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RAPORT DE MONITORIZARE 

 

Post: Național TV 

Program: Știri 

Data/perioada: 
30,31.10.2022, intervalul 

06:24:00 

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. 

: (...) Național 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 Național TV a fost monitorizat în datele de 30 și 31 octombrie 2022 în intervalul 

06:00-24:00 și s-a constatat că în nicio emisiune informativă nu s-au prezentat informații despre petrecerea de 

Halloween de la Castelul Bran la care urma să participe Elon Musk și actrița Angelina Jolie. 
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CONCLUZII  

Știri – 30, 31.10.2022-Știri-Informative 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr.: 

10906/01.11.2022, 

11031/03.11.2022, 

11083/05.11.2022 

În datele 30 și 31.10.2022, în intervalul 06:00-24:00, nu s-au prezentat informații despre petrecerea de 

Halloween de la Castelul Bran la care urma să participe Elon Musk și Angelina Jolie. 

 

 

ÎNTOCMIT 

 

DATA: 11.11.2022 

ȘEF SERVICIU 

MONITORIZARE MASS-MEDIA 
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