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RAPORT DE MONITORIZARE 

 

Post: Kanal D 

Program: Știrile Kanal D 

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. 

: (...) Kanal D (...) 

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 Kanal D 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 

 

➢ 06:45- 07:23 - Știrile Kanal D-reluare 

 

Titlu: JOLIE ȘI MUSK-HALLOWEEN LA BRAN 

S1 (48.10-30-6.asf) Prezentatoare: Elon Musk a închiriat castelul Bran pentru cea mai înfricoșătoare 

noapte a anului. Cel mai bogat om al planetei pregătește o petrecere inedită de Haloween în România pentru 

cei mai mari milionari ai lumii. Musk i-a lansat invitația și unei celebre actrițe de la Hollyood. Cine este 

aceasta, știe Adrian Jătăreanu, colegul meu, chiar acum în  direct cu noi. Bună seara, Adrian! Ce vești ne 

dai? Ești în direct! 

Adrian Jătăreanu: Bună seara. Silvia, bun găsit tuturor! Nimeni alta, decât celebra Angelina Jolie, ar 

urma să ajungă la Castelul Bran ca să petreacă Halloweenul alături de Elon Musk și alți în jur de două sute 

de invitați speciali din toate colțurile lumii. Se zvonește deja în Bran că de aproximativ o lună au început 

pregătirile pentru această petrecere fastuoasă. Practic milionarul a închiriat Castelul Bran iar acolo, în casa 

contelui Dracula, ar urma să aibă loc această petrecere, unde sunt invitați, printre alții, mari milionari ai 

lumii cum ar fi fondatorul PayPal, fondatorul Google sau chiar alți milionari care au fondat tot felul de 

aplicații on-line și de platforme de Internet. O parte dintre acești milionari ar fi ajuns seara trecută în 

București cu o cursă charter, în jurul orei trei ar fi aterizat, s-ar fi cazat la un hotel din București. Urmează ca 

milionarii să ajungă cu elicopterele în zona Branului dar și în Brașov. Ar fi două zone unde ar putea să 

aterizeze, la Ghimbav și la Bran. Mâine seară ar urma să aibă loc această petrecere dar până atunci în cursul 

zilei de mâine milionarii ar putea să aibă parte de un prânz pe cinste la unul dintre cele mai luxoase restaurante 

din Poiana Brașov, unul cu specific românesc. În același timp, după petrecere, ei se vor caza la unul dintre cele 

mai luxoase hoteluri din centrul Brașovului. Oamenii din Bran au aflat deja că Elon Musk ar putea să ajungă 

acolo, este agitație mare și cu toții vor să îl vadă. În seara aceasta este deja petrecere la casa contelui Dracula 

pentru că este tradiționala petrecere de Halloween, acolo unde vin turiști din toate colțurile lumii. Asta 

înseamnă că mâine sau cel mai probabil luni, ar putea să aibă loc această petrecere a milionarilor de la casa 

contelui Dracula. Silvia, ce crezi, dacă mă duc și eu costumat, or să mă primească la petrecere? 

Prezentatoare: O să vedem și o să transmiți de acolo. Mulțumesc foarte mult pentru informații.  

În timpul comentariilor corespondentului Kanal D, pe ecran partajat, au fost prezentate poze cu Elon 

Musk, Angelina Jolie și Castelul Bran. 

 

➢ 12:00-12:48 -  Știrile Kanal D 

 

• Titluri: PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII, LA STÂNĂ  

S2 (00.33-30-12.asf) Prezentatoare: Elon Musk și alți miliardari ai lumii alături de celebrități de la 

Hallywood sunt așteptați la Castelul Bran la o petrecere specială de Haloween. Cum mulți dintre invitați au 

ajuns de ieri în România, ziua s-a încheiat cu o petrecere tradițională la o stână turistică unde oaspeții s-au 

bucurat de program artistic, de bucate pe  alese și de foc de tabără. Astăzi ar trebui să aibă loc marea petrecere 

de la Castelul Bran.  

În continuare a fost prezentat un material video cu imagini de la petrecerea de la stâna din Brașov, imagini 

cu D.J. Julia Sandstrom, poze cu Angelina Jolie, poze cu Elon Musk, poze cu Castelul Bran, însoțite de 

comentarii din off:  
Voce din off: Sâmbătă seară, cel mai bogat om al planetei a organizat o cină mega exclusivistă la care 

doar nume mari au avut acces. Miliardarii lumii dar și vedete de la Hollywood au vrut să vadă tradițiile din  

țara lui Dracula. Așa că prima oprire a fost la o stână din Poiana Brașov. Oaspeții de seamă au fost primiți cu 

pâine și sare. Stâna la care au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă din 

vatră. Așa că un tweet postat de Elon Musk la ora 20:38, cu mesajul ”PÂINEA PROASPĂT COAPTĂ ȘI 

PRODUSELE DE PATISERIE SUNT UNELE DINTRE MARI BUCURII ALE VIEȚII.”, a confirmat încă o 

dată prezența lui în Poiana Brașov. Nu a mai durat mult până când oamenii din zonă au făcut legătura. 

Un turist: Primul lucru pe care l-am făcut, să verific zborul lui. Și am văzut că zborul lui, avionul lui 

personal e untrackable adică nu poate fi descoperit de nimeni. Am văzut tweet-ul ăsta cu pâinea caldă (bip) și 

am zis direct, Brașov, Poiana Brașov, asta era… Și m-am urcat în mașină, am venit încoace. Și am văzut multă 

lumină, seara nu e atât de multă lumină aici, și am zis, intru pe drum.  
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Voce din off: Invitații lui Elon Musk au cerut și un foc imens de tabără unde s-a jucat capra. A urmat un 

foc de artificii uriaș care a luminat înteaga vale. Spectacolul de lumini a durat cinci minute. Chiar dacă 

renumitul afacerist a fost extrem de secretos cu privire la lista invitaților, D.J.-ista care va întreține atmosfera a 

ajuns deja la Bran, unde va face boxele să răsune. Cea care va face senzație la platane, este nimeni alta decât 

Julia Sandstrom. Pe lista invitaților nu e nimeni alta decât faimoasa Angelina Jolie. Rămâne de văzut dacă 

aceasta va onora invitația miliardarului.  

 

• Titlu: PETRECEREA ANULUI ÎN ROMÂNIA 

S3 (02.38-30-12.asf) Prezentatoare: Miliardarii lumii se vor distra pe cinste în această seară în casa 

contelui Dracula. Colegul meu, Adrian Jătăreanu  este deja acolo. Bună, Adi! Ce se petrece la castel? 

Adrian Jătăreanu: Bună ziua Cristina, bun găsit tuturor! Este agitație mare în Bran dar aseară a fost 

agitație și mai mare la un restaurant foarte cunoscut din Poiana Brașov. Acolo milionarii lumii au petrecut 

până în jurul orei două dimineața, au mâncat bucate tradiționale românești și s-au distrat pe cinste alături  de 

un ansamblu popular din județul Buzău. Practic milionarii au văzut cum se petrece românește și în seara 

aceasta vor dori să aibă parte de o sărbătoare pe cinste și aici, la Castelul Bran, unde ne aflăm și noi. Pe lista 

de invitați s-ar număra fondatorul Tesla, Elon Musk, celebra actriță Angelina Jolie și se zvonește că deja au 

ajuns în țară o parte dintre invitați. Printre ei se numără fondatorii PayPal, Hotmail și Gmail, vorbim practic 

despre oameni care au în conturi miliarde de dolari și sunt cunoscuți în toată lumea. În această seară vor veni 

aici, la castelul Bran, este închiriat în totalitate edificiul, muzeul. În seara aceasta, am aflat, va fi organizată o 

cină la unul dintre cele mai luxoase restaurante de aici, din Bran. Și acea locație a fost închiriată în totalitate. 

Astăzi chiar se făceau pregătiri acolo în zonă și, dacă auziți, și în spatele meu se fac în acest moment  pregătiri 

pentru marea petrecere din această seară. Noi vom rămâne aici și sperăm să-i surprindem în imagini pe celebrii 

milionari și poate și pe cunoscuta actriță Angelina Jolie. Atât momentan de aici, de la Bran, Cristina, înapoi la 

tine!  

Știrea a fost ilustrată cu poze cu Elon Musk, Angelina Jolie și Castelul Bran. 

 

➢ 17:57-18:47 -  Știrile Kanal D 

 

• Titlu: PETRECEREA LUI ELON MUSK, LA CASTELUL BRAN 

S4 (02.35-30-18.asf) Prezentatoare: Elon Musk și alți miliardari ai lumii alături de celebrități de la 

Hollywood sunt așteptați la Castelul Bran la o petrecere specială de Halloween. Cum mulți dintre invitați au 

ajuns de ieri în România, ziua s-a încheiat cu o petrecere tradițională la o stână turistică unde oaspeții s-au 

bucurat de program artistic, de bucate pe  alese și de foc de tabără. Astăzi ar trebui să aibă loc marea petrecere 

de la Castelul Bran.  

Voce din off: Sâmbătă seară, cel mai bogat om al planetei a organizat o cină mega exclusivistă la care 

doar nume mari au avut acces. Miliardarii lumii dar și vedete de la Hollywood au vrut să vadă tradițiile din  

țara lui Dracula. Așa că prima oprire a fost la o stână din Poiana Brașov. Oaspeții de seamă au fost primiți cu 

pâine și sare. Stâna la care au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă din 

vatră. Așa că un tweet postat de Elon Musk la ora 20:38, cu mesajul ”PÂINEA PROASPĂT COAPTĂ ȘI 

PRODUSELE DE PATISERIE SUNT UNELE DINTRE MARI BUCURII ALE VIEȚII.”, a confirmat încă o 

dată prezența lui în Poiana Brașov. Nu a mai durat mult până când oamenii din zonă au făcut legătura. 

Un tânăr curios: Primul lucru pe care l-am făcut, să verific zborul lui. Și am văzut că zborul lui, avionul 

lui personal e untrackable adică nu poate fi descoperit de nimeni. Am văzut tweet-ul ăsta cu pâinea caldă (bip) 

și am zis direct, Brașov, Poiana Brașov, asta era… Și m-am urcat în mașină, am venit încoace. Și am văzut 

multă lumină, seara nu e atât de multă lumină aici, și am zis, intru pe drum.  

Voce din off: Invitații lui Elon Musk au cerut și un foc imens de tabără unde s-a jucat capra. A urmat un 

foc de artificii uriaș care a luminat înteaga vale. Spectacolul de lumini a durat cinci minute. Chiar dacă 

renumitul afacerist a fost extrem de secretos cu privire la list invitaților, D.J.-ista care va întreține atmosfera a 

ajuns deja la Bran, unde va face boxele să răsune. Cea care va face senzație la platane, este nimeni alta decât 

Julia Sandstrom. De la petrecere nu va lipsi nici Peter Thiel, fondatorul PayPal, miliardar în Top Forbes. Thiel, 

care este prieten cu cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, a sosit în România încă de vineri seară, cu private 

jet pentru a se asigura că totul este în regulă. Iar astăzi, Thiel și soțul său Matt Danzeisen au venit pe jos prin 

Centrul Vechi al Brașovului până la restaurantul unde a avut loc un prânz festiv pentru invitați. Și un român se 
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află printre cei care participă alături de miliardarii planetei și vedete de talie mondială la petrecerea de 

Halloween de la Bran. Este vorba despre Ovidiu Toma, C.O.-ul unei companii românești ce activează în 

domenii precum securitatea cibernetică, telecomunicații criptate și inteligență artificială. Iar un grup de actori 

celebrii au fost cazați la un Hotel Boutique Elegant din Brașov care a fost de asemenea decorat în spiritul 

sărbătorii din această noapte. Printre ei se află actorul Adrian Grenier – Vincent Chase din cunoscutul serial 

Entourage, care a venit în România alături de soția sa, actrița Jordan Roemmele. După ce seara trecută au 

participat la petrecerea de la stâna turistică, astăzi, cei doi împreună cu alți invitați ai lui Musk s-au plimbat pe 

străzile Brașovului. 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. Miliardarul are o mai veche 

afinitate pentru fosta soție a lui Brad Pitt. În 2017 tabloidele internaționale speculau că Angelina Jolie ar fi 

avut o idilă cu fondatorul SpaceX. Cert este că cei doi se știau de mulți ani și au lucrat împreună la diverse 

proiecte umanitare. În Piața Sfatului din Brașov deja au apărut și primele glume cu privire la apropierea dintre 

cei doi.  

Simultan cu aceste comentarii din off au fost prezentate pe ecran imagini de la petrecerea de la stână 

(sursa: instagram/@annalucinska), imagini cu D.J. Julia Sandstrom, imagini cu  Peter Thiel și soțul său Matt 

Danzeisen, poze cu Ovidiu Toma, poze și imagini cu actorul Adrian Grenier – Vincent Chase, poze cu Angelina 

Jolie și Elon Musk. 

Voce din off: Conform unor surse, 15 oameni, costumați în călugări, îi vor însoți pe invitați la Castel la 

petrecerea din această seară care ar urma să înceapă la ora 21:00. Încă de pe timpul zilei curtea Castelului 

Bran a fost acoperită cu o prelată astfel încât nimeni să nu poată surprinde momente de le petrecerea 

exclusivistă.  

A fost prezentată o poză realizată de sus în care se poate vedea curtea Castelului Bran acoperită cu o 

prelată.    

 

• Titlu: Angelina Jolie a ajuns în România 

S5 (06.54-30-18.asf) Prezentatoare: Mai multe despre toată desfășurarea de forțe care are loc chiar acum 

în Brașov, ne spune colegul meu Adrian Jetereanu, în direct cu noi. Adrian, așteptăm detaliile, ești în direct. 

Bună seara! 

Adrian Jătăreanu: Bună seara Silvia, bun găsit tuturor! Pe adresa redacției am primit în exclusivitate 

două fotografii de la un hotel luxos de aici, din Brașov. Acolo s-ar fi cazat deja celebra actriță Angelina Jolie. 

În aceste fotografii se vede că stă de vorbă cu angajații de acolo. Avem informații că în această seară ar urma 

să ajungă aici, în centrul Brașovului și Elon Musk. Astăzi, după cum ați văzut în materialul de mai devreme, 

miliardarii lumii s-au plimbat pe aici, în centrul Brașovului și au luat masala un restaurant luxos. În această 

seară este marea petrecere care va fi organizată la Castelul Bran, acolo au început pregătirile. În aproximativ o 

oră invitații lui Elon Musk vor servi cina la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Bran care se află pe 

locul doi în topul celor mai instagramabile restaurante din lume. Acolo a fost forfotă mare astăzi, angajații au 

acoperit geamurile foarte mari pentru a nu se vedea nimic înăuntru, iar în jurul orei 22:00 invitații ar urma să 

ajungă la Castelul Bran. Acolo în jur de 15 actori, aș putea să le spun, costumați în călugări, îi vor transporta 

pe invitați de jos, din Parcul Regal până în curtea interioară a Castelului  Bran. Acolo va începe și petrecerea 

care va dura cu siguranță până târziu în noapte. Vom merge și noi acolo și vom reveni cu imagini în 

următoarele jurnal ”Știrile Kanal D”. Atât momentan de aici, Silvia, înapoi la tine.   

Prezentatoare: Adrian, mulțumim foarte mult pentru detalii.   

În timpul comentariilor corespondetului Kanal D, Adrian Jătăreanu, au fost prezentate două 

fotografii din incinta recepției unui hotel în care erau câteva persoane feminine, una dintre ele fiind 

marcată cu un cerc roșu indicându-se că aceasta ar fi Angelina Jolie. 

 Au mai fost prezentate și alte poze cu actrița Angelina Jolie în diferite ipostaze, poze cu miliardarii Peter 

Thiel și soțul său Matt Danzeisen și Castelul Bran.     

 

 

 

31.10.2022 
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➢ 09:00-09:59 - Știrile Kanal D 

 

Titlu: Milionarii lumii au petrecut la Bran 

S6 (00.09-31-9.asf) Prezentatoare: Mașini de lux, costume extravagante și un castel doar pentru ei. Așa a 

arătat cea mai exclusivistă petrecere de Halloween din lume care a avut loc chiar în casa contelui Dracula și 

care a fost organizată pentru cei mai bogați oameni de pe planetă. Zeci de petrecăreți de înaltă clasă au avut 

parte de o seară de neuitat la Castelul Bran. Iar printre invitații de seamă s-ar fi aflat fondatorul Tesla, Elon 

Musk dar și actrița Angelina Jolie. Deși zvonurile legate de vizita lor s-au răspândit în toată țara, prezența 

celor doi pe pământ românesc rămâne în continuare un mister.   

Voce din off: Castelul Bran a fost închirirat pentru o noapte de cei mai bogați oameni din lume. Aici a 

fost organizată cea mai exclusivistă petrecere de Halloween la care au luat parte miliardarii de renume, 

cântăreți, actori dar și alte vedete cunoscute. Înainte ca distracția să înceapă, invitații au poposit la unul dintre 

cele mai luxoase  restaurante din Bran pentru o cină fastuoasă. Chiar dacă au postat imagini din interior, 

invitații au încercat să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor. Înainte de cină angajații localului au luat 

măsuri speciale pentru ca invitații să  nu fie deranjați.  

În timpul acestor comentarii, pe ecran au fost prezentate poze cu Elon Musk, Angelina Jolie, actorul 

Adrian Grenier și imagini din restaurantul din Bran unde au luat cina invitații. 

Adrian Jătăreanu: Cina privată are loc la acest restaurant exclusivist din spatele meu. Locația a fost 

înconjurată, în curtea localului au fost puse făclii iar toate ferestrele au fost acoperite pentru ca trecătorii să nu 

vadă cum se distrează miliardarii lumii.  

Au fost prezentate imagini  cu câteva invitate la cina de la restaurantul luxos, cărora reporterul le adresa 

diverse întrebări legate de petrecere. 

Voce din off: Curiozitatea i-a împins pe  mulți să ia calea Branului în speranța că îi vor vedea în carne și 

oase pe unii dintre cei mai cunoscuți oameni din lume.  

Sunt difuzate declarațiile unui tânăr curios care a venit pentru a-l vedea pe Elon Musk. 

Voce din off: După ce și-au potolit foamea, petrecăreții au plecat spre Castelul Bran. Zeci de mașini și 

dube luxoase i-au trasportat pe invitați până la poalele monumentului istoric. Printre ei se afla și Adrian 

Grenier, un actor devenit cunoscut după rolul din serialul Entourage. Dorința de a lua parte la petrecere a fost 

atât de mare, încât unii au încercat să intre deși nu erau invitați. Bloggerul Sebastian Botez a vrut să intre cu 

Lamborghini-ul său în curtea Castelului Bran dar paznicii l-au făcut să facă cale întoarsă. 

Sunt difuzate imagini care prezintă intenția bloggerului de a intra în curtea Castelului. 

Voce din off: Iar bloggerul nu a fost singurul care a încercat să spargă petrecerea. Un dinozaur a sperat 

că îl va întâlni pe Elon Mask sau pe Angelina Jolie. 

Sunt prezentate imagini în care un bărbat costumat special de Halloween a adus un dinozaur, un manechin 

robotizat, stârnind curiozitatea reporterilor aflați la fața locului. Acesta este întrebat dacă i-a văzut pe Elon Musk 

și Angelina Jolie sau dacă speră că aceștia să fie prezenți la petrecere.  

Voce din off: Seara nu a fost lipsită de incidente.  Voluntari ai Organizației Green Peace România au 

proiectat pe Castelul Bran un mesaj pentru susținerea pădurilor din România. Ei spun că la fiecare oră patru 

hectare de pădure dispar din țara noastră. Activiștii de mediu au vrut ca mesajul lor să ajungă și la miliardarii 

lumii.  

Sunt prezentate imagini în care unui voluntar al Organizației Green Peace România i se ia un interviu 

despre acțiunea pe care au desfășurat-o în seara petrecerii de Halloween la Castelul Bran.  

Voce din off: Petrecerea de Halloween s-a încheiat târziu în noapte, atunci când petrecăreții au plecat 

spre hotelurile de lux în care sunt cazați. O parte din ei urmează să părăsească România în această dimineață. 

Dar mulți încă se întreabă dacă Elon Musk și Angelina Jolie au petrecut un Halloween românesc la Castelul 

Bran.  

 

➢ 11:59-12:44 - Știrile Kanal D 

Titlu: Milionarii lumii au petrecut la Bran  

S7 (59.54-31-11.asf) Prezentatoare: Mașini de lux, costume extravagante și un castel doar pentru ei. Așa a 

arătat cea mai exclusivistă petrecere de Halloween din lume care a avut loc chiar în casa contelui Dracula și 

care a fost organizată pentru cei mai bogați oameni de pe planetă. Zeci de petrecăreți de înaltă clasă au avut 
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parte de o seară de neuitat la Castelul Bran. Printre invitații de seamă ar fi trebuit să fie Elon Musk și actrița 

Angelina Jolie dar prezența celor doi pe pământ românesc nu a fost confirmată oficial.   

Voce din off: O feerie de forme și culori care au atras incontestabil toate privirile. Costumele de 

Halloween ale invitaților de seamă de la castel au fost au fost parcă rupte din poveștile copilăriei. Regine, 

prințese, regine malefice sau personaje mistice, toate au defilat prin curtea domeniului Bran. Printre primii care 

au călcat pragul Castelului, s-a evidențiat o tânără care a purtat pe cap o diademă uriașă în formă de pălărie 

nonconformistă accesorizată cu cristale și perle. Alături de ea o altă domnișoară a strălucit într-o costumație 

neagră cu volane și pene care amintește de personajul Maleficent al filmului cu același nume. Zâmbitoare și 

relaxate, vedetele au întors toate privirile. Decolteurile adânci au fost accesoriile cele mai de preț ale 

doamnelor și domnișoarelor. Spre exemplu, această invitată a optat pentru o rochie spectaculoasă a cărei parte 

superioară i-a scos în evidență bustul. În plus, mânecile satinate cu motive dantelate au adus o notă eleganță 

ținutei. Pelerinele ample, nonconformiste, accesorizate cu gulere largi, au făcut deliciul celor prezenți. 

Nenumărate doamne și domnișoare și-au transformat astfel ținuta întruchipând diverse regine sau prințese în 

timp ce bărbații au accesorizat aceste elemente cu un machiaj puternic și au intrat în pielea unor conți malefici 

sau a personajelor din romanul lui Bram Stoker. Castelul Bran a fost închirirat pentru o noapte de cei mai 

bogați oameni din lume. Aici a fost organizată cea mai exclusivistă petrecere de Halloween la care au luat parte 

miliardari de renume, cântăreți, actori dar și alte vedete cunoscute. Printre ei, actrița Julia Sandstrom dar și co-

fondatorul celui mai mare sistem de plăți on-line, Peter Thiel alături de soțul său Matt Danzeisen. Înainte ca 

distracția să înceapă, invitații au poposit la unul dintre cele mai luxoase  restaurante din Bran pentru o cină 

fastuoasă. Chiar dacă au postat imagini din interior, invitații au încercat să stea cât mai departe de lumina 

reflectoarelor. Înainte de cină angajații localului au luat măsuri speciale pentru ca invitații să  nu fie deranjați.  

Pe parcursul acestor comentarii au fost prezentate imagini în care invitații soseau la petrecere sau din 

interiorul restaurantului din Bran unde au luat cina. 

Adrian Jătăreanu: Cina privată are loc la acest restaurant exclusivist din spatele meu. Locația a fost 

înconjurată, în curtea localului au fost puse făclii iar toate ferestrele au fost acoperite pentru ca trecătorii să nu 

vadă cum se distrează miliardarii lumii.  

Voce din off: Curiozitatea i-a împins pe  mulți să ia calea Branului în speranța că îi vor vedea în carne și 

oase pe unii dintre cei mai cunoscuți oameni din lume.  

Sunt difuzate declarațiile unui tânăr curios care a venit pentru a-l vedea pe Elon Musk. 

Voce din off: După ce și-au potolit foamea, petrecăreții au plecat spre Castelul Bran. Zeci de mașini și 

dube luxoase i-au transportat pe invitați până la poalele monumentului istoric. Printre ei se afla și Adrian 

Grenier, un actor devenit cunoscut după rolul din serialul Entourage. Dorința de a lua parte la petrecere a fost 

atât de mare, încât unii au încercat să intre deși nu erau invitați. Bloggerul Sebastian Botez a vrut să intre cu 

Lamborghini-ul său în curtea Castelului Bran dar paznicii l-au făcut să facă cale întoarsă.  

Sunt difuzate imagini care prezintă intenția bloggerului de a intra în curtea Castelului. 

Voce din off: Iar bloggerul nu a fost singurul care a încercat să spargă petrecerea. Un dinozaur a sperat 

că îl va întâlni pe Elon Mask sau pe Angelina Jolie. La petrecerea milionarilor au participat și câțiva români. 

Unul dintre ei chiar s-a dat jos din mașina cu care a venit la castel și a interacționat cu mulțimea de curioși 

dornici de o fotografie cu vedetele.   

Sunt prezentate imagini, ca și în emisiunea precedentă, în care un bărbat costumat special de Halloween a 

adus un dinozaur, un manechin robotizat, stârnind curiozitatea reporterilor aflați la fața locului. Acesta este 

întrebat dacă i-a văzut pe Elon Musk și Angelina Jolie sau dacă speră că aceștia să fie prezenți la petrecere.  

Voce din off: Seara nu a fost lipsită de incidente.  Voluntari ai Organizației Green Peace România au 

proiectat pe Castelul Bran un mesaj pentru susținerea pădurilor din România. Ei spun că la fiecare oră patru 

hectare de pădure dispar din țara noastră. Activiștii de mediu au vrut ca mesajul lor să ajungă și la miliardarii 

lumii.  

Sunt prezentate aceleași  imagini, ca în emisiunea precedentă, în care unui voluntar al Organizației Green 

Peace România i se ia un interviu despre acțiunea pe care au desfășurat-o în seara petrecerii de Halloween la 

Castelul Bran.  

Voce din off: Petrecerea de Halloween s-a încheiat târziu în noapte, atunci când petrecăreții au plecat 

spre hotelurile de lux în care sunt cazați. O parte din ei urmează să părăsească România în această dimineață. 

Dar mulți încă se întreabă dacă Elon Musk și Angelina Jolie au petrecut un Halloween românesc la Castelul 

Bran.  
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CONCLUZII  

Știrile Kanal D- 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 Kanal D 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 

➢ 06:45- 07:23 - Știrile Kanal D-reluare 

Titlu: JOLIE ȘI MUSK-HALLOWEEN LA BRAN 

S1  Prezentatoare: Elon Musk a închiriat castelul Bran pentru cea mai înfricoșătoare noapte a anului. Cel 

mai bogat om al planetei pregătește o petrecere inedită de Haloween în România pentru cei mai mari milionari ai 

lumii. Musk i-a lansat invitația și unei celebre actrițe de la Hollyood. Cine este aceasta, știe Adrian Jătăreanu, 

colegul meu, chiar acum în  direct cu noi. (...) 

Adrian Jătăreanu: (...) Nimeni alta, decât celebra Angelina Jolie, ar urma să ajungă la Castelul Bran ca să 

petreacă Halloweenul alături de Elon Musk și alți în jur de două sute de invitați speciali din toate colțurile lumii. 

(...) Practic milionarul a închiriat Castelul Bran iar acolo, în casa contelui Dracula, ar urma să aibă loc această 

petrecere, unde sunt invitați, printre alții, mari milionari ai lumii cum ar fi fondatorul PayPal, fondatorul Google 

sau chiar alți milionari care au fondat tot felul de aplicații on-line și de platforme de Internet. 

➢ 12:00-12:48 -  Știrile Kanal D 

• Titluri: PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII, LA STÂNĂ  

S2  Voce din off: Sâmbătă seară, cel mai bogat om al planetei a organizat o cină mega exclusivistă la care doar 

nume mari au avut acces. Miliardarii lumii dar și vedete de la Hollywood au vrut să vadă tradițiile din  țara lui 

Dracula. Așa că prima oprire a fost la o stână din Poiana Brașov. Oaspeții de seamă au fost primiți cu pâine și sare. 

Stâna la care au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă din vatră. Așa că un tweet 

postat de Elon Musk la ora 20:38, cu mesajul ”PÂINEA PROASPĂT COAPTĂ ȘI PRODUSELE DE PATISERIE 

SUNT UNELE DINTRE MARI BUCURII ALE VIEȚII.”, a confirmat încă o dată prezența lui în Poiana Brașov. 

➢ 17:57-18:47 -  Știrile Kanal D 

• Titlu: PETRECEREA LUI ELON MUSK, LA CASTELUL BRAN 

S4  Voce din off: Sâmbătă seară, cel mai bogat om al planetei a organizat o cină mega exclusivistă la care 

doar nume mari au avut acces. Miliardarii lumii dar și vedete de la Hollywood au vrut să vadă tradițiile din  țara lui 

Dracula. Așa că prima oprire a fost la o stână din Poiana Brașov. Oaspeții de seamă au fost primiți cu pâine și sare. 

Stâna la care au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă din vatră. Așa că un tweet 

postat de Elon Musk la ora 20:38, cu mesajul ”PÂINEA PROASPĂT COAPTĂ ȘI PRODUSELE DE PATISERIE 

SUNT UNELE DINTRE MARI BUCURII ALE VIEȚII.”, a confirmat încă o dată prezența lui în Poiana Brașov. 

(…) 
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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. Miliardarul are o mai veche afinitate 

pentru fosta soție a lui Brad Pitt. În 2017 tabloidele internaționale speculau că Angelina Jolie ar fi avut o idilă cu 

fondatorul SpaceX. Cert este că cei doi se știau de mulți ani și au lucrat împreună la diverse proiecte umanitare. 

(...) 

• Titlu: Angelina Jolie a ajuns în România 

S5 Adrian Jătăreanu: (...) Pe adresa redacției am primit în exclusivitate două fotografii de la un hotel luxos de 

aici, din Brașov. Acolo s-ar fi cazat deja celebra actriță Angelina Jolie. În aceste fotografii se vede că stă de vorbă 

cu angajații de acolo. Avem informații că în această seară ar urma să ajungă aici, în centrul Brașovului și Elon 

Musk. (...)   

În timpul comentariilor corespondetului Kanal D, Adrian Jătăreanu, au fost prezentate două fotografii 

din incinta recepției unui hotel în care erau câteva persoane feminine, una dintre ele fiind marcată cu un cerc 

roșu indicându-se că aceasta ar fi Angelina Jolie. 

31.10.2022 

➢ 09:00-09:59 - Știrile Kanal D 

Titlu: Milionarii lumii au petrecut la Bran 

S6 (00.09-31-9.asf) Prezentatoare: Mașini de lux, costume extravagante și un castel doar pentru ei. Așa a arătat 

cea mai exclusivistă petrecere de Halloween din lume care a avut loc chiar în casa contelui Dracula și care a fost 

organizată pentru cei mai bogați oameni de pe planetă. Zeci de petrecăreți de înaltă clasă au avut parte de o seară de 

neuitat la Castelul Bran. Iar printre invitații de seamă s-ar fi aflat fondatorul Tesla, Elon Musk dar și actrița 

Angelina Jolie. Deși zvonurile legate de vizita lor s-au răspândit în toată țara, prezența celor doi pe pământ 

românesc rămâne în continuare un mister.  (…) 

Informațiile acestea au fost reluate și în emisiunea informativă de la ora 11:59. 
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