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                                                                                                          13.05.2020 

 

                                                                                                                                                  Ref: 110/3/x22Autoritati 
Domnului Prim Procuror Xenofonte Purcarea 

   Catre Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi 

  

 cc:Prefect Calarasi, Parchetul de pe langa Judecatoria Lehliu Gara 

  

  Distinse Domnule Prim Procuror,  

       Am luat nota de cele mentionate de dumneavoastra, ca atare, vom proceda la "spargerea" 

plangerilor penale, in plangeri mici ca scop, clare ca fapte si usor de investigat. 

Cu tot respectul datorat, va rog sa nu va suparati daca vom proceda in asa fel incat sa nu existe 

posibilitatea legarii acestor plangeri intr-un singur dosar. 

Pe cale de consecinta, vom depune ulterior prezentului raspuns, un numar consistent de 

plangeri penale, plangeri care indeplinesc cerintele de forma si fond asa cum cere art 289 si 

290cp (ele erau oricum indeplinite).  

Nu pot incheia prezenta revizie a documentului fara a prezenta cateva probleme de fond, care 

am speranta ca vor clarifica o serie de aspecte, oarecum neclare! 

1) Situatiile prezentate de mine, chiar daca dpv al claritatii, incadrarii penale, prezinta un 

oarecare grad de dificultate, au la baza o problema de esenta si este absolut necesar sa 

intelegem fundamentul problemei (rolul Procurorului in cazuri complexe de crima organizata) si 

partiile implicate. Asa ca am sa va prezint, o parere a unei prietene, colega dumenavoastra 

Procuror Denisa Silivestru, care pentru o vreme a profesat aproape de noi, mai precis la 

Slobozia.     

Este foarte important domnule Purcarea, a intelege cursivitatea gandirii, puterea cuvantului 

unui Procuror teoretician de exceptie,  lucru de la care amandoi avem de invatat. Insa un om nu 
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poate avea totul in viata! Dumneavoastra aveti tenacitatea pe care Denisa nu o are, insa 

dumneavoastra va lipseste forta cursivitatii in exprimare, care la un Procuror nu are o mare 

relevanta, dintr-un anumit punct de vedere! 

 

Citat din Universul Juridic, Denisa Silivestru, https://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/ 

" Cu peste 2500 de ani în urmă, în Grecia antică, așadar în leagănul democrației, se enunța un 

principiu care a fost preluat de filosoful Socrates în celebrul său citat: „CUNOAȘTE-TE PE TINE 

ÎNSUȚI” (ΓΝΩΘΙ ΑΤΣΟΝ). 

Dincolo de milenii, a rămas la fel de veridic precum și ideea statului de drept bazat pe voința 

societății – astfel cum a fost adus în ființa publică de reformatorii Dracon, Solon, Clistene – spre 

folosul exclusiv al individului (antropocentric), ca membru al unei societăți dacă nu ideale, ca în 

Republica lui Platon, cel puțin îndreptate către principii. 

Recent, s-a lansat în acest spațiu public, în plină democrație, un zvon deosebit de periculos 

pentru societate, acela că procurorul nu ar face JUSTIȚIE.  

Datoria noastră, a procurorilor, în calitate de reprezentanți al intereselor generale ale societății, 

apărători ai ordinii de drept, precum și ai drepturilor și libertăților cetățenilor, astfel cum ne 

desemnează Constituția României în art. 131, este aceea de a proteja cetățeanul de orice 

element de natură să prejudicieze interesele acestuia.  Or, ideea că înaltul acuzator de stat nu 

face justiție este nu numai complet greșit expusă, dar propagată în sferă publică, poate fi 

catastrofală. 

Amintesc pe Voltaire care a afirmat, pe bună dreptate, faptul că „aceia care te determină să 

crezi absurdități te vor determina să comiți atrocități”. 

Astăzi, democrația este înțeleasă în sensul că oricine își poate exprima părerea despre absolut 

orice, fără a avea chiar cele mai elementare cunoștințe despre subiectul dezbaterii. 

Astfel, admitem faptul că libertate înseamnă că și juristul, dar și jurnalistul, precum și zidarul, 

spre pildă, pot discuta despre justiție, dar și despre medicină, de asemenea; cu toții, însă, cu 

siguranță, nu pot intra în dezbaterea unui subiect care nu reprezintă obiect de studiu personal și 

temeinic; câtă vreme și medicul și juristul pot greși, în limite omenești, în diagnoza lor, cu atât 

mai mult vor greși cei fără niciun fel de specializare pe tematica respectivă. Așadar, precum 

juristul nu trebuie să emită opinii medicale, este firesc să nu permitem nici medicului emiterea 

de opinii juridice, spre analogie. 
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Dacă toate cele de mai sus sunt adevărate, atunci îi revine juristului să definească și să clarifice 

obiectul său de studiu, dar nu orice fel de studiu, și anume un studiu aprofundat, întrucât ne 

aflăm într-o societate democratică, iar studiul unei componente esențiale a unei astfel de 

societăți nu poate fi decât principial și în vederea respectării statului de drept. De aceea, juristul 

nu poate fi decât un prieten al înțelepciunii, iar preocuparea sa trebuie să fie de a se eleva în 

permanență, iar cunoștința sa, urmare a studiului aprofundat al principiilor, să fie emisă razant 

și către societate. 

Să arătăm, așadar, originea controversei, apoi să definim noțiunile ce ne interesează. 

Art. 126 alin. (1) din Constituție (capitolul 6, secțiunea 1), sub denumirea „instanțele 

judecătorești” arată că „justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin 

celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege.” 

Aceasta este originea controversei. 

În cadrul aceluiași capitol 6, se arată că autoritatea judecătorească se realizează prin 3 

componente: instanțele judecătorești, Ministerul Public și respectiv Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

La secțiunea 2, art. 131, Constituția stipulează că „în activitatea judiciară, Ministerul Public 

reprezintă interesele generale ale societății și apără  ordinea de drept, precum și drepturile și 

libertățile cetățenilor.” 

Despre Consiliul Superior al Magistraturii, în art. 133, se arată că „este garantul independenței 

justiției”, acesta fiind alcătuit din 19 membri, din care 9 judecători și 5 procurori, aleși în 

adunările generale ale magistraților și validați de Senatul României. Să precizăm faptul că 

distribuirea locurilor este influențată de numărul dublu de judecători față de procurori existent 

în sistemul judiciar, dat fiind faptul că judecătorilor le sunt deduse atât cauze civile cât și penale, 

fiind firesc să fie superiori numeric. 

Așadar, procurorii, potrivit Constituției, participă la realizarea justiției, fiind magistrați și parte 

componentă a autorității judecătorești.  

Alegând doar argumentul per a contrario, dintre alte posibile tipuri de interpretări, s-a opinat că 

procurorul nu ar face acte de justiție (!) întrucât justiție ar face doar instanțele judecătorești, 

deși această interpretare nu este prevăzută în mod expres în Constituția României. 

Așadar, actul de urmărire penală, începutul tuturor lucrurilor, nu este act de justiție?!  Poate 

cineva să se nască la 30 de ani? Ori nu este existența parcurgerea tuturor etapelor vieții ? 
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Las juriștii să procedeze la interpretarea sistematică, precum și la argumentarea a fortiori… Și să 

nu confundăm noțiunea de justiție cu aceea de jurisdicție ori etapă procesuală… 

Să ni-l reamintim pe Platon: ΑΡΧΉ ΉΜΙΤ ΠΑΝΣΌ – ÎNCEPUTUL ESTE JUMĂTATEA TUTUROR 

LUCRURILOR… 

Am prezentat, așadar, originea controversei și partea procedurală a dreptului, urmând să ne 

ocupăm de ceea ce există mai presus de orice procedură – și anume principiile în vederea cărora 

au fost edictate atât normele de orice rang și în aplicarea cărora au fost înființate instituțiile 

statului de drept – adică esența. Vom vorbi despre esența dreptului. 

România este stat național (are propria identitate) suveran (adică independent în raport de alte 

state), de drept (în care prevalează dreptatea – prin legile și instituțiile sale) dar și democratic (în 

care, deasupra tuturor, stă puterea societății), precum și social (în care libertățile și drepturile 

individuale sunt echilibrate prin raportare la întreg, respectiv la societatea în ansamblu) – art. 1 

din Constituție. 

Fiind consacrate prin Constituție, trăsăturile statului trebuie respectate de toți cetățenii. 

România este un stat democratic, (δημος – societatea + κρατω – a deține), așadar, prin 

excelență, un stat în care se manifestă domnia societății, care decide atât legile ei, conform 

principiilor, cât și instituțiile care să o reprezinte potrivit intereselor ei – societatea în ansamblul 

ei, ca și identitate națională. 

Astfel, în ipoteza în care o prevedere a unui act normativ de orice rang, deci inclusiv a 

Constituției, nu se raportează la interesul social, absolut toate actele normative pot fi revizuite, 

respectiv abrogate, după caz, și înlocuite, astfel încât să corespundă interesului comun al 

societății – care este dreptatea, conform lui Aristotel, în tratatul său Politica. 

Tot Aristotel spune că identitatea unei societăți este relativă la ordinea ei de drept (πολιτεία) – 

ceea ce, în orașul cetate Atena, presupunea Constituția, celelalte legi, precum și morala 

societății. 

Așadar, supremația este a legii cât timp corespunde dreptății. Iar acest fapt este consacrat prin 

Constituție. Or, dreptatea este un principiu universal și rezidă tocmai în ceea ce am arătat 

anterior – interesul comun al societății. Și numai principiile pot sta deasupra oamenilor. 

Revenind la controversa privind emitentul actului de justiție, va trebui să definim noțiunea de 

justiție. Termenul provine din dreptul roman (jus) și are semnificația de drept / corect / justiție. 
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Așadar, justiția reprezintă dreptate.  De altfel, o altă definiție era de neconceput. Nu se poate 

concepe justiția în afara dreptății. Justiția nu poate fi injustă! – ad absurdum, concluzia ar fi 

nedemocratică – nu ar fi în interesul societății. 

Limba este părintele iar nu copilul gândirii, a afirmat dramaturgul Oscar Wilde. Așa cum vorbim, 

tot astfel gândim. Cuvântul este esența unei idei și nu un simplu sunet – terminologic. La început 

a fost cuvântul – pentru a ne învăța să gândim și să cunoaștem – în orice fel de abordare, 

inclusiv religioasă, așadar, cuvântul este esențial. Deci, să folosim corect cuvintele. 

Să înțelegem, mai departe, conceptul de dreptate. 

După cum a arătat Aristotel în valorosul său tratat de Politică (documentat timp de 10 ani, 

constituind în același timp prima sursă epistemologică pentru statele democratice – valabilă 

până în ziua de astăzi), oamenii rostesc dreptatea până la o anumită limită, considerând că o 

rostesc în mod universal; cei ce sunt relativ inegali, cum ar fi în raport cu averea, cred că sunt în 

mod absolut inegali, în timp ce aceia ce sunt în mod relativ egali, cum ar fi în raport cu 

libertatea, se consideră în mod absolut egali. Aceste disensiuni există și în societățile actuale, nu 

numai în cele arhaice. 

Se pune întrebarea, astfel, din moment ce interesele fiecărui cetățean (noțiune documentată și 

definită, de altfel, pentru prima dată în istoria omenirii, tot de Aristotel, în urmă cu peste 300 de 

ani înainte de Hristos) sunt individuale, ființa sa fiind individuală, cum poate fi definită în mod 

universal dreptatea? 

La nivelul unei țări –  social, așadar – dreptatea, înțelegând prin aceasta ceea ce i se cuvine 

fiecăruia, este de fapt interesul comun, scopul comun al societății fiind viața bună a 

cetățeanului, conform lui Aristotel – iar o altă definiție mai adecvată nici nu există – din moment 

ce conceptul de democrație a fost inventat în Grecia antică, iar principiile statului democratic au 

rămas neschimbate de atunci și până astăzi. 

Desigur, aceste noțiuni vor fi analizate în detaliu în cadrul unor dezbateri viitoare individuale, iar 

aici am adus în atenție subiectul ce ne interesează: în mod neechivoc, procurorul înfăptuiește 

justiți! 

Pentru că justiția este transpunerea dreptății la nivelul societății, prin normele sale, prin 

instituțiile desemnate din partea statului să vegheze asupra binelui public (interesul comun), 

precum și prin mentalitatea din spatele acestor piloni ai dreptății. 
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Normele sunt și trebuie să fie graiul dreptății, iar instituțiile sale trebuie să echilibreze 

întotdeauna prin cele două talere ale balanței: de o parte judecătorii, iar de cealaltă, cu aceeași 

greutate, procurorii. Aceasta este justiția democratică. 

Să nu uităm că procurorul este primul diagnostician al justiției – patologul ce se pronunță dacă 

există o boală și decide să trimită cazul mai departe la chirurgie, iar chirurgul decide apoi ce și 

cum să taie. Atât patologul, cât și chirurgul sunt medici. Tot astfel procurorul și judecătorul sunt 

magistrați. Și întrucât medicii fac medicină, tot astfel, magistrații fac justiție. Nu există 

magistrați mai importanți și mai puțin importanți – ambele categorii își ocupă rolul în diagnoza 

stării justiției. Și în aceeași analogie, întrucât lipsa diagnosticului unui patolog și nedirecționarea 

sau direcționarea tardivă către chirurgie conduc la decesul pacientului, mutatis mutandis, lipsa 

diagnozei procurorului duce la sucombarea justiției.  

Dacă procurorului, înaltul acuzator de stat, în calitatea sa de gardian al societății, i se 

diminuează rolul și statutul, vom ajunge la negarea dreptății; și negând dreptatea, negăm 

democrația. 

Așadar, înainte să lansăm idei sau să alegem să păstrăm tăcerea, să ne gândim terminologic, 

apoi la semnificații și nu în ultimul rând, la implicații; părerile pot crea iar tăcerea poate acredita 

mentalități – iar o mentalitate greșită este greu de a fi combătută – ca o boală depistată în 

stadiu terminal."1)   

1)
 Denisa Silivestru, https://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-

noi/13.05.2020. 

 

 Foarte importante aceste asprecte, in contextul in care Domnule Purcarea, dumneavoastra 

cunoasteti foarte bine ceea ce se intimpla in Judetul Calarasi si in entitatea Lacomi Land. aici ma 

refer in special la activitatea infractionala a Fratiilor Iacomi, cazurile vechi cu plangeri penale. 

Deci Procurorul, domnule Purcarea, este "primul diagnostician al justitiei"!  

 Pai ce exemplu mai bun v-am oferit decat un decedat pe masa, cu cutitul in inima, cu 

inregistrarea crimei pe piept! Tot ceea ce procurorul trebuie sa faca este sa constate fapta, sa 

vada filmul evenimentelor si sa "aplice legea"! Avand insa in vedere, faptul ca in calitate de 

Procuror sef, dumneavoastra evaluati, daca merita dat unui procuror de caz, apare intrebarea 

logicii browniene:  
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-De ce, domnul Procuror Sef, nu vede ceea ce este evident si cunoaste foarte bine si anume ca 

Iulian Iacomi a creat un Grup Infractional?  

Acum o sa va povestesc de un angajat al meu, pe nume Valerica din Infratirea, tata a 6 copii, 

este angajat ca mecanic la mine in unitate. Anul trecut in vara, casa acestuia a luat foc de la o 

improvizatie, pe care acesta a facut-o la instalatia electrica. Copii erau inauntru insa s-au scos 

unul pe altul din casa si printr-un miracol, nimeni nu a patit nimic!  

Cand au venit pompierii, casa ardea ca o torta, si praful s-a ales de casa. Nu au mai ramas decat 

zidurile si alea vai de ele! 

Asa ca Dl Prim Procuror, colegii au sarit toti si i-am refacut casa, acoperis nou, ziduri acolo unde 

era nevoie, tencuiala si ce mai era nevoie. Oamenii au reusit sa se mobilizeze pe net  si fara ca 

eu sa stiu au strans bani si au cumparat o bucatarie noua! Incet incet dupa o vara de chin, 

familia se muta inapoi in casa, insa Valerica se imbolnaveste de de TBC. Face o revenire tinand 

cont ca este fumator convins. In consecinta a ramas acasa pana azi pe caz de boala! In urma cu 

cateva zile, am fost la el acasa sa ii dau salariu si cu lacrimi in ochi am constat ca nu a pus sticla 

le geamurile sparte de pompieri si ca iarna a trecut-o cu ciolofan in geam-uri! 6 copii incalziti de 

o soba intr-o camer, toata iarna......  

Am fost atat de socat de lipsa mea de timp pentru a constata situatia jalnica in care copii si 

familia a trait, asta in timp ce eu eram convins ca omul si-a inlocuit geamurile pentru ca bani a 

avut.. dar nu a fost asa.   

Daca eram intr-o societate normala distinse domnule Purcarea, aceasta normalitate mi-ar fi 

permis sa aflu aceasta grozavie si sa o remediez, insa nu a fost sa fie asa!  

Nu a fost asa pentru ca "diagnosticianul" nu intelege diagnosticul cu radiografia in mana! Se uita 

la ea si nu vede! Vrea detalii....  Ei bine in aceste detalii, diagnosticianul se face vinovat de faptul 

ca, in mod impardonabil a sustinut si a pus umarul la crearea unei Grupari infractionale care a 

ajuns sub forma unui cancer sa omoare gazda! Insa celula alba (Prim Procurorul) moare o data 

cu pacientul. Moare pacientul, moare si "gate keeper-ul). In fond sanatatea lui depinde de 

calitatea, fler-ul, puterea si determinarea/ tenacitatea Prim- celulei albe! Adica a 

dumneavoastra.  

Si acum domnule Prim Procuror sef, doresc sa va intreb daca dumneavoastra va considerati 

vinovat de faptul ca cei 6 copii au stat cu ciolofan in geamuri o iarna intreaga? Este Iulian Iacomi 

vinovat de GENOCID, pentru faptele sale din ultimii 20 de ani, indiferent daca a fost deputat sau 

nu? Sustinerea si dezvoltarea acuzatiei de Genocid importiva Poporului Roman va reprezenta o 
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scuturare a sistemului, o certitudine apropiata ca termen si de o importanta cruciala pentru un 

Judet zdrobit de mafia politica si secatuit de fiecare resursa, vlaguita organizat, haituita si 

decimata, pana la migrarea fortata a populatiei! 

Din punct de vedere obiectiv, in fapt se poate asimila si proba acuzatia de Genocid, acestei 

Grupari conduse de Iacomi Iulian.  

          Art 438 Genocidul | Codul Penal - infractiuni contra natiunii si omenirii 

  " Potrivit prevederilor art. 438 CP, "(1) Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în 

parte un grup național, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte:   

Este important a se observa ca actiuniile sunt strict indreptate asupra Grupului National Roman, 

asupra noastra a tuturor, asupra celor 6 copii care au ramas cu ciolofan in geam.. 

Scopul actiunii membriilor este de a controla complet intreaga activitate economica a zonei 

arondate lor, si de a controla complet orice aspect al vietii cotidiene, scoli, spitale, gradinite, 

firme, fonduri Europene, Justitia (Parchete si Judecatorii), viata Politica in totalitatea si 

integritatea ei. 

   b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membrii ai grupului;   

Aici domnule Purcarea, se scriu rauri... 

   c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugere fizică, totală sau 

parțială, a acestuia" 

Avand in vedere dispersia infractionalitatii, organizarea gruparii Iacomi, daunele observate in 

ultimii 15 ani, concretizate printr-o depopulare masiva a localitatiilor, saracirea comunitatiilor, 

otravirea apei potabile, blocarea investitiilor reale, distrugerea initiativelor private, furtul 

concentrat si general din bugetele scoliilor, spitalelor, gradinitelor, jaful general din unitatile 

subordonate lor, din punct de verede juridic, suportul direct al Procuraturiilor si Judecatoriilor se 

poate constitui si sustine in mod temeinic acuzatia de Genocid, asa cum este ea definit de Noul 

Cod Penal. 
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Dar Infractiuni importiva umanitatii!? 

Art 439 Infracţiuni contra umanităţii 

(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii 

civile, a uneia dintre următoarele fapte: 

b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la 

condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a acesteia; 

c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei sau copii; 

d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a 

unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt 

stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere; 

e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită 

controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice sau psihice 

grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de către dreptul internaţional; 

f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia 

ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei 

populaţii; 

g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane; 

h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecţia legii 

pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul unui stat sau al unei 

organizaţii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a 

admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii reale privind 

soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informaţii au fost 

solicitate; 

i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de 

drept internaţional; 

j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile 

fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de 

ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii 

recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional; 
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k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice 

sau psihice..." 

 

Nu pot sa inchei prezentul capitol, fara a va indruma spre un material unde este foarte clar 

rezultatul muncii dumneavoastra, a Judecatoriilor Calaraseni si a colegilor dumneavoastra din 

Parchetul Calarasi si Lehliu Gara. Mesajul este clar si nu necesita alte explicatii! 

 

https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/ 

                                            Am rugamintea Dl Purcarea, sa vizionati acest material de 3 ori! 

 

 

CULPA 

Acum, pentru a continua analogia cu pacientul, distinsei Doamne Procuror, sa luam in calcul 

cazul nostru, cu pacientul care sufera de carcinom scuamos gr IV, este pe moarte, iar 

metastazele sunt peste tot.  

Medicul responsabil de pacient se uita la bolnav si il vede sanatos! Stie ca pacientul moare insa 

nu ii pasa, ii este frica, si nu-si poate privi pacientul in ochi, se uita in pamant! Problema este ca, 

nu stie insa, acesta este singurul lui pacient, altul nu mai are.  

Acum, domnule Purcarea, va intreb daca medicul nu este vinovat de starea pacientului? Nu este 

el responsabil de extinderea tumorii prin lipsa actiunii?! Mai mult de atat, eu consider ca, fiind 

in cunostiinta de cauza si permitand tumorii sa creasca si sa se distribuie la nivel multiplu, este 

in fond principalul vinovat de esecul acestui muribund.  

El insa, are vinovatia incremenirii in timp si este in fond mai vinovat decat tumoarea pe care 

putea sa o scoata, sau sa ii administreze medicatia. Ea a crescut pentru ca i s-a permis si o data 

ce nu exista limite, ea va omora pacientul, insa pana atunci, pana in ultima clipa ea continua sa 

creasca, totul sub ochii diagnosticianului! Si atunci nu este diagnosticianul vinovat de starea si 

moartea pacientului? 
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Nu ii apartine culpa? Iar daca da, si celula canceroasa provoaca omului decesul, nu este culpa 

diagnosticianului?   

 

-Adica Domnule Prim Procuror, nu sunteti dumneavoastra vinovat alaturi de Iulian Iacomi si altii 

de Genocid?  

 

In Dor Marunt, ciobanii canta poeme cu numele dumenavoastra: 

"Foaie verde 3 petale 
 Curge apa in balta mare 
 Si de ai vre-o mortaciune 
 Rasturnata pe pasune 
 Inecata sau strivita 
 Xenofonte o ridica 
 Juramant in schimb sa faci 
 Sa ajuti cu buletine si multi votanti 
 Ca Iulica sa se-aleaga Boier peste zona intreaga" 
 

In Dor Marunt, profesorii dedica ode primarului, si invata copii la supunere si plecaciuni 

(atasament 1)  

In Lehliu Poetii scriu elogii, poezii si uneori slove imparatului...  

Stau în fotoliul cald ca și pe ace 

Și-mi pare că nimic nu se mai poate 

Când văd că mai nimic nu se mai face 

În dragul meu Lehliu din păcate. 

(versuri compuse și recitate de actorul Victor Mihalache) 

https://recorder.ro/experimentul-lehliu/ 
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Continui domnule Prim Procuror, cu o serie de comentarii legat de raspunsul dumneavoastra:  

1) V-am rugat anterior sa nu se utilizeze Posta Romana pentru corespondenta si considerentele 

care au stat la baza acestei solicitari. "Dosarul trimis catre noi prin Posta Romana a fost deschis si 

fotocopiat de angajatii Postei Dor Marunt impreuna cu membrii Gruparii Infractionale, si a ajuns la 

noi cu plicul rupt si dosarul desigilat!" mentionam in clar in documentul PH82/8859/3-VIII/2020, 

trimis dumneavoastra pe data de 20.04.2020. Cu parere de rau, observ ca a fost utilizata Posta 

Romana pentru a ne returna dosarul, iar angajatii Postei Romane din Dor Marunt, au desfacut 

pachetul, au fotocopiat totul si ne-au trimis noua cu intirziere documentele si plicul rupt. 

Din acest motiv, in zilele urmatoare vom depune Plangerea Penala, cu nr PH-320-8860-VIII-2020, 

indreptata impotriva Dl Xenofonte Purcarea, Prim-Procuror al Parchetului de pe langa tribunalul 

Calarasi, pentru Neglijenta in Serviciu- conf art 298 CP. 

Vom oferi plangeri penale mici, multe, simple, usor de urmarit, spre competenta solutionare 

parchetului din Calarasi! 

Pentru inceput, atasam (atasamentul 2) Plangerea Penala cu nr PH-330-8860-VIII-2020 pentru 

exemplificare. 

 

 

 

Document semnat electronic. (13.05.2020/16.00pm) 

 

Cu Stima 
Cezar Petrescu 
Emba MSc Ing   
  
 


