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RAPORT DE MONITORIZARE 

 

Post: Prima TV 

Program: FOCUS 

Data/perioada: 
30, 31.10.2022, intervalul 

06:00-24:00 

Nr. sesizării: 

10906/01.11.2022, 

11031/03.11.2022, 

11083/05.11.2022 

Monitorizare:  

 

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022: 

(...) Vă rog să solicitați efectuarea unei monitorizări de linie pentru principalele posturi de 

televiziune generaliste și de știri pentru programele în care au făcut referire 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. 

: (...) Prima TV (...) 

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

Halloween de la castelul Bran a celor două personalități. (...)  

 

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 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 știri care să dezmintă știre falsă, față de cei care urmăresc aceste posturi. 

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 

Sesizare: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu știrea cu ”vizita” lui Elon Musk la 

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

 

 

CONSTATĂRI 

Postul de televiziune Prima TV a difuzat în datele de 30 și 31.10.2022 informații despre petrecerea 

de Halloween de la Castelul Bran la care urma să participe Elon Musk și actrița Angelina Jolie, după cum 

urmează: 
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30.10.2022 

 

➢ 17:58-18:39 - FOCUS 

Titluri: EVENIMENTUL ANULUI: MILIARDARII LUMII, LA BRAN/ MILIARDARII S-AU 

DISTRAT ASEARĂ ÎN POIANA BRAȘOV/ O GROAZĂ DE MILIARDARI LA CASTEL/ AVERILE 

INVITAȚILOR, DE DOUĂ ORI PIB-UL ROMÂNIEI/ ROMÂNII FAC GKUME PET SEAMA LUI ELON 

MUSK/ COZI LA CASTEL, PENTRU ELON ȘI ANGELINA/ CASTELUL BRAN, PREGĂTIT DE 

MAREA PETRECERE/  INVITAȚII, ADUȘI CU ELICOPTERELE LA BRAN/ NOAPTEA 

MILIARDARILOR/ ANGELINA JOLIE, INVITATA SPECIALĂ A LUI ELON MUSK/ BOGAȚII SE 

DISTREAZĂ LA BRAN ÎN ACEASTĂ NOAPTE/ MII DE TURIȘTI AU PETRECUT ÎN CASTELUL LUI 

DRACULA/ PETRECĂREȚII SE AȘTEAPTĂ SĂ-L ÎNTÂLNEASCĂ PET ELON MUSK 

 

S1 (58.35-17.mp4) Prezentator: În câteva ore România începe evenimentul anului, cea mai 

grandioasă petrecere de Halloween din întreaga lume. Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a 

închiriat Castelul Bran. Co-fondatorul Google, Șeful PayPal, CEO-ul Companiei Amazon dar și actrița 

Angelina Jolie se numără printre cei care vor petrece la Castel. O parte dintre celebrități au incept să 

petreacă încă de aseară într-o locație din Poiana Brașov, departe de ochii curioșilor.  

Voce din off: Cel mai bogat om din lume a ales meleagurile Transilvaniei pentru petrecerea de 

Halloween de anul acesta. Și-a dorit un loc care să se potrivească cât mai bine cu tematica sărbătorilor 

așa că a închiriat întreg Castelul Bran. Până acolo, însă prima oprire pe care a făcut-o când a ajuns pe 

pământ românesc, a fost Poiana Brașov. Într-un local exclusivist, un restaurant traditional, departe de 

ochii curioșilor, a organizat primul chef cu prietenii miliardari. Printre ei James Besos, CEO-ul 

Companiei Amazon, Peter Thiel-fondatorul PayPal, Larry Page-cofondatorul Google, dar și actrița 

Angelina Jolie. Grupul de celebrități a fost întâmpăinat de gazde cu tradiționala pâine cu sare. De pe 

mese n-ar fi lipsit nici țuica de prune. Mai târziu, într-o postare pe Twitter, Elon Musc a lăsat să se 

înțeleagă că mâncarea a fost foarte bună.  

Pe ecran a fost prezentată postarea pe Twitter a lui Elon Musk: Pâinea proaspăt coaptă și 

produsele de patiserie sunt unele dintre cele mai mari bucurii ale vieții. 

Traian Bădulescu, consultant turism: Este foarte important că ei au ales România. N-au ales 

Austria, n-au ales Elveția, n-au ales Bulgaria, au ales România. Și prin Dracula ei pot descoperi și 

adevărata Românie. O parte dintre invitați, am înțeles, au fost și la Poiana Brașov, au avut experiențe 

rurale într-o stână, am înțeles că vizitează și Brașovul. Eu sper ca o parte dintre invitați să se mai 

întoarcă în România și poate o să și investească inclusiv în turism. 

Voce din off: Și ar avea ce investi. Adunată, averea celor mai importanți magnați invitați la 

petrecerea de la Bran depășește 436 de miliarde de dolari, adică de două ori cât PIB-ul României pe anul 

trecut. 

Sub titlul AVEREA PARTICIPANȚILOR, pe ecran sunt prezentate poze cu cei mai importanți 

magnați invitați la petrecerea de la Bran și averea acestora: 

ELON MUSK-223MILIARDE DE DOLARI 

JEFF BEZOZ, CEO al companiei Amazon-126 MILIARDE DE DOLARI 

LARRY PAGE, co-fondatorul Google-83,5 MILIARDE DE DOLARI 

PETER THIEL, co-fondatorul PauPall-4,3 MILIARDE DE DOLARI 

Voce din off:  Bineînțeles că românii nu au ratat să facă glume pe seama invitaților de vază:  

”Dacă chiar ar avea bani, Elon Musk venea vara la Mamaia.”, ”După ce ai trimis o mașină spre 

Marte, următoarea provocare nu poate fi decât să vrei să ajungi la Bran pe DN1. Baftă, Elon!”, ”Suntem 

atât de săraci, că bogații lumii vin aici ca să se sperie.”, sunt doar câteva dintre postările care au devenit 

virale pe Internet. Un alt internaut a scris chiar Angelinei Jolie pe Facebook: ” Bună! Am cazare la  

munte, la mamaie. Ieșim la niște scovergi?” Petrecerea se va muta în această seară din Poiană, la 

Castelul Bran.  
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S2 (00.52-18.mp4) Prezentator: Mergem acum la Castelul Bran unde este anunțată marea petrecere 

din această seară. Acolo se află și colega mea, Alexandra Popescu. Bună seara, Alexandra, nu știu dacă 

ai prins loc la petrecere, dar aș vrea să ne spui care este atmosfera acolo acum.  

În continuare, pe ecran partajat, sunt prezentate imagini din Bran și din apropierea Castelului Bran 

în timp de reporterul AlexandraPopoescu relatează despre pregătirile ce au loc: 

Alexandra Popescu: Bun găsit, Marius! Din păcate nu am prins un loc la petrecere, pentru că este 

una privată și exclusivistă și aici sunt așteptați să vină doar cei mai bogați oameni ai lumii dar și actrițe 

de la Hollywood. Așadar în puțin timp aici, la castel, o să vină Elon Musk dar și fondatorul PayPal sau 

fondatorul Google dar și actrițe de la Hollywood printre care chiar Angelina Jolie este așteptată să 

ajungă aici, la Castelul Bran. În zonă, vă dați seama, toată ziua a fost forfotă mare, s-au făcut pregătiri 

iar oamenii au venit la castel înainte, să-l viziteze, a trebuit să se grăbească pentru că totul s-a făcut pe 

fugă pentru ca mai apoi să poată, organizatorii, să organizeze tot evenimentul. De asemenea, chiar acum, 

aici, la poartă, sunt foarte mulți oameni care așteaptă să primească un autograf, poate, de la Elon Musk 

sau măcar să-i vadă prin geamul mașinii. Însă, așa cum vă spuneam, aici a fost mare agitație toată ziua, 

veți vedea chiar în materialul următor cum s-a desfășurat totul astăzi la Castelul Bran. 

 În continuare este difuzat un material video cu imagini din Bran și din apropierea castelului Bran, 

imagini cu pensiunea unde sunt cazați o parte din invitați, declarații ale unor turiști români și străini, 

declarațiile unor protestatri împotriva prezenței acestor invitați și a petrecerii de Halloween: 

Voce din off: A fost agitație la Castel de la primele ore. Vestea că cei mai bogați oameni din lume 

vor petrece chiar lângă ei, i-a atras imediat pe turiști. S-au format cozi uriașe, poate, poate reușeau să-i 

vadă pe Elon Musk și pe Angelina.  

Alexandra Popescu: Turiștii se grăbesc să intre să viziteze Castelul Bran, este coadă până la ușa 

castelului.  

Voce din off: Primii invitați au ajuns deja de dimineață. Mulți dintre ei au sosit în România încă de 

ieri.  

Sunt difuzate imagini cu sosirea unor invitați. (sursa: MediaFLUX.ro). 

Alexandra Popescu: La această pensiune din Bran sunt cazați o parte dintre invitații care vor 

merge diseară la petrecere. Tot aici aseară a avut loc un eveniment cu specific românesc la care invitații 

au putut gusta din bucatele specific țării noastre dar au avut parte și de un spectacol.  

Voce din off: Toată ziua mai multe elicoptere au survolat zona. Așa au fost aduși invitații la 

petrecere. 

Protestatar: Suntem români simpli care suntem jigniți de ciocoismul acestor bogătași ai lumii care 

au venit aici să-și bată joc de credința noastră  făcând o sărbătoare păgână.  

Voce din off: La poarta castelului au fost așezate mai multe aranjamente florale care au schimbat 

total decorul. Și în interior au fost aduse mai multe piese de decor special. 

 

S3 (04.40-18.mp4) Prezentator: Ne întoarcem acum la Castelul Bran unde este colega mea 

Alexandra Popescu. Alexandra, am văzut cum s-au distrat invitații aseară, am văzut și ce-a fost astăzi la 

Bran. Ce se întâmplă acum dar mai ales când urmează să ajungă acolo, unde ești tu, în Bran, cei mai 

bogați oameni ai planetei, până la urmă?  

Alexandra Popescu: Aici, la Castelul Bran se fac pregătiri intense. În spatele meu sunt mai mulți 

agenți de pază, Jandarmeria, care vor ca totul să se desfășoare conform planului. Mai devreme foarte 

multe persoane aduceau decorurile pentru ca petrecerea să fie una cu tematică de Halloween. Așadar în 

jurul orei 19:00, sau după ora 19:00 sunt așteptați să vină invitații aici. Ei vor mânca înainte la un 

restaurant tot de aici din zonă. Petrecerea se așteaptă să fie una grandioasă pentru că Elon Musk vrea 

ca totul să fie cu specific transilvănean, practic vrea ca spiritual Dracula să fie resimțit aici, în Castelul 

Bran. A angajat pentru asta și un regizor pentru ca totul să fie special iar actrițele de le Hollywood de 

asemenea și-au adus cu ele și maker-part-iștii pentru că vor ca totul să fie perfect, să aibă o costumație 

perfectă, dar și un machiaj pentru Halloween care să fie de neuitat. Așadar va fi o petrecere care sigur se 

va întinde până târziu în noapte. Conform informațiilor noastre vor ajunge aici și o trupă de majorete 

care vor dansa pentru miliardarii lumii. Cert este că va fi o petrecere de neuitat însă de asemenea trebuie 

să vă spun că și aseară a fost o petrecere aici, la Castelul Bran, care s-a lăsat cu multă distracție.  

În timpul comentariilor au fost prezentate poze și imagini cu Elon Musk, o poză cu Angelina Jolie. 
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Voce din off: Deghizați în personaje celebre, cu costumații cât mai spectaculoase și înfricoșătoare, 

turiștii s-au integrat imediat în atmosfera de poveste. Malifecent, Cruela dar și chiar Vlad Țepeș și-au 

făcut apariția printre petrecăreți. Atrași de legendele lui Dracula, străinii au fost cei mai încântați.  

Au fost difuzate imagini de la diverse petreceri ce au avut loc, de Halloween. 

Voce din off: Nicio costumație n-ar fi fost completă fără un machiaj pe măsură. Așa că mulți au 

avut nevoie de o mână de ajutor.  

 

S4 (07.30-18.mp4) Voce din off: Vestea că miliardarul Elon Musk s-ar afla în inima 

Transilvaniei, s-a răspândit repede printre turiști. Mulți chiar se așteptau să-l întâlnească.  

Un turist: Am venit cu ditamai grupul, am înțeles că prietenul nostru Dracula ne-a invitat în seara 

asta și s-ar putea să aibă și alți invitați mai de vază din câte am înțeles eu și am auzit, am înțeles că 

proaspătul proprietar al lui Twiter o să vină să ne facă o vizită așa că poate dăm de el prin castel.  

Reporter: De unde ești? 

Turistă: Din București. 

Reporter: Și cum te distrezi? 

Turistă: Petrec cu prietenii. 

Reporter: Elon Musk, crezi că e prin Bran? 

Turistă: Nu știu, îl aștept. 

Voce din off: Organizatorii au pregătit din timp această noapte și au așteptat pe oaspeți cu tot felul 

de surprise, inclusiv culinare, bineînțeles asezonate cu mult usturio, ca să alunge duhurile rele. 

Au fost prezentate declarațiile unui bucătar care spunea ce preparate au pregătit pentru 

evenimentele de Halloween.  

Voce din off: Anul acesta petrecerea a înregistrat un  număr record de participanți.  

Un angajat din turism a declarant că au participat la Bran, anul acesta de Halloween, în jur de 5 400 

de turiști.  

Voce din off: Castelul Bran rămâne printre cele mai vizitate obiective turistice din România.  

 

 

31.10.2022 

➢ 14:00-14:52 - FOCUS 

Titluri: NOAPTE ALBA LA CASTELUL BRAN/ MILIARDARII LUMII, PETRECERE LA BRAN 

PÂNĂ ÎN ZORI/ DESERT: COLIVĂ CU CIPS-URI DE CIOCOLATĂ NEAGRĂ/ PETRECERE CU 

MILIARDARI ȘI VEDETE DE HOLLYWOOD LA BRAN/ PETRECEREA LUI MUSK, CEA MAI 

AȘTEPTATĂ DE ROMÂNI/ ANGELINA JOLIE, CEA MAI AȘTEPTATĂ VEDETĂ/ PRIMARUL 

DIN BRAN, INVITAT LA PETRECEREA LUI MUSK/ PETRECERE CU ȘTAIF LA CASTELUL BRAN. 

 

 S5 (18.04-14.mp4) Prezentatoare: A fost noapte albă la Castelul Bran, acolo unde 150 de musafiri, 

printre ei miliardari ai lumii, au petrecut de Halloween. Un party pentru care au muncit 2000 de oameni 

și români, și străini. Oaspeții au mâncat  Roasted Beef Black Angus, paste fără gluten, piept de rață cu 

cremă de cartofi mov. La desert ceva românesc, tipic, cu accente de groază: colivă cu cips-uri de 

ciocolată neagră. Colega mea Alina Csiki se află acum la elioportul Ghimbav unde îi vede pe participanți 

plecând spre casele lor. Alina, Bună ziua, te ascultăm! 

  Alina Csiki: Bună ziua! Pot să vă confirm nume care fac parte din elita miliardarilor care a fost 

pur și simplu răsfățată aseară pe tărâm românesc. Fondatorul PayPal, Peter Thiel, Matt Danzeisen, 

superbul model Elmer Pearson, actrița Julia Sandstrom,  dar și fondatorii Google, Sergey Brin și Larry 

Page. (...) 

 

S6 (19.59-14.mp4) Alina Csiki: Nu doar străinii au fost prezenți aseară la petrecerea de la Bran, 

ci și primarul stațiunii Bran, alături de alți cinci români. E adevărat, nu a dat nas în nas cu Elon Musk 

însă recunoaște că nu poate nici exclude prezența acestuia. A mărturisit că admiră costumele care au 

fost etalate aseară și că a mâncat niște prăjituri delicioase. (...) 
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S7 (23.50-14.mp4) Cosmin Feroiu, primar Bran: A fost o petrecere de vis, a fost ceva magic, cu 

costume, cu oameni minunați. 

Reporter: Elon Musk e pe buzele tuturor. L-ați văzut, nu l-ați văzut?  

Cosmin Feroiu, primar Bran: Chiar dacă am fost prezent la această petrecere, nu pot să spun că 

personal l-am văzut, dar nici nu pot să spun că nu ar fi fost acolo.  

 

S8 (24.17-14.mp4) Prezentatoarea împreună cu jurnalistul Prima Tv Cosmin Mocanu, au discutat 

despre ecourile în presa externă a evenimentului de la Castelul Bran, despre promovarea acestei locații 

turistice, dacă a fost o strategie de marketing faptul că a fost anunțată participarea lui Elon Musk la 

petrecerea de Halloween de la Castelul Bran. În timpul discuțiilor, pe ecran partajat au fost prezentate 

imagini de la petrecerea din seara de Halloween din diverse locații din Bran. 

(03.46-sel.8)  Prezentatoare: Mai era o glumă, apropos de asta, o captură ca și cum ar fi aparținut, 

de pe Twitter, lui Elon Musk, ”No more sărmăluțe.” Totuși Elon Musk și nici Angelina Jolie n-au venit. 

A fost o strategie de marketing, până la urmă? Cui i-a folosit toată strategia asta?  

Cosmin Momcanu: Nu știu, nu știu în ce măsură, a fost o strategie de marketing.  

 

 

➢ 18:00-18:47 - FOCUS 

Titluri: DEZVĂLUIRI DIN INTERIORUL PETRECERII DE LA BRAN/ MILIARDARII AU 

MÂNCAT COLIVĂ LA DESERT/ PETRECERE CU MILIARDARI ȘI VEDETE DE LA HOLLYWOOD LA 

BRAN/ ANGELINA JOLIE, CEA MAI AȘTEPTATĂ VEDETĂ/ VEDETELE AU PETRECUT PÂNĂ ÎN 

ZORI. 

 

S9 (14.43-18.mp4) Au fost reluate informațiile prezentate în emisiunea informativă de la ora 14:00. 

În plus, au fost prezentate declarațiile omului de afaceri Eduard Erimia care a relatat că la petrecerea de la 

Castelul Bran au fost folosite efecte special folosite la filme și că a stat de vormă cu un proprietar de 

companie de inteligență artificială.  

(01.10-sel 9) Voce din off: Elon  Musk și Angleina Jolie au fost cei mai așteptați invitați ai serii. 

Eduard Erimia: Eu vă spun sincer, am fost acolo și nu i-am văzut. Oameni de la Google, PayPal 

până la diverse alte companii de IT, chiar și de la Starlink, de la Elon Musk, au fost oameni de la 

celebrități, de la, nu știu, modele de la Victoria Secret până la producători de film, D.J. celebri.  

De asemenea au fost prezentate declarațiile unor turiști sosiți la Bran cu intenția de a-i vedea pe 

Elon Musk și Angelina Jolie.  Au fost difuzate imagini de la petrecerea de la Castelul Bran și apoi de la 

helioportul Ghimbav de unde plecau invitații. 

 

S10 (19.39-18.mp4) Au fost prezentate informații despre ținutele și machiajele participanților. Au 

fost difuzate imagini cu invitații sosind la petrecere.  

 

S11(21.42-18.mp4) Prezentatoare: Petrecerea organizată de Elon Mask la noi a ținut cap de afiș în 

toate aceste zile și opinia publică. Dragoș Pătraru, cum ți s-a părut desfășurarea de forțe de la Bran?  

Dragoș Pătraru: Bună seara Andreea! Ai fost la Castelul Bran? Nici eu. Anul ăsta am fost la 

”Castelul Stan”, ca să nu  mai stau în trafic. Până la urmă nu se știe dacă a venit sau nu acest băiat atât 

de instabil psihic, numit Elon Musk. Dar cert e că noi, ca fetele de la țară, ne-am luat chiloții curați, 

cămășuța spălată și ne-am așezat în poartă.  

  

➢ 23:00-23:41-FOCUS 

 

S12 (19.26-23.mp4) Au fost prezentate același informații ca în emisiunile informative precedente, 

cu excepția intervenției lui Dragoș Pătraru.  
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CONCLUZII  

Focus-30, 31.10.2022-Informative 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr.: 

10906/01.11.2022, 

11031/03.11.2022, 

11083/05.11.2022 

  

 Postul de televiziune PRIMA TV a fost monitorizat în datele de 30 și 31.10.2022 în intervalul 06:00-24:00. S-a constat că în 

cadrul emisiunilor informative au fost prezentate informații care au făcut referire la prezența la petrecerea de Halloween a omului 

de afaceri Elon Musk și a actriței Angelina Jolie. Ex.: 

30.10.2022 

➢ 17:58-18:39 - FOCUS 

Titluri: (…) COZI LA CASTEL, PENTRU ELON ȘI ANGELINA/ (…) ANGELINA JOLIE,INVITATA SPECIALĂ A LUI 

ELON MUSK/ (…) PETRECĂREȚII SE AȘTEAPTĂ SĂ-L ÎNTÂLNEASCĂ PET ELON MUSK 

 

S1 Prezentator: În câteva ore România începe evenimentul anului, cea mai grandioasă petrecere de Halloween din întreaga 

lume. Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a închiriat Castelul Bran. Co-fondatorul Google, Șeful PayPal, CEO-ul 

Companiei Amazon dar și actrița Angelina Jolie se numără printre cei care vor petrece la Castel. (…) 

Voce din off: Cel mai bogat om din lume a ales meleagurile Transilvaniei pentru petrecerea de Halloween de anul acesta. 

Și-a dorit un loc care să se potrivească cât mai bine cu tematica sărbătorilor așa că a închiriat întreg Castelul Bran. Până 

acolo, însă prima oprire pe care a făcut-o când a ajuns pe pământ românesc, a fost Poiana Brașov. Într-un local exclusivist, 

un restaurant traditional, departe de ochii curioșilor, a organizat primul chef cu prietenii miliardari. Printre (…)și actrița 

Angelina Jolie. Grupul de celebrități a fost întâmpăinat de gazde cu tradiționala pâine cu sare. De pe mese n-ar fi lipsit nici 

țuica de prune. Mai târziu, într-o postare pe Twitter, Elon Musc a lăsat să se înțeleagă că mâncarea a fost foarte bună.  

Pe ecran a fost prezentată postarea pe Twitter a lui Elon Musk: Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt 

unele dintre cele mai mari bucurii ale vieții. 

S2 (…) 

Alexandra Popescu, reporter: (…) Așadar în puțin timp aici, la castel, o să vină Elon Musk dar și fondatorul PayPal sau 

fondatorul Google dar și actrițe de la Hollywood printre care chiar Angelina Jolie este așteptată să ajungă aici, la Castelul 

Bran. 

S3 (…) 

Alexandra Popescu, reporter: (…) Petrecerea se așteaptă să fie una grandioasă pentru că Elon Musk vrea ca totul să fie cu 

specific transilvănean, practic vrea ca spiritual Dracula să fie resimțit aici, în Castelul Bran. A angajat pentru asta și un 

regizor pentru ca totul să fie special (…). 

31.10.2022 

➢ 14:00-14:52 - FOCUS 

Titluri: (…) PETRECEREA LUI MUSK, CEA MAI AȘTEPTATĂ DE ROMÂNI/ ANGELINA JOLIE, CEA MAI 

AȘTEPTATĂ VEDETĂ/ PRIMARUL DIN BRAN, INVITAT LA PETRECEREA LUI MUSK/ (…) 

S6 Alina Csiki, reporter: Nu doar străinii au fost prezenți aseară la petrecerea de la Bran, ci și primarul stațiunii Bran, 
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alături de alți cinci români. E adevărat, nu a dat nas în nas cu Elon Musk însă recunoaște că nu poate nici exclude prezența 

acestuia. 

S7 Reporter: Elon Musk e pe buzele tuturor. L-ați văzut, nu l-ați văzut?  

Cosmin Feroiu, primar Bran: Chiar dacă am fost prezent la această petrecere, nu pot să spun că personal l-am văzut, dar 

nici nu pot să spun că nu ar fi fost acolo.  

Spre sfârșitul știrii se spune că Elon Musk și Angleina Jolie nu au fost prezenți la petrecerea de la Castelul Bran, și mai apoi, 

în următoarele emisiuni informative se spune că nu este sigură prezența celor doi la petrecerea de Halloween de la Bran: 

S8(03.46-sel.8)   Prezentatoare: Mai era o glumă, apropos de asta, o captură ca și cum ar fi aparținut, de pe Twitter, lui Elon 

Musk, ”No more sărmăluțe.” Totuși Elon Musk și nici Angelina Jolie n-au venit. 

S9 (01.10-sel 9) Voce din off: Elon  Musk și Angleina Jolie au fost cei mai așteptați invitați ai serii. 

Eduard Erimia: Eu vă spun sincer, am fost acolo și nu i-am văzut. 

S11 Prezentatoare: Petrecerea organizată de Elon Mask la noi a ținut cap de afiș în toate aceste zile și opinia publică. Dragoș 

Pătraru, cum ți s-a părut desfășurarea de forțe de la Bran?  

Dragoș Pătraru: (…) Până la urmă nu se știe dacă a venit sau nu acest băiat atât de instabil psihic, numit Elon Musk. Dar 

cert e că noi, ca fetele de la țară, ne-am luat chiloții curați, cămășuța spălată și ne-am așezat în poartă.  
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