval orar de difuzare: 17:58 – 18:47 

Prezentator: Rafaelo Varga. 

 

La începutul ediției, au fost prezentate succint subiectele: 

S3-rep. 59.08 - 59.29, sel. 31-17 

Titlu afișat pe ecran: OFICIAL MAI: ELON MUSK NU A INTRAT ÎN ROMÂNIA.  

 

Rafaelo Varga: România vuiește de trei zile despre prezența miliardarului Elon Musk la Castelul Bran, 

unde s-a organizat o petrecere de Halloween, dar nimeni nu l-a văzut pe acesta. Nici Angelina Jolie, vehiculată 

ca prezența surpriză la party, n-a apărut în nicio poză sau informație oficială. Totuși, petrecerea a existat, acolo 

au fost prezenți milionari și vedete internaționale. 

Pe parcursul știrii, s-au difuzat aceleași imagini video cu Elon Musk, preluate de pe YouTube. 

 

Ulterior, subiectul a fost detaliat în cadrul ediției. 

 S4-rep. 10.26 - 12.04, sel. 31-18 

Titlu afișat pe ecran: MILIONARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL LA CASTELUL 

BRAN. 

 

Rafaelo Varga: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii au venit în România pentru o petrecere privată 

de Halloween. Evenimentul a avut loc la Castelul lui Dracula din Transilvania. În total, în jur de 140 miliardari 

sau milionari ai lumii, staruri de cinema și magnați din industria tehnologiei au petrecut Halloween-ul la Bran.  

În continuare, s-a difuzat același material video înregistrat din ediția informativă anterioară de la ora 12:00. 
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• 60 de minute, interval orar de difuzare: 19:58 – 20:47 

Moderator: Rafaelo Varga. 

Invitați în platou: Sarmiza Andronic (analist politic); Sorin Dragne (președinte al Federației Sindicatelor 

Libere din Învățământ, Sector 1). 

 

S5-rep. 39.18 - 41.20, sel. 31-20 

Titluri afișate pe ecran: MILIONARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL LA CASTELUL 

BRAN; MILIONARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL ÎN STIL MIORITIC; ANDRONIC: 

TRANSILVANIA ESTE UN BRAND DATORITĂ CASTELULUI BRAN. 

 

Rafaelo Varga: Schimbăm acum registrul pentru că weekendul acesta s-a discutat foarte mult despre 

bogații lumii, despre miliardarii lumii, despre faptul că Elon Musk s-ar afla în România și desigur, și Angelina 

Jolie. Însă, vine Ministerul Afacerilor Interne și neoficial spune că nu au intrat niciunul, nici altul în țară. 

Haideți însă să vedem un material despre evenimentul despre care s-a vorbit în tot acest weekend.  

În continuare, s-a difuzat același material video înregistrat din edițiile informative anterioare, de la 

orele 12:00 și 18:00. 

 

După difuzarea materialului, moderatorul a adăugat în platou: 

Rafaelo Varga: Și am aflat după acest eveniment că petrecerea a fost organizată încă dinainte cu șase 

luni de zile și nu a fost organizată de Elon Musk, ci doar a fost invitat, dar iată că, nu a ajuns în România. A 

fost organizată de fondatorul PayPal împreună cu partenerul său, un alt miliardar. 

 

Invitații din platou au comentat subiectul. 
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CONCLUZII  

EMISIUNI INFORMATIVE – 30 - 31.10.2022- INFORMATIV – FĂRĂ MARCAJ 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022; 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022; 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul de televiziune 

Metropola TV, în datele de 30.10.2022 și 31.10.2022, privind 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. 

Subiectul a fost discutat în următoarele ediții informative: 

 30.10.2022 

În data de 30.10.2022 nu s-a discutat subiectul monitorizat. 

31.10.2022 

• Dimineți cu Georgia și Vali, interval orar de difuzare: 09:59 – 11:48 

Prezentatori: Valentin Gheorghe și Georgia Dascălu. 

 

La începutul ediției, în cadrul rubricii „Revista presei”, prezentatorii au discutat despre petrecerea organizată la 

Castelul Bran. 

(rep. 00.39, S1) Valentin Gheorghe: (...) cel mai bogat om, pământean și el, tot ca noi, cu două mâini, două 

picioare, dar mult mai bogat, a venit aici domnul Elon Musk. A vrut el să facă Halloween-ul, domnule, la Castelul 

Bran. Eu credeam că e fake news prima oară. 

Georgia Dascălu: A venit? 

Valentin Gheorghe: Stai! 

Georgia Dascălu: Întrebarea este: a venit? 

Valentin Gheorghe: Da, corect, că nimeni nu prea l-a văzut, asta e partea a doua. Dar, sincer, de ce n-ar fi venit? 

Georgia Dascălu: Da, și de ce n-ar fi venit costumat? 

Valentin Gheorghe: Da, exact. Poate a venit deghizat în strigoi, a venit cu coarne așa și cine știe... 

Georgia Dascălu: Poate, la cât de șmecher e, a venit deghizat în omul invizibil. (râde) 

Valentin Gheorghe: Măi, la ce tehnologii dezvoltă Elon Musk este greu de crezut, dar e de luat în calcul. 1% există 

o șansă la care ar trebui să ne gândim foarte bine. 

• Știri Metropola TV, interval orar de difuzare: 11:59 – 12:18 

Prezentatoare: Fulvia Bogaciu. 

Titlu afișat pe ecran: MILIARDARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL LA CASTELUL BRAN. 

 

(rep. 00.00, S2) Fulvia Bogaciu: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii au venit în România pentru o 

petrecere privată de Halloween. Elon Musk, Angelina Jolie și mulți alți miliardarii s-ar fi aflat în patria lui Dracula, 

la o petrecere monstru la Castelul Bran. 
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• Știri Metropola TV, interval orar de difuzare: 17:58 – 18:47 

Prezentator: Rafaelo Varga. 

La începutul ediției, au fost prezentate succint subiectele: 

Titlu afișat pe ecran: OFICIAL MAI: ELON MUSK NU A INTRAT ÎN ROMÂNIA.  

 

(rep. 00.00, S3) Rafaelo Varga: România vuiește de trei zile despre prezența miliardarului Elon Musk la Castelul 

Bran, unde s-a organizat o petrecere de Halloween, dar nimeni nu l-a văzut pe acesta. Nici Angelina Jolie, 

vehiculată ca prezența surpriză la party, n-a apărut în nicio poză sau informație oficială. 

 

• 60 de minute, interval orar de difuzare: 19:58 – 20:47 

Moderator: Rafaelo Varga. 

Invitați în platou: Sarmiza Andronic (analist politic); Sorin Dragne (președinte al Federației Sindicatelor Libere din 

Învățământ, Sector 1). 

Titluri afișate pe ecran: MILIONARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL LA CASTELUL BRAN; 

MILIONARII LUMII AU PETRECUT HALLOWEEN-UL ÎN STIL MIORITIC; ANDRONIC: TRANSILVANIA 

ESTE UN BRAND DATORITĂ CASTELULUI BRAN. 

 

(rep. 00.00, S5) Rafaelo Varga: Schimbăm acum registrul pentru că weekendul acesta s-a discutat foarte mult 

despre bogații lumii, despre miliardarii lumii, despre faptul că Elon Musk s-ar afla în România și desigur, și 

Angelina Jolie. Însă, vine Ministerul Afacerilor Interne și neoficial spune că nu au intrat niciunul, nici altul în 

țară. 
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