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Incursiune in lumea 
interlopilor Calaraseni cu: 
Iolanda (Iolanda Simion, 
Buraga (Buraga Costel - Sef 
Politie Lehliu Gara), 
Imparatul (Iulian Iacomi - 
Presedinte PSD Calarasi / 
Primar Lehliu Gara), Danga 
(Mircea Danga - Director 
spital Orasenesc Lehliu 
Gara) si Mari Lazar (Politist 
criminalist - Lehliu Gara). 

Un material incendiar care cel mai probabil va starni revolta! 
Adevarul asa cum nu il stii, sau cum a transformat Imparatul Iulian Iacomi 
spitalul Lehliu Gara intr-o cocina, in care toti interlopii de rand, vin pentru 
rezolvarea micilor probleme! Continuarea la PAGINA 2 
 

 
In 15 ani am vazut Pompierii Lehliu 
Gara si Echipajele SMURD in 
exceptionale situatii, la descarcerari, 
luptand cu flacarile si trebuie sa spun 
cu mandrie ca acesti oameni 
exceptionali, care pun sacrificiul si 
onoarea inainte de orice, sunt EROII 
mei. Cinste lor, Eroilor mei! Continuarea la PAGINA 4 
 

„Comisia Europeană (EC) 
este o instituție a Uniunii 
Europene, responsabilă cu 
întocmirea propunerilor 
legislative, punerea în 
aplicare a deciziilor, 
respectarea tratatelor UE și 
de gestionarea activității 

curente a UE”. In 2005-2007, Martifer SGPS SA, firma Portugheza, cu operatii 
printre altele in Angola si cunoscuta pentru practici mai putin ortodoxe, cauta 
o locatie pentru o Rafinarie (fabrica) de Biodiesel. Continuarea a PAGINA 
13 

 
 
Orice persoana care se adreseaza ca 
roman unui roman de o alta etnie decat cea proprie are drepturi egale cu cele 
ale interlocutorului sau, indiferent daca etna sa este romana sau alta. Termenul 
de Roman defineste o relatie de apartenenta prezenta sau trecuta a unei 
persoane la Teritoriul National al Romaniei.  Continuarea la PAGINA 12 

 

Una din principalele surse de finantare 
in Judetul Calarasi pentru Partidele si 
sucursalele din Judet, precum si pentru 
primari, a reprezentat si o reprezinta 
venitul (financiar) din vanzarea frizurii 
asfaltice de pe A2 sau DN-uri. 
Ichim Marian si Iulian Iacomi - 
REGII FRIZURII ASFALTICE. 
Continuarea la PAGINA 3 

 

Aparent intamplator, Buraga Costel, 
Comandant al unitatii Imparatului la 
Lehliu Gara, dar platit de MAI, ne spune 
ca Serviciul de Evidenta a Populatiei tine 
de PNLSD, adica de Consiliul Judetean 
(deci nu de el). Deranjat de vacarmul 
„intamplator” de jos, mai trimite pe cate 

unul din 
sclaveti, sa ii 
calmeze pe 
flotanti. 
Din surse si 
structuri, si 
asta din cauza 
faptului ca la 
Calarasi, au 
fost date 

instructiuni 
clarw de a nu 
se oferi 
numarul real 
de flotanti 
celor care 

solicita… 
Continuarea  la PAGINA 25 

http://www.experimentullehliu.ro/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
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Familia Iacomi, cu Iulian Iacomi Presedinte PSD Calarasi si 
primar Lehliu Gara (de 2 saptamani candidat PNL) si 
familia acestuia, cu Ion Iacomi, primar PNL Dor Marunt, au 
reusit in 20 de ani sa configureze Spitalul Orasenesc Lehliu 
Gara, conform necesitatilor lor personale.   
Astfel, Iacomi a angajat in spital 6 membri de familie, a pus 
Manager un bun prieten (Dl Mircea Danga) si a dat afara 
elementele "neascultatoare". De asemenea a angajat, pe 
spaga, un numar de peste 30 de persoane apropiate lor, 
membri ai corpului medical, in diverse pozitii. Astfel, o 
sectie importanta, in Spital este Cabinetul de prelevare 
probe, unde este necesara colaborarea totala a celor de pe 
sectie! 
Astfel, cetateanul Stejaru Vasile, membru al gruparii 
Iacomi, ajunge "beat mort" la prelevat probe biologice, unde 
echipa de Interlopi sare imediat in ajutor si rezolva situatia. 
In zilele urmatoare, Vasile Stejaru isi conducea linistit 
masina! 
 

(A) Pe data de 19.06.2020, in jurul orei 01.00 am, un 
echipaj al Politiei a depistat in curba la Ogoru (com. Dor 
Marunt), un individ sub influenta alcoolului, pe numele sau 
Vasile Stejaru, membru marcant al Gruparii Infractionale 
Iacomi. Acesta a fost testat cu etilotestul si suit in masina 
Politiei, unde a fost dus la Lehliu Gara pentru prelevare de 
probe. 
La Lehliu Gara, odata ajunsi, au fost trimisi la Doamna (de 
garda) Dr. Iliescu V Lizica, unde agentii de circulatie, au 
solicitat prelevarea de probe de sange, in vederea 
determinarii alcolemiei. 
Imediat ce a fost luat din Ogoru, Vasile Stejaru l-a sunat pe 
Iulian Iacomi pentru a rezolva situatia. Iulian Iacomi, 
primarul, prin whatsapp a luat legatura cu Mircea Vasile 
Danga-Director Spital, care la randul sau a luat legatura cu 
Buraga Costel Sef Politie Lehliu si cu Dr Iliescu V Lizica, 
pentru a rezolva cu probele! 
Astfel, Iulian Iacomi a sunat pe mobil alti 3 membrii ai 
organizatiei Infractionale Iacomi, anume : 
1) Puschiu Bradut, ruda Gr I a lui Iacomi Iulian si cel prin 
care acesta achizitioneaza 
diverse proprietati, printre 
care  si ferma D-lui 
Chirman, de la Chirman 
Prest spre exemplu, 
cumparata pe numele lui 
Puschiu si a lui Ion Iacomi. 
Acest Puschiu Bradut este 
membru cheie in ecuatia 
interlopa, el avand functia 
de "buffer" financiar si 
factor de actiune, asigura de 
asemenea legatura cu 
interlopii din Clanul 
sportivilor si Clanul 
Foreman din Razvani si 
Bucuresti.  
2) Iolanda Simion, Ogorul  
Caricatura: Iolanda Simion, tanara speranta a 
clanului Iacomi, in actiune noaptea!  
3) Sonica (Popa Simion), Ogorul 
4) Marian Lazar - MAI politist criminalist Politia Lehliu 
Gara (transferat acum 4 ani de la Dor Marunt la Lehliu). 

Puschiu Bradut a aranjat pe Whatsupp cu Buraga Costel 
trimiterea lui Mari Politistul! Astfel, in timp ce Dr. Iliescu V 
Lizica trage de timp la prelevarea probelor, in Spitalul 
Lehliu Gara, ajung in timp record 4 membrii ai gruparii 
infractionale pentru a rezolva probele. 
Incepe procesul de recoltare si i se recolteaza, imediat una 
dupa alta, doua probe lui Vasile Stejaru, fara a respecta 
conform legii perioada de o ora intre probe. In acest timp, 
Mari Lazar (politistul criminalist-Lehliu Gara), ii umileste, 
ii ameninta si ii scoate afara din cabinet pe cei doi agenti de 
politie.  
In timp ce Mari Lazar politistul ii ameninta pe cei doi 
politisti de la circulatie si ii trage la raspundere pentru ca au 
oprit in Ogoru, in sat-ul lui Iulian Iacomi, Puschiu Bradut 
intra in cabinet si doamna doctor Iliescu ii preleveaza si lui 
2 probe de sange, iar probele lui Vasile Stejaru sunt 
aruncate in cosul de gunoi de langa scaun, din cabinet. Asa 
de bine au fost organizati, ca politistii de la circulatie nici nu 
au observat! Cand cei doi agenti de politie (unul inalt cu 
ochelari si chel), din care unul din Radovanu, din cate am 
reusit sa aflam, au intrat din nou in cabinet, si au finalizat 
preluarea probelor.  
Ei nici nu au inteles ca probele au fost schimbate. 
In pachetul preluat se aflau insa probele lui Puschiu Bradut, 
care bause " doar o bere" cu 2 ore in urma, oricum avea mai 
mica alcolemia decat Vasile Stejaru care era beat "lemn". 
(aveau sa se laude ei in ziua urmatoare). 
Agentii de politie pleaca cu proba. 
Pe lista de vizitatori a Spitalului Lehliu Gara nu apar 
membrii Gruparii infractionale ca persoane intrate, cu toate 
ca se vede clar in inregistrari cum intra pe poarta spitalului. 
La final, toti parasesc in tromba incinta spitalului. 
Conform informatiilor noastre, proba nu a mai ajuns la SML 
Calarasi, pentru determinarea alcolemiei. 
 
In acest fel, Gruparea infractionala a rezolvat problema 
recoltarii probelor biologice! 
Nu este prima oara cand Gruparea infractionala foloseste 
acest mecanism, prin care recompenseaza medicii si 
asistentele, cu bani pentru garzi inexistente, sporuri si 
bonus-uri din bugetul spitalului, buget controlat tot de 
Iulian Iacomi, Primar Lehliu Gara. 
Noaptea este insa mai dificil, din cauza faptului ca nu pot fi 
contactati usor membrii Gruparii in caz de interventie. 
Dr Iliescu consemneaza insa in fisa ei cum ca "a doua proba 
a fost recoltata la 1:45 minute", lucru fals. In fapt la 1:45 era 
recoltat Puschiu Bradut, ca un fapt amuzant! 
Doar o parte din poze apar aici, dar in plangerea penala 
acestea apar in fisierele video. La ora 00:51 sistemul 1 de 
supraveghere, se vede sosirea masinii politiei (Radovanu-
Calarasi) cu agentul urcat pe bancheta din spate langa 
Vasile Stejaru. 
Atasamentul 3- video al doilea sistem de supraveghere 
- la 00:38 (-12minute 
dieferenta de sistemul 
1) ora sistemului 2 de 
supraveghere vine 
masina Politiei 
(Radovanu-Calarasi), 

a se vedea in fisierul 
video atasat plangere. 
- la 00:44 sistemului 2 de supraveghere vine politistul Mari 
Lazar (omul lui Buraga Costel, seful Politiei Lehliu Gara si 
el membru de baza al Gruparii Infractionale, adus de un om 
trimis de Iulian Iacomi, a se vedea in fisierul video atasat 
plangere.  
Atasament 4 - video  
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- la 00:55 sistemului 2 de supraveghere vine Tiguan-ul alb 
(CL-YOL) al Iolandei Simion (fiica) si Popa Simion (tatal), 
vine echipa!  
Iolanda Simion isi conduce tatal, Popa Simion care bause, 
la spital, sa rezolve situatia. Un alt membru al clanului. 

- la 1:19 vine Puschiu 
Bradut, vezi poza din 
atasament video 
plangere. 
- la Ora 2 a.m. pleaca 
Puschiu Bradut inainte 
de masina politiei, apare 
in atasament video 

plangere.  
- la 2:02 pleaca si masina 
Politiei. Astfel, Interlopii 
clanului Iacomi reusesc 
sa rezolve o prelevare de 
probe si sa se sustraga 
astfel Legilor Romaniei.  
 

Ei raspund doar in fata 
legilor din Lacomi Land, 
legi in care ei fac ceea ce 
vor. 
Vasile Stejaru, 
conduce linistit! 
Politia vegheaza! 
 

 

La Lehliu Gara, personalul medical, agentii de circulatie si 
membrii Interlopi au permis o serie de ilegalitati, pe care 
Dl Procuror Xenofnonte Purcarea, cel la care va ajunge 
prezenta plangere, nu le va gasi demne de o plangere 
penala si le va trimite (prin ghilotina) prin Posta Romana, 
unde personalul Postei le va poza si trimite catre Guparea 
Infractionala. 
Este interesanta insa mobilizarea exceptionala a Gruparii, 
chiar daca Danga Mircea (directorul Spitalului) era la 
momentul dat in Ungaria! 
De obicei acesta este cel care vine repede si rezolva situatia! 
Un alt element cheie este modul prin care sub modelul 
existent de organizare, Primarul dispune practic de Spitalul 
Orasenesc, iar prin intermediul Managerului conduce in 
fapt intreaga activitate a spitalului.  
De asemenea este important a se consemna ca Danga 
Mircea (directorul Spitalului Lehliu Gara) incepe fiecare 
dimineata la primarul Iulian Iacomi in birou, unde isi bea 
cafeaua! Zi de zi! 
 

 

Cum Procurorii DNA au constatat ca suma insusita ilegal, 
adica furtul, este mica, mult prea mica pentru DNA 
Bucuresti, acestia azvarle sesizarea catre Xenofonte 
Purcarea, Prim-Procuror al Judetului Calarasi, primul si cel 
mai important om in lupta cu infractorii in Calarasi! 
Xenofonte, o trimite insa (plangerea) direct lui Iulian 
Iacomi, spre competenta solutionare (ACOPERIT JAFUL). 
Ce sanse are Romanul, omul de rand in fata Interlopilor cu 
hainute de Senatori/ Deputati/ Primari? Raspuns: 0 sanse. 

Si cum ii stim aproape pe toti, le-am pregatit rechizitoriul, 
le-am demonstrat mecanismul, sistemul, participantii, totul 
pe masa! 
In august 2020, membrii gruparii vand frizura linistiti, 
aparati de Ministerul Transporturilor care ne-a trimis un 
raspuns halucinant si de Prim Procuror Xenofonte 
Purcarea, cel care are grija sa protejeze Gruparile Interlope 
cu hainute POLITICE. 
 
Redam in cele ce urmeaza extrase din plangerea transmisa 
catre Directia Nationala Anticoruptie in luna Mai a acestui 
an. 
Prin prezenta completam plangerea penala PH300/8860-
VIII/2020, depusa la DNA Bucuresti si trimisa spre 
competenta solutionare Dl Prim-Procuror Xenofonte 
Purcarea, Parchetului Calarasi. 
Se urmareste prin prezenta dovedirea procurarii, urmaririi 
firului infractional, documentarea faptelor si retinerea 
dovezilor, in cazul jafului de pe A2 in special, jaf organizat 
si condus de Iacomi Iulian, Primar PSD Lehliu Gara. 
Pentru a dovedi furturile si a usura munca Procurorilor, am 
apelat la Dl Sofian Costache (0726630017)- parte a gruparii 
Iacomi - Presedinte PSD Lehliu Gara. Acesta are pe stoc in 
general 4-8 masini de 50t fiecare, gata de livrare, la Lehliu, 
se afla in dificultati materiale si i-a vandut lui Ichim Marian 
2 camioane (transfer de leasing). 
Astfel, pe data de 11.05.2020, cu toate ca Sofian stie ca la noi 
in unitate, nimic nu mai trebuie sa vina fara factura, acesta 
a fost de acord (avea nevoie de bani) sa-mi trimita 4 masini 
cu asfalt (frizura de pe A2). Astfel, la un pret de 1400 ron/ 
camion (50tone), acesta prin sofer Mitu Ion, a adus si 
descarcat la noi in unitate 4 camioane cu mixtura (stratul de 
uzura din zona drajna- unde se lucreaza acum). 
Pentru aceasta marfa la final mi-a oferit o factura si o 
chitanta ( vezi atasament 1), insa din 4 camioane a pierdut 1 
camion! A facut factura pe 3 camioane. 1 camion a fost 
pierdut! La rubrica "denumire produselor", sta scris " 
amestec optimal". In acest mod se albeste asfaltul furat de 
pe A2 intr-o structura criminala de proportie colosala cu 
implicarea directa a Ministerului Transporturilor Bucuresti, 
CNAIR Constanta, Consiliul Judetean Calarasi ( Iuliuta 
Vasile) si Grupul Infractional Iacomi. 
 
AMESTEC OPTIMAL 
Cum nimeni nu vinde frizura asfaltica, ea fiind in fapt 
proprietatea Statului Roman si fapt deosebit de important 
(frizura trebuie re-utilizata in statie), Sofian, emite facturi 
fictive, pentru care nu are intrare, facturi prin care livreaza 
frizura ca amestec OPTIMAL! 
 
DOVADA 
In unitatea noastra exista momentan o cantitate de 200t de 
frizura, care este tinuta pe stoc alaturi de alte elemente 
talharite de "gruparea" Iacomi (de exemplu teava de sonda). 
Au fost trimise sample-uri in Belgia, la sediul central, atat 
din proba adusa noua cat si din zona unde se realizeaza 
frezarea (podul care duce catre Valcelele). Probele sunt 
identice, este acelasi material. In unitatea noastra se afla 
1000m2 din A2, la un pret de 1120 euro! 
In ultimii 7 ani, unitatea noastra a document furtul 
organizat si implicand colaborarea INSTITUTIONALA 
multipla a CNAIR, PSD, Consiliu Judetean Calarasi, a unui 
volum de 1.5 milioane m3. 
A fost documentat si modul in care frizura este inclusa in 
contracte cu Statul Roman (Primarii, Consilii Locale) si prin 
care frizura ajunge sa fie vanduta in lucrari de "pietruire" la 
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preturi exorbitante, cu directa implicare a unui lung lant de 
functionari publici si Primari. 

     
A se retine ca CE (Comisia Europeana) a contribuit cu 70,81 
milioane de euro, alaturi de Banca Europeana de Investitii 
(250 milioane de euro) si Statul Roman la constructia 
Autostradei A2. 

Dauna calculata de unitatea 
noastra, in cazul furturilor de 
frizura este de 29.560.300 euro la 
cursul BNR din 15.05.2020. 
Atasamente: atasament 1- avize de 
livrare si factura. 
atasament 2- inregistrari audio cu 
platile la camion. 
atasament 3- inregistrari video 
descarcare. 
 

Caricatura: Ichim Marian - -Activ de la 7.00 am! 

 
In pozele prezentate se pot observa camioanele cu frizura 
asfaltica la descarcat, cat si documentele comerciale primite 
in mometul cupararii frizurii asfaltice. 
 

 
 
Restul atasamentelor, poze, avize pot fi vizualizate pe site-
ul nostru: https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/frizura-asfaltica-
ep2-cum-fura-linistiti-milioane-de-euro-crema-pnl-psd/ 
 
Depozitul de pe A2 ascuns de ochii indiscreti 

     

 

 

 
Am vazut oameni exceptionali la ISU Calarasi / Lehliu, insa 
sefii, nu sunt Oameni, sunt Demoni! Cum ajunge ISU 
Dobrogea si Calarasi sa fie conduse de oameni care au furat 
bani cu Asociatia Sportiva a Calarasiului, cum dispar 90 de 
tone de motorina si cum este ingropat dosarul cu ajutorul 

Procuraturii Calarasi numai in Experimentul Lehliu- 
cotidian cu print dedicat exclusiv Lumii Interlope 
Calarasene 

 
 
Descrierea faptelor savarsite: 
In perioada 2019-2020, cu predilectie, Lt. Col. Gheorghe 
Catalin, numit in 2005 in grad de Lt. Colonel, a instituit / 
format in Sectia ISU Lehliu, o Grupare de Crima Organizata, 
cu totala informare si colaborare a ISU Calarasi, prin 
prietenul sau Lt. Col Paduraru Adrian, concretizata prin 
alinierea la gruparea de Crima Organizata coordonata de 
Iacomi Iulian. 
Se constata faptul ca Pompierii sunt fortati sa stranga bani 
lunar din salariile lor pentru a fi dati sefului de unitate- 
Gheorghe Catalin. Astfel, incepand cu 2007 de "cap de vita 
furajera", adica de angajat MAI, fiecare da lunar cate 10 ron, 
bani pentru "galeti si mop-uri", bani care ajung la sef. 
De ex 10 ronx 87 de angajati MAI = 870 ron/luna! 
Au fost stransi la Lehliu Gara, pe tabel 3000ron pentru 
amenajarea parcarii, cea din curtea unitatii, bani care au 
ajuns la Lt. Col. Gheorghe Catalin pentru uz personal. 
Plutonier Anghel George strange banii pentru Sef, 
amenintat fiind cu masuri represive! Acesta lunar se ocupa 
de banii stransi de la Pompieri pentru "mop-uri si galeti". 
Plutonier Anghel George cunoscut si ca "contabilul". Pentru 
indeplinirea obligatiilor trasate de sef, Plutonier Anghel 
George este avansat.  
Se documenteaza faptul ca Lt. Col. Gheorghe Catalin, are 
pat in unitate (in birou) la Lehliu Gara si primeste 800 ron, 
in plus la salariu, pentru "cazare". In acelasi timp acesta 
inchiriaza garsoniera din blocul de garsoniere din Lehliu 
Gara (acesta este din Poiesti, deci este detasat). 
 

Lt. Col. Gheorghe Catalin doarme in unitate, in birou, fapt 
cunoscut de Lt. Col Paduraru Adrian. 
Lt. Col. Gheorghe Catalin organizeaza des (cel putin o data 
pe saptamana), cu Danga Mircea (Director Spital Orasenesc 
Lehliu), baute in unitatea ISU, baute in care, ambii, se lauda 
la toti, cu performantele sexuale exceptionale, cu angajate 
MAI sau ale Spitalului Lehliu Gara. De multe ori bautele 
continua in Policlinica nou renovata in Lehliu Gara, unde 
cei doi ajung cu masina bauti! 
 

Lt. Col. Gheorghe Catalin a instituit un regim de teroare fata 
de angajatii MAI care nu sunt supusi, acestia find pedepsiti 
cu numeroase sarcini. Lt. Col. Gheorghe Catalin supune 
unitatea complet Gruparii Iacomi, angajand fictivi ai lui 
Iacomi, ca de exemplu Pompier Rica ( pe numele sau Dinca 
Relu Catalin), ginerele lui Iacomi Iulian, si omul care apare 
in materialul Experimentul Lehliu al celor de la Recorder, si 
are un important rol in fraudarea alegerilor in 2017. Rica, 
este angajat fictiv de Lt Col. Gheorghe Catalin, acesta avand 
numai rol de capusare, un loc de munca linistit la care nu 
trebuie sa mergi! este inregistrata o prezentala Lehliu a 
acestia de 2% din timpul pontat, in timp ce la ISU Fundulea 
acesta merge regulat la munca! 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/frizura-asfaltica-ep2-cum-fura-linistiti-milioane-de-euro-crema-pnl-psd/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/23/frizura-asfaltica-ep2-cum-fura-linistiti-milioane-de-euro-crema-pnl-psd/
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Se inregistreaza si documenteaza modul in care timp de 3 
ani, Lt. Col. Gheorghe Catalin instruieste SSPA-ul de pe 
fiecare tura cum sa rotunjeasca orele de functionare a 
utilajelor, astfel ca mototina suplimentara sa poate fi 
sustrasa de Lt. Col. Gheorghe Catalin pentru uzul sau 
personal. 
SSPA-ul face fisa de consum si semneaza la sfarsit! Sub 
amenintare acestia rotunjesc orele de functionare si pun 
motorina sefului in rezervor! 
Se documenteaza alimentarea multipla a PH-27-JEE, 
turism personal al lui Lt. Col. Gheorghe Catalin si faptul ca 
in zona in care alimenteaza nu sunt camere de supraveghere 
cu exceptia celor montate de noi! 
Se inregistreaza modul aberant in care Toader C. Nicolae, 
este introdus de Lt. Col. Gheorghe Catalin la insistentele lui 
Danga Mircea si la solicitarea lui Iacomi Iulian, prin care, 
fara concurs, si fara a avea nimic de a face cu sarcinile, este 
introdus pe Echipaj SMURD! Acesta (Lt. Col. Gheorghe 
Catalin) este chemat „la ciorbica” acasa de Toader C 
Nicolae! 
Se noteaza modul aberant in care Toader C Nicolae este 
introdus de Gruparea de Crima Organizata Iacomi in 
unitate. 

 
Caricatura vesela: Danga Mircea, Lt. 
Col. Gheorghe Catalin si Lt. Col. 
Paduraru Adrian, la o bauta in sediul 
MAI Lehliu 

 
Sunt obtinute declaratii cu angajati 
MAI terorizati si obligati sa cotizeze 
suplimentar la Lt. Col. Gheorghe 
Catalin, pentru a fi lasati in pace, sa 
nu fie bagati pe masini ca soferi, de 
exemplu si cum sunt sortati ca pe 
capre pentru diverse activitati. 

In plina Pandemie, la inceputul acesteia, apare o situatie 
exceptionala la ISU Lehliu Gara! Timp de o luna fiecare 
Pompier primeste 3 masti ( din hartie) si 2 perechi de 
ochelari pe borderou, in conditiile in care acestia aproape 
zilnic sunt in intalniri, participa la interventii, etc. In bataie 
de joc, acesti au fost trimisi la interventii de Lt. Col. 
Gheorghe Catalin, care printre altele are ca principala 
preocupare gasirea de solutii impreuna cu Purcarea Mihai, 
care strange si el bani lunar pe caiet, de a muta angajatii 
MAI care nu sunt supusi la MAI ISU Budesti! 
 

 
 
Se constata dupa publicarea Epsodului 1 din Fictivii MAI, 
CLanul Iacomi, cu sprijinul Membrilor Gruparii, a lui 
Plutonier Major Purcarea Mihai si cu participarea tacita a 
lui Buraga Costel- Sef Politie Lehliu Gara, si a Procuraturii 
Lehliu Gara, aranjeaza impreuna cu Iacomi Iulian mutarea 
atelierului de turnat placi de beton pe locatia fostei discoteci 
IBITZA, in Lehliu Gara, departe de ochii prostimii, pe un 
teren detinut de Oancea, cel cu utilajele agricole de la iesire 
din Lehliu spre Lehliu Sat, membru si el al gruparii Iacomi. 
Terenul este in camp, pe proprietate privata, departe de 
drum. 
Iacomi Iulian a avut grija imediat sa lege echipa la curent 
non stop din sistemul public al Orasului Lehliu Gara, cu 
curent "moca" platit de "prostime". 
Buraga Costel, este informat de actiune, de furtul de curent, 
de fapte si inregistrat audio, insa pana azi 26.08.2020, 
Buraga Costel nu a luat nici un fel de actiune, mai mult, a 
fost filat si filmat la discutii cu Echipa de Fictivi, echipa care 
produce bani multi pentru Grupare. 

In poza alaturata se vede becul de pe stalp care functioneaza 
24/7, legat la iluminatul public si noua locatie. 

 

Activitatea de productie continua nestingherita, Baneasca-i 
fericita ca nu ii mai vede, dar trista ca nu mai are cine sa-i 
dea Buna Ziua!  
Se constata scumpirea uleiului de Floarea Soarelui pentru 
formele de turnare garduri!  
Se constata faptul ca Plutonier Major Purcarea Mihai, vede 
ca este constant urmarit! 

 

 
„Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără 
părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi 
bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să 
respect secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”‘ 
Juramantul Politistului! 
Acestea sunt cuvintele care incununeaza ani de studiu,, 
antrenament si extraordinara onoare de a purta uniforma 
Ministerului de Afaceri Interne, uniforma de Politist. Cata 
onorare, cata responsabilitate, cata datorie fata de cei slabi 
si vulnerabili, cata umilinta, sa lucrezi cu oameni din toate 
categoriile sociale. Acesta este Politistul! El nu este om, el 
este garantul aplicarii legii si jura in fata lui Dumnezeu sa le 
aplice corect si cu buna credinta, atunci cand poarta 
uniforma. 
In Calarasi, in Lacomi Land, juri credinta Dumnezeului care 
te trimite la scoala de Ofiteri si a celui care-ti da functia! O 
batalie exceptionala in care Zeul zdrobeste Imparatul, cu 
extraordinara blandete. 
O poveste fascinanta a unei batalii la care au lucrat 3 luni, 
Bunica, Unchiul si Marmota (vezi EP 3)! 
 
Cap 1 Politistii din Dor Marunt 
SSI- Serviciul Secret al Imparatului, este format din unitati 
ale MAI, prin persoanele angajate atat in Politia Locala Dor 
Marunt, Lehliu Gara, angajati ai MAI-ISU (Rica spre 
exemplu – Dinca Relu Catalin- ginerele lui Iulian Iacomi), 
angajati de pe echipajele MAI Calarasi care au zona aferenta 
Orasului Lehliu. SSI este organizat de Iulian Iacomi si 
condus cu mana de fier de Buraga Costel- Seful Politiei 
Orasului Lehliu Gara. Acestia nu raspund decat in fata Legii 
din Lacomi Land, insa sunt platiti de prostime! 
In urma cu doua saptamani (pe 17 August), Ion Iacomi, 
Primar Dor Marunt, si candidat PNL pentru un nou mandat 
de Primar, vine la poarta lui Aurel S, din Dor Marunt, 
suparat pe acesta pentru o postare pe facebook, postare in 
care Aurel S, spune ca ” Asa va iesi Ion Iacomi din Primaria 
Dor Marunt”. Caricatura, care arata o soparla cu o oarecare 
asemanare cu un organ genital, este doar o caricatura! 
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Aurel S, din Dor Marunt, este bolnav Psihic, Dislipidemie, 
Ictus Lacunar, AVC, HTA, a avut AVC si nu este in 
deplinatatea facultatiilor mintale. 
Acest lucru este cunoscut de toti satenii, de Primarul Ion 
Iacomi si de toti agentii de Politie din Dor Marunt. 
Ion Iacomi trimite echipajul de Politie Locala, si il salta pe 
Aurel S, fara mandat, il duce la sectia Dor Marunt, il 
abuzeaza fizic, il impinge si il ameninta pret de doua ore, in 
care este obligat sa tina masca pe gura! Fara strop de apa! 
Aurel plange, tremura, plange dar ramane pe scaun, ramane 
drept, chiar si in fata a 5 Politisti care urlau la el 
amenintator! 
Aurel, devine cel mai sanatos la cap dintre noi toti! Tine 
piept la 6 oameni timp de doua ore jumatate, apoi cedeaza 
si plange…. 
Aurel este umilit, bruscat, nu este lasat sa mearga la toaleta 
sau sa iasa afara, nu este lasat sa se ridice de pe scaun. 
Pentru o postare pe facebook a unei caricaturi, Aurel este 
injosit, se tipa la el, iar Aurel intinde mainile plangand si le 
spune sa ii puna catusele! 
Doua ore jumatate mai tarziu acesta este aduc acasa cu 
masina Politiei Dor Marunt, si acasa are o cadere, face o 
criza grava. 
Dupa 30 de ani de la Revolutie, suntem in aceeasi situatie 
in care Structurile Securitatii Interlope, zdrobesc oamenii 
cu cizma, ii umilesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inregistrare document din Dor Marunt 
Reporter: -Dumneavoastră ați făcut un AVC. 
Aurel: -Ischemic, pierdere de memorie...Pe urmă am avut 
un șoc, am rămas cu pierderi de memorie, am zis că nu mă 
mai fac bine. 
Reporter: -Adică ați avut probleme psihice. 
Aurel: -Am ajuns la Săpunaru și doi ani m-am plimbat prin 
omiospitale. Nu am vrut să mă pensionez pentru că am 
sperat să mă fac bine. Diagnosticul a fost dedublare de 
personalitate gravă, cum scrie ei acolo. 
Reporter: -Adică medicul scrie. 
Aurel: -După doi ani îmi era rău, cădeam. Doctora a anunțat 
familia. Am fost la spital și m-am trezit și bolnav de inimă, 
fibrilație acută și insuficiență respiratorie. 
Reporter: -Aveați 61 de ani... 
Aurel: -Anul acesta am făcut analizele. Dezorientat tempo 
spațial. 
Reporter: -Da, e destul de grav! 
Aurel: -Nu pot să plec singur. Eu trebuie să dezvolt 
memoria... și cu Facebook, acum cânt și la orgă... În 
campanie postez de la grupuri, tot felul de alea... Capul meu 
este puțin defect. 
Reporter: -Am înțeles. Aveți niște probleme. 
Aurel: -I s-a părut lui Iacomi că am pus eu o poză și am scris 
pe ea ,,așa va pleca Ion din primărie,,. 
Reporter: -Așa. Si? E dreptul dumneavoastră să puneți ce 
vreți pe Facebook. 
Aurel: -Prima dată a venit Ion Iacomi aici. Eu iau tratament 
dimineața, la prânz și seara.După ce iau mă culc. M-am 

culcat și a ieșit soția. După ce a venit Ion Iacomi a venit 
Poliția. 
Aurel: -Nu. Nu a venit în ziua aia. 
Soția spune: -Au venit, au strigat la poartă, Aurele, Aurele, 
le-am spus că doarme, s-au prezentat și au întrebat ce  a 
prostie a postat el acolo. I-am spus că eu nu știu ce este ăla 
Facebook. Era foarte nervos, foarte agitat. Bine că nu a ieși 
Aurel. I-am spus: ce știu eu, domn primar? Eu nu am văzut 
, nu am Facebook, de unde să știu eu? Mă chema la mașină 
să-mi arate. I-am spus că nu vreau să văd eu așa ceva. A zis 
că dacă nu se potolește îl dă în judecată. 
Reporter: -Deci v-a amenințat cu judecata. 
Aurel: -Da. Eu i-am spus să facă ce vrea. O perioadă am 
închis contul meu. În momentul în care l-am pus pe Nițulică 
la poza de profil, a venit Poliția. ,,Susțin Nițulică”, scria la 
poza de profil. A venit o fată drăguță și a spus că trebuie să 
dau o declarație. 
Reporter: -Deci a venit Poliția Locală la dumneavoastră la 
poartă și a zis că trebuie să dați o declarație pentru o postare 
pe Facebook. Dumneavoastră, om cu probleme medicale, 
psihice... 
Reporter: -Poliția știa asta. Polițiștii erau toți grămadă... 
5,6... Ea s-a așezat la calculator și a început să scrie pentru 
că eu i-am spus că am probleme și nu pot să scriu. M-a 
întrebat al cui este Facebookul... Normal, e un cont fals...nu 
am numărul meu de telefon acolo, nu am poze... Fata își 
făcea datoria... 

Reporter: -Cum o chema pe fată? 
Aurel: -Mădălina, Cătălina... nu știu că eu 
nu țin minte... cu memoria... 
Reporter: -V-a întrebat cineva dacă doriți 
un pahar cu apă? 
Aurel: -Nu. Mi-a pus mască. Eu mai 
trăgeam de ea așa că am insuficiență 
respiratorie. Au venit doi polițiști. Pe unu 
îl cunosc, este prieten cu el. S-a așezat 
acolo și a început: ,,Ce, faci mișto de noi? 
Dă telefonul!... Nu am telefonul la mine! 
Este acasă. Facebook am pe calculator. A 
zis: ,,mergem la calculator!,, Nu!  A venit 

apoi Condruț și a început...că mi-a venit și rău! 
Reporter: -Ce voia Condruț? Ce căuta el acolo? Poliția e 
apolitică, nu are voie să facă politică. 
Aurel: -Ce politică? M-a făcut în tot felul! Mi-a fost rău 
atunci! Fata și-a dat seama și le-a făcut semn să plece. 
Reporter: -Dar ce v-a zis Condruț? 
Aurel: -Mi-a zis că mă bagă la pușcărie, că-mi pune cătușele. 
Eu m-am abținut că începusem să tremur. De multe ori îmi 
vine rău și prin curte... Plâng.... Acum îmi vine să plâng... 
Reporter: -Am înțeles... Nu vă puteți controla emoțiile... 
Ușor. Fără grabă! E greu să retrăiți emoțiile... Nu v-au scos 
puțin la aer? Nu v-au dat apă? 
Aurel: -Fata m-a întrebat dacă mi-e rău și mi-a dat voie să 
scot puțin masca că eram departe de ea. 
Reporter: -Deci ăștia au sărit la dumneavoastră... 
Aurel: -Vai de mine! Țipau și urlau de parcă.... Ei știu că am 
mai avut o problemă cu ai lui Iacomi... noaptea, ca-n filme, 
cu mașina, cu bâta, să mă omoare tot din cauză că l-am făcut 
pe Ion prost și bețiv. Asta am pățit cu ei... Fata m-a adus 
înapoi acasă. Imi mai revenisem. 
Reporter: -Și cine a dat declarație? Ați dat până la urmă? 
Aurel: -Am dat la fata aia, da. 
Reporter: -Deci dumneavoastră, om cunoscut cu probleme 
medicale, probleme psihice, ați fost luat de poliție să dați 
declarație pentru postarea unei caricaturi pe Facebook... 
Când s-a petrecut asta? 
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Aurel: -Acum vreo două săptămâni am postat și alaltăieri 
am dat declarația. M-a pus să scriu și cu mâna că declar nu 
știu cum... o jumătate de oră am scris că tremura mâna, nu 
am avut nici ochelari... Foarte greu am scris acolo că 
declar... am scris ce a zis fata aia. 
Reporter: -Deci dumneavoastră ați scris declarația sau fata? 
Aurel: -A scris ea și mi-a citit de mai multe ori că eu nu 
vedeam. Am întrebat ce vrea el...fata a zis că nu știe, că atât 
i-a dat ordin și atât a făcut. 
Reporter: -A vrut să vă intimideze... 
Aurel: -Cred eu... Dar dacă eu nu luam tratament acum 
puteam să fiu mort. Se putea întâmpla orice. Eu nu ies 
singur din curte. Doar cu însoțitor. 
Reporter: -Deci ceea ce au făcut agenții Poliției Locale din 
Dor Mărunt este un lucru ilegal și imoral. Ei nu au voie să 
facă așa ceva. Acest lucru nu trebuie să se mai repete. Vom 
avea grijă să facem cunoscut ceea ce s-a întâmplat și modul 
în care acești oameni acționează pentru că nu poate un 
exemplu mai bun decât ceva real. Trebuie să arătăm pentru 
a preîntâmpina să nu se mai întâmple. Ei nu au voie să vină 
la dumneavoastră trimiși de primar la o persoană cunoscută 
cu afecțiuni psihice, neurologice, când 
el nu este  apt de a da declarații, să-l 
abuzeze, să-l bruscheze și să-l 
umilească.  Cât ați stat acolo? 
Aurel: -Două ore am stat.Eu nu plec 
nicăieri.... numai însoțit pot să plec. 
Am stat în căldura aia... Când au venit 
m-a luat tremuratul, am început să 
plâng și am spus ,,Lăsați-mă în pace! Pune-mi cătușele și 
lăsați-mă în pace! Poate, dacă vreți să mă omorâți...,,  Mă 
bucur că am avut cui să spun! 
 
Politia Dor Marunt, prin directa coordonare a lui Buraga 
Costel, a luat declaratie scrisa unei persoane bolnave cu 
handicap, stiut fiind, ca nu se afla in deplinatatea 
facultatiilor mintale, prin care acesta recunoaste ca nu el a 
scris pe Facebook, despre Ion Iacomi! Declaratia este scrisa 
pentru a fi prezentata lui Iulian Iacomi, care o astepta la 
sediul acestuia de la Hanul Rustic. 
Agentii de la Politia Dor Marunt au vrut sa il trimita pe jos 
acasa pe Aurel, insa doar inspiratia Catalinei (agenta), a 
facut ca o drama sa nu se intample ( Aurel nu ajungea singur 
acasa - nu se poate orienta spatial). 
 
Condrut, cel care a abuzat si jignit cel mai rau persoana 
audiata si retinuta ilegal, este un interlop marunt care nu 
are ce sa caute cu uniforma pe el! Acesta stia de probleme 
medicale ale omului, insa Condrut nu este om. Condrut este 
orice altceva, dar om nu este! Gasiti aici imagini clare despre 
Condrut: El este cel care era beat mort la volan! Condrut 
este Seful SSI in Dor Marunt (cand este treaz- adica cand nu 
este mort de beat). 
-Doamne unde au ajuns! A ajuns Clanul Iacomi sa oprime 
bolnavii Psihic? Este posibil un asa atentat asupra noastra a 
tuturor? Sunt acestia oameni sau sunt doar niste bate? 
 
Cap 2 Brigara Operativa 
SSI nu permite accesul in 
Lehliu pentru un grup de 
persoane fara insotire 
MAI. 
Dintre aceste persoane, Zeul, 
este cel care dupa articolul de 
ieri, cu Zeul si Imparatul, din 
Editia noastra online, a 
capatat o atentie sporita.  

Cum pregatesti 3 luni de zile Operatiunea Crocobaurului in 
episodul 3! 
Cum castiga Zeul o batalie doar cu Buraga si Iulian, aducand 
strabunicii mere in ep 3.  

 

 
 
Obisnuiti cu talpa pe gat, sa tinem privirea in jos, am uitat 
cum este sa privim cerul! 
O poveste fantastica din lumea reala, cu Imparatul Iulian, 
Zeul, Bunica si Unchiul. 
In Lacomi Land multi au fugit, in cautarea unui trai mai 
bun. A plecat fiecare pe unde a vazut cu ochii. Unii chiar si 
azi pleaca la gara Lehliu cu geanta imprumutata, sa 
munceasca in Anglia si Germania, pe ce-o fi! 
Ei au nevoie de tine sa fii slab, umilit, resemnat si pleznit 
peste fata in fiecare dimineata, daca ridici ochii din pamant! 
   Insa in Lacomi Land, exista un om, un om exceptional, un 
rom, un…rom exceptional, un rom…cum altul nu am gasit 
in intreaga imparatie Lacomi Land! Numele lui este Stan 
Bucur, zis Gigi Zeu. 
Gigi Zeu nu este un om, asa cum poate va puteti imagina. 
Gigi Zeu este zeul meu, mai Roman decat toti Romanii 
burtosi, cu afaceri de miliarde din zona care tac si dau spaga 
Clanului Iacomii, este singurul Roman care a stat zid in fata 
lui Iacomi Iulian si a spus:    -Pe aici nu se trece! 
Zece ani am urmarit acest personaj fabulos din Lacomi 
Land, impreuna cu Bunica si Unchiul. 
Gigi Zeu este un om mare, un exemplu pentru noi toti, un 
etalon pentru comunitatea Roma, un om care timp de mai 
bine de 14 ani a stat zid in fata Clanului, iar azi el poate sa 
devina Zeul Tau! 
   In lumea fantastica din Lacomi Land, Gigi Zeu este un 
personaj mitologic de exceptie, iar curajul, staruinta si 
daruirea lui vor servi ca inspitatie pentru noi toti! In lumea 
reala, Gigi este un OM, un OM mare pentru lupta cu 
Clanurile! Are si Gigi pacatele lui, insa cu siguranta va da 
socoteala, ca fiecare de altfel, pe lumea cealalalta, daca nu 
aici. 
Nu am gasit om de afaceri, persoana individuala, firma, 
Prefect, Sef de Consiliu Judetean, Sef de Politie, care sa 
lupte cu atata inversunare, convingere pentru drepturile lui 
asa cum a facut-o Zeul! 
 

Rezultatul? 
Dupa 15 ani, Zeul meu a imbatranit luptand, insa sufletul 
este la fel de viu ca la 20 de ani! Casa este inca in picioare, 
gardul Imparatului mai este doar partial acolo, iar Zeul 
lupta… Si trimite in 2020 Zeul ravasel Imparatului de-i sar 
basketii din picioare cand citeste, iar Prim Procur Banescu 
Liliana scoate din sertaras plangerea….dupa x ani… 
Iulian Iacomi, inca ii trimite amenintari, somatii, interlopi 
acasa, insa in afara de faptul ca ia furat acestuia 2 ha de 
teren acum intravilan, teren care a ajuns la Prio/ Bunge, 
Imparatul nu a reusit sa treaca de Gigi. Nici sa-l sara nici sa-
l ocoleasca! Cand se intalnesc fata in fata Imparatul nu-l 
poate privi in ochi, tine capul in pamant, grohaie nervos, 
insa ochii nu ii ridica! 
Iar cand Gigi a depus ultimul raspuns la sediul Primariei 
Lehliu, Iulian Iacomi a amutit! 
Cum a ajuns Prim Procuror Banescu Liliana sa-l protejeje 
un deceniu pe Iulian  Iacomi de Gigi Zeu si cum dupa vizita 
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mea la Parchet cu Zeul de mana, doamna Prim Procuror da 
drumul la dosarul lui Iulian dosit ani buni, numai in 
urmatoarele 9 episoade, din reala lume a Dinastiei Iulian! 
 
EP 1 - terenul de 100 m2 
Gigi concesioneaza in Razvani 100 de m2 acum 20 de ani. 
Pe teren, Gigi constuieste o casuta modesta din chirpici. 
Imparatul, vrea sa dea terenul mai tarziu altor Interlopi din 
Lacomi Land, asa ca incepe sa il toace pe Gigi. 
Procese verbale de demolare, amenintari, si Hotarare de 
consilui local prin care Imparatul ii anuleaza concesiunea! 
Gigi lupta si lupta si lupta…. 
Insa imparatul nu ii demoleaza constructia, ii este frica, asa 
ca construieste un gard din banii Primarie prin care 
inconjoara casa lui Gigi! FARA POARTA! 
Baneasca si Parchetul Calarasi blocheaza plangerile Zeului. 
Gigi nu mai poate intra in casa, ca nu mai are pe unde, dar 
lupta…. 
Interlopii suna si in 2020 pentru terenul de 100m2, curg 
procesele Verbale de amenintare cu demolare, telefoane, 
amenintari, insa casa Zeului sta si azi in picioare! 
12 ani a stat Iulian Iacomi pe spatele Zeului cu coltii infipti, 
insa Zeul meu a ramas in picioare si lupta cu armata 
Imparatului in fiecare dimineata. 
Cata ura trebuie sa ai,  cata ura trebuie sa aduni pentru a 
teroriza un om pentru 100m2, care in fapt si de drept sunt 
ai lui? cum este sa dai o Hotarare de Consiliu Local, special 
pentru a pedepsi un om? 
Povestea lui Gigi Zeu in 10 episoade doar in Cotidianul 
Experimentul Lehliu, cotidian dedicat exclusiv lumii 
interlope din Lacomi Land si a Dinastiei Iulian. 
 
Documente: sesizari si raspunsuri ale autoritatilor sunt 
disponibile pe site-ul nostru www.experimentullehliu.ro: 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-
imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-
batalie/ 
   

 
 
Asa se manifesta furia unui Imparat- gard fara poarta, sa nu 
poata intra Zeul decat in zbor in casa 
Cata ura poti sa aduni ca om, sa stai 20 de ani cu un intreg 
aparat administrativ pentru a zdrobi un om? 

 

 
 
Buraga Costel, Sef MAI Lehliu Gara, o data aparut articolul 
cu Zeul si Imparatul, a primit instructiuni clare de la Iulian 
Iacomi de a urmari, controla si amenda pe oricine detine, 
distribuie sau atinge Ziarul Experimentul Lehliu. Ziarul 
Experimentul Lehliu devine Ziar de Rezistenta! 

Astfel, in data zilei de 30.08.2020, Zeul, pleaca sa se plimbe 
cu masina de un alb imaculat! Imediat ce ajunge in Lehliu, 
acesta vede ca este urmarit de echipaje ale MAI, care prin 
statie anuntau faptul ca masina Zeului este in miscare! 
Astfel Zeul, ghidat de Bunica, ajunge pe strada din Lehliu 
Gara la strabunica acestuia, sperand ca scapa ” de nebuni..” 
Pacione da pe statie ca a vazut masina Zeului! Primeste 
instructiuni prin Whatsupp de la Buraga sa mobilizeze toate 
Echipajele din Oras pentru a opri masina Zeului. 
Pacione, agent MAI opreste masina timp de cateva minute 
departe de Zeu! La ora 11.55 ajunge Zeul in fata casei lui din 
Lehliu (unde locuieste strabunica acestuia- o femeie la 75 de 
ani)... 
Continuarea articolului numai pe site-ul nostru 
www.experimentullehliu.ro: 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-
imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-
batalie/ 
 

La 12.08 ajunge echipajul MAI cu Bunescu si Agent ajutant 
si blocheaza strada! Blocheaza circulatia! „- Te-am Prins!…” 
Perchezitioneaza 
spatele masini si il 
ameninta pe Zeu cu 
puscaria daca are 
ziarul la el. „- Deschide 
portbagajul sa vada 
astia ca ma uit..” 
La 11.58 scoate Zeul 
galeata cu mere!! El 
venise sa aduca mere bunicii! Bunica il imbratiseaza! 
 

MAI Lehliu prin Buraga Costel, mai cere Echipajului MAI 
34764 al MAI Circulatie Calarasi sa participe la sicanarea lui 
Stan Bucur. Acesta mai este oprit o data in trafic in drum 
spre Dor Marunt ( 20 de minute mai tarziu), de MAI 34764, 
unde i se spune sa nu mearga spre Dor Marunt! Imparatul 
este suparat si este mai bine ca acesta sa faca cale introasa. 
 

Trei Echipaje MAI sunt puse de Seful Politiei sa abuzeze un 
om care nu a gresit cu nimic! Stan Bucur a fost umilit si 
jignit de Pacione (bata lui Buraga), insa Stan Bucur a 
raspuns frumos si politicos! Pacione a mai oprit Zeul si azi 
31.08.2020 in drum spre Buzoieni, unde impreuna cu 4 alti 
agenti! Acestia perchezitioneaza masina lui Stan Bucur, iar 
Pacione il ameninta cu amenzi si puscaria daca mai merge 
la Olandez! 
 

Stan Bucur este un om abuzat, este omul caruia Imparatul 
i-a luat aproape tot, pamantul, umilit si batjocorit de MAI si 
structurile de forta ale Statului Roman. Stan Bucur, lupta, 
insa el nu este singur! Suntem si noi, Prostimea! Si mai este 
un aspect: noi suntem multi, ei doar o mana! 
Stan Bucur este Zeul meu, incet va deveni si Zeul Tau! -Nu 
ai crezut, nu-i asa? 
Fenomenal este cum catelul si copii se invarteau pe langa 
Stan Bucur, cata inocenta. 
 

CE FACEA IMPARATUL INTRE TIMP? 
Iacomi Iulian a incercat sa stea de vorba cu mine, insa 
telefonul lui era blocat. Eu eram la mormantul lui Hagiu 
Marian, copilul de 13 ani care si-a gasit sfarsitul in lacul cu 
perete vertical sapat de Ion Iacomi la Hristu Costel in Dalga 
Gara. 
Hagiu Marian, un copil balai, subtire si destept, era unul din 
copii Familiei Hagiu, o familie sarmana, fara fantana in 
curte, insa oameni curati si muncitori! Hagiu Marian, 
muncea de 2-3 ani ca cioban 12-14 ore pe zi si colinda cat 
este ziua de lunga campul cu oitele! 

http://www.experimentullehliu.ro/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
http://www.experimentullehliu.ro/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/29/extraordinarul-razboi-al-imparatului-cu-zeul-sau-cum-a-iesit-iulian-iacomi-zdrobit-dupa-fiecare-batalie/
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Eu, Cezar Petrescu si Costin Radulescu, doi Ingineri, 
oameni cu educatie, ii dadeam lui Marian, pe camp de cate 
ori ne intalneam cu el, apa, suc, banane, iar Costin ii dadea 
haine si ii lua incaltari! Costin ii spunea mereu ca trebuie sa 
se intoarca inapoi la scoala. 
Hagiu Marian este gasit inecat in lacul sapat de Hristu 
Costel, cu perete de 9 m inaltime vertical, fara a fi 
imprejmuit cu gard! Acolo o data intrat, acolo ramaneai! 
Din apa lacului nimeni nu poate iesi, nu ai de ce sa te agati, 
peretele era vertical! 

Hristu Costel, cel pe 
pamantul caruia a fost 
sapat lacul, ascunde 
faptul ca lacul este a lui si 
in ziua gasirii cadavrului, 
se intalneste cu Ion 
Iacomi si Joga Virgil si 
realizeaza in fals un 
contract prin care 
justifica in fata 
Procurorului faptul ca 
terenul este al primariei, 
ca lacul este vechi si asta 
e… Insa Procurorul nu a 
intrebat nimic! 
Imparatul Iulian, 
caricatura vesela 

 

Procurorul preia moartea suspecta, insa face o ancheta in 
bataie de joc! Cazul este ingropat rapid cu ajutorul 
Parchetului Calarasi si al lui Dumitru Nicolae, Director ITM 
la acel moment, care ajuta cu sfaturi 
legat de cum sa nu fie cazul trecut ca 
accident de munca…. …o zi mai tarziu 
apare pe luciul apei o oita moarta….. 
 

Cat costa viata unui copil in 
Lacomi Land? 
In Dalga Gara, viata unui copil nu 
costa nimic! 
Cat costa un Lacomi Land acoperirea 
decesului unui Copil? 
Cateva voturi la alegeri! Aici poate fi 
Hristu Costel intrebat! 
 

Imparatul suna!  
Zeul si imparatul se alearga si nu se gasesc, insa Zeul are 
hainuta bunicii si este invizibil!  
Sa Spuna cineva ca undeva acolo, Dumnezeu nu le vede pe 
toate!?  

 
 
In tot Baraganul, singurii care ma suna sunt Zeul meu si 
Imparatul lor! Binele si raul, la unul rad copii in jur, la altul 

crucile si mortii, si mai grav ca nu stia ca Hagiu Marian este 
copilul inecat in Dalga din cauza incomptentei CRIMINALE 
a Clanului Iacomii. Oare doamna Prim Procuror Banescu 
Liliana si Prim Procuror Xenofonte Purcarea cum dorm? 
-Ingeri si demoni, forte antagonice exceptionale! 
 

Iacomi Iulian, vrea sa vorbeasca intr-un cadru 
LARGIT, vrea baie de public in PANDEMIE! 
 

Am fost sa plang la capul lui Hagiu, asa cum fac de ceva 
timp, asta pentru ca si eu sunt vinovat pentru ca nu m-am 
implicta mai mult sa il scot de acolo! Plange si Costin, si nu 
o data l-am vazut suspinand pentru baiatul asta care ii era 
ca un copil! 
Mormantul curat, ca o lacrima, era de fapt cel mai curat si 
pamantul parea ieri pus! Parca a fost ieri! Pacat! Mare 
pacat! 
Oare Hristu Costel in afara de amenintari cu procese de 
calomnie, va avea pana la sfarsitul vietii curaj sa-si ceara 
iertare Doamnei Hagiu? 
Iar Procurorul……hmmmmm….Procurorul asta! 

 

 

-Stiai ca in Calarasi, 
Procurorul are numere unde 
poti sa il suni sa sa il intrebi 
de stadiul unui dosar? Le 
gasesti pe site-ul Parchetului 
Calarasi. 
Ei bine Procurorii pot fi 
intrebati pe mail sau telefonic 
de stadiul unor dosare, ei pot 
sa iti raspunda daca ai 
sesizari de facut, pasii si te vor 
ajuta. Daca mergi la DNA, la 
depunere primesti si un 
biletel. Biletelul se da pe 
principiul ca daca esti caftit 

afara din sediu, (in cazul in care dosarul ajunge spre 
competenta solutionare paratului, imediat ce iesi pe poarta 
DNA), si uiti ca ai fost la DNA, sa gasesti biletelul in buzunar 
ulterior, sa sti pe unde ai fost si sa poti intreba de parcursul 
dosarului! Daca ai fost subiectul unui abuz, poti sa ii suni! 
Procurorul va avea grija de plangerea ta si nu o va trimite 
paratului! 
Acceseaza www.pna.ro daca vrei sa faci o sesizare. 
 „Dormi linistit, Procurorul vegheaza pentru tine” 
 

Am depus si eu plangeri si dorm foarte linistit! 
Foarte important: –Procurorul lor este si Procurorul tau sau 
este doar Procurorul! Este Procurorul in Lacomi Land un 
Procuror adevarat? Poti afla numai in extraordinarele 
episoade ale Lumii Interlope din Lacomi Land. 
Copii ale documentelor se pot vizualiza pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/27/procurorul-lor/ 

   
Ce-am gasit prin birou      

 
 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/27/procurorul-lor/
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Cum implica Gruparea Iacomi cadre MAI, acoperite prin 
angajari fictive de Conducerea ISU Calarasi si Lehliu Gara. 
O ancheta document care arata cum se fura la greu din banii 
prostimii si cum Procurori se intrec sa acopere cazul! 
Prezentul caz a ajuns printre altele la Parchet in Lehliu 
Gara, unde a fost ingropat cu coperti cu tot. 
 

Va prezentam in cele ce urmeaza fragmente din 
plangerea penala transmisa catre Parchetul de pe 
langa Judecatoria Calarasi / 05.05.2020 
 

„Distinsa domnule Prim Procuror, prin prezenta dorim sa 
depunem urmatoarea plangere penala impotriva lui (spre 
competenta evaluare si solutionare): 
 1. -Plutonier Major Purcarea Mihai 
 - Plutonier adjunct Sef Ion Ciprian Tudorel 
 - Scriba Gabi - angajat Primarie Lehliu Gara 
 - Iulian Iacomi - Primar Lehliu Gara 
pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:  
- Constituire de grup infractional - Art. 367 alin 1 si 
2 din Codul Penal. 
- Infractiuni contra securitatii nationale art 394 
Cod Penal (subminare economica). 
 
VERII SI FAMILIA PURCARE 
Pentru a intelege baza prezentei plangeri este necesar a lua 
pe rand cativa membrii relevanti ai Clanului: 
- Plutonier Major Purcarea Mihai - MAI Lehliu Gara 
premiat si el in 2017. 
- Plutonier adjunct Sef Ion Ciprian Tudorel - MAI 
Lehliu Gara - comandant de echipaj și conducător 
autospeciale în cadrul Secției de Pompieri Lehliu Gară - 
promovat proaspat inainte de termen pe 02.12.2019 cu 
ocazia Zilei Nationale. 
- Scriba Gabi - angajat al Primariei Lehliu Gara (poza mai 
jos) 
 
DRENAREA BANULUI PUBLIC 
Implicarea angajatiilor MAI in CLANUL IACOMI a 
reprezentat si reprezinta pentru acestia o importanta veriga 
a lantului infractional! 
 
Astfel prin intermediul SC Grand Construct SRL, fratii 

IACOMI reusesc sa plaseze, alaturi de "primari prieteni" din 

zona, lucrari in valoare de 625.000 euro unei firme 

controlata de fratii NEMES (si ei implicati in mizerie pana 

peste cap). Aceste lucrari, acordate direct prin telefon, sunt 

realizate in totalitatea si integritatea lor in "bataie de joc"! 

Deoarece a fost folosita doar pentru exemplificare, nu se va 

intra in detalii, insa nu putem omite implicarea verilor 

PURCAREA. Astfel, in loc sa realizeze lucrarile de 

contructie primite in conformitate cu cerintele Primariei, 

Familia PURCAREA preia executia la negru a lucrarii!  

Astfel din 2018 pana in 2020 (in prezent), Fam. Purcarea 

executa operatii de turnare in forme a dalelor de gard 

pentru cimitire si punerea in opera la fata locului! Astfel, 

Plutonier Major Purcarea Mihai - MAI Lehliu Gara, 

impreuna cu Plutonier adjunct Sef Ion Ciprian 

Tudorel - MAI Lehliu Gara - comandant de echipaj și 

conducător autospeciale în cadrul Secției de Pompieri 

Lehliu Gară si coordronator (al gruparii), Purcarea Mihai 

- angajat al Primariei Lehliu 

Gara (poza mai sus), ajutati de doi 

baieti din Dalga Gara si de un 

minor tot din Dalga Gara, executa 

complexe lucrari de constructii in 6 

sate arondate Lehliu Gara si Dor 

Marunt. Mai jos foto cu cei doi copii 

/ minori la data executiei.  

Astfel, la intelegere cu NEMES 
ZAHARIA care primeste 30% din lucrare, ION si IULIAN 
IACOMI care primesc 40% din lucrare, ajung la intelegere 
si subcontracteaza un numar impresionant de lucrari, 
lucrari care dreneaza bugetul primariilor din zona cu 
625.000 euro (conform SICAP), prin acordare directa, in 18 
luni de zile. Astfel, executantii primesc 30% din devizul 
lucrarii!  
Spre exemplu, pentru lucrarea de Reparatii gard cimitir Dor 
Marunt se constata o valoare de deviz de 146.160 ron 
echivalentul sumei de 30.450 euro. Pe 29.10.2019, are loc 
oferirea contractului. 
Extras SICAP: DA24231305,"Calarasi","COMUNA DOR 
MARUNT(PRIMARIA DOR MARUNT)", "GRAND 
CONSTRUCT", "Reparatii curente gard cimitir sat Dor 
Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi", 
"146,160.00", "29-OCT-2019 15:49:35", "3796730", 
"11247791", "45342000-6". Ce presupune lucrarea? In mod 
normal ar presupune executia unui gard la cimitirul Dor 
Marunt Sat- lucrare executata cu un anumit set de cerinte 
care sunt necesar a fi indeplinite. Angajatii MAI, la care 
ajunge lucrarea, executa intr-un spatiu inchiriat de la Iulian 
Iacomi, spatiu din Lehliu Gara, proprietatea de drept a 
Primariei Lehliu Gara, de pe DJ34, fix langa Parchetul de pe 
langa Judecatoria Lehliu Gara, turnare a mii de placi de 
beton pentru gardurile din toate comunele arondate lor.  
 

Din inregistrariile ambientale pretul chiriei, practicate de 
Iulian Iacomi pentru spatiul care de fapt nu-i apartine este 

"subtire" de 
1000ron/luna! Banii 
sunt lunar, impreuna 
cu cei aferenti spagii 
pentru lucrariile 

luate sunt adusi de Scriba Gabi la locuinta lui Iulin Iacomi 
(crinului 1) in punga 
de plastic si lasati in 
casa acestuia. 
Purcarea intra cu 

punga si iese fara din locuinta lui Iulian Iacomi in multiple 
zile din 2019! 
Baietii de dimineata la munca (fara echipament de 
protectie, fara acte, insa cu protectia oferita de Clanul 
Iacomi pentru care lucreaza). 
Baraca din imagine reprezinta spatiul la care distinsa 
Doamna Banescu Liliana, Prim Procuror al Parchetului de 
pe langa Judecatoria Lehliu Gara are vedere directa din 
birou! Spaga pentru sediu este impartita de Iulian Iacomi si 
Domocos, sef cooperatie. D-na Banescu cunoaste foarte 
bine ceea ce se petrece in baraciile din spatele biroului sau, 
insa ...tace...!  
Aici se observa si masiniile CL-57-YBY si CL-03-XMW. 
Relevant este ca "varul" Purcarea, CADRU MAI, este filat si 
inregistrat cum cara luni de zile, in timpul programului sau 
de lucru la unitatea unde lucreaza, cateva mii de panouri de 
gard, iar descarcarea este facuta de oameni fara echipament 
printre care si un MINOR! 
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In rechizitoriul pregatit de noi si inaintat catre unitatea 
centrala, rechizitoriu care se refera strict la infractiuniile 
economice ale gruparii, in limba engleza, exista 156 poze in 
care printre altele arata, utilizarea "minorului" care 
munceste cot la cot cu adultii cu toate ca este epuizat! Fapta 
este de o gravitate extrema, iar situatia este imposibil de 
catalogat! Astfel 2 cadre MAI, fac parte printre altele intr-
un complex sistem de furt si frauda, capabil sa dreneze 
resursele urbei, cu o vivacitate greu de inchipuit! Valoare 
contractului 30726 euro (conform SICAP). 
Membrii retelei sunt inregistrati cand fac probe, legat de 
care este cantitatea minima de ciment care poate fi folosita 
in placi astfel incat acestea sa tina UN AN! Mai mult, acestia 
utilizeaza var hidratat in loc de ciment, si in amestec cu 
acesta pentru a reduce costurile! Lucrarea si gardul in toate 
locatiile, reprezinta o palma data intregii comunitati, prin 
bataia de joc, calitatea mizerabila si montajul "la panarama" 
facut! 

 
 
Aici forme de turnare in clar! De retinut ca acesti oameni, 

au reusit sa construiasca zeci de mii de ml de gard 
de proasta calitate si sa dreneze 280.000 euro in 
2019 numai pe gard-uri!  
Aspecte hilare : Se retine atentia Gruparii coordonata de 
Plutonie adj Ion Ciprian Tudorel, de a reduce costul gard-
ului! 
Astfel, exista inregistrari in care acesta "negociaza" cu 
diversi patroni de magazine alimentare "Pretul" la uleiul de 
floarea soarelui, ulei pe care acestia il utilizeaza la ungerea 
formelor de turnare! Ca la piata se targuiesc, pentru a obtine 
pretul de 4 ron/litru!? Negocierea capata aspect tragic- 
comic, si trece ascultatorul printr-o totala stare euforica! O 
data obtinut pretul, acesta (Tudorel) suna 4 persoane 
pentru a le comunica "realizarea"! Aces Tudorel si Purcarea, 
amandoi promovati de MAI si Medaliati, sunt fictivi! Ei 
incaseaza bani de la Stat degeaba, in realitate trec pe la 
munca foarte rar! Sunt acoperiti de conducere deoarece 
acestia au gard-uri de facut. Pe langa faptele prezentate, 
angajarea fictiva este o mica bobita! Acesti indivizi, nu 
realizeaza importanta functiilor detinute de ei, pentru 
comunitate, pentru Uniunea Europeana, pentru Uniforma, 
pentru noi toti! Pentru o mana de bani, cu toate ca au salarii 

bune, sunt dispusi sa-si vanda sufletul, si mai ales sa 
colaboreze cu structuri criminale, care pot la un moment dat 
"ATACA STRUCTURA EXISTENTA A STATULUI 
ROMAN" prin atentate de tip terorist/de contra-spionaj si 
sabotaj. De asemenea se constata in atasament 2 cum Plut 
adj Ciprian Tudorel, este dispus in timpul programului de 
serviciu, sa execute orice tip de gard la cerere! Pretul pe ml 
este insa cel din SICAP! adica 280 ron/ml! Se observa si 
incarcarea mare a acestora! Se lucreaza peste capacitate! 
Ideea este ca intelegerea cu Sofian si Iulian Iacomi este de a 
pastra preturiile pentru a nu strica piata! 
Sofian este cel care aduce nisip-ul cu propriile camioane la 
negru pentru lucrariile angajatiilor MAI. (Sofian este mana 
dreapta a lui Iulian si Presedinte PSD Lehliu Gara). 

 

 
-Dormi linistit, Buraga si Procurorul vegheaza! 
 
Daca credeai ca Imparatul nu a impartit cu grija pavelele 
scoase din Lehliu de la parc, atunci nu ai inteles nimic! 
Iulian Iacomi a stiut mereu cum sa dea celor credinciosi, 
ceea ce nu a fost si nu este al lui si mai important, ceea ce nu 
are el nevoie! 
O alta masina de pavele se afla pe strada Zefirului, spre 
camp la Andronescu Sandu, zis (Dihot Sandu), membru al 
gruparii Iacomi si ginerele lui Ghita Plesca! 
Andronescu Sandu este pensionat insa cumuleaza pensia cu 
salariul de la Ambulanta Lehliu Gara unde este si sofer! 
Sotia, Lenuta, este angajata la Ecoaqua si are grija sa 
primesti apa curata lacrima la robinet! 

 
Asa arata filtrul de apa de la 
masina de spalat din blocul de 
garsoniere de langa Liceul din 
Lehliu. Poza trimisa noua de un 
locatar! La doua saptamani de la 
montaj! 
Razvanenii si Lehlienii nu au 

nevoie de trotuare si strazi pavate cu dale si borduri! Dar cei 
din Buzoieni? Ele sunt matrasite la apropiatii lui Iulian 
Iacomi! 
La Ecoaqua, unde primaria are un cuvant greu de spus, 
mai lucreaza si sotia lui Florin, d-na A. Lenuta, de la 
Serviciul de Evidenta a Populatiei- Politia Lehliu Gara.  
Oare in Razvani aceste borduri de ce nu ajung? Sunt 
Romanii din Razvani mai Putini Romani decat oamenii 
Imparatului? 
Nea Sandu este suparat! Cu pavelele de la el se poate face 
un trotuar de aproximativ 200ml pe un metru latime! 
Acesta este un mecanism simplu de praduiala, prin care 
membrii Gruparii sunt rasplatiti pentru fidelitate! (din 
banii tai!). 
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Atata timp cat Buraga Costel, 
Sef Sectie Politie Lehliu Gara, 
nu primeste o sesizare de la 
Lehlieni, legat de aceste 
pavele, incet, incet, incet, …., 
te vand si pe tine! 
 
Pavelele sunt descarcate pe 
terenul proprietate, nu pe 
terenul public, ceea ce schimba 
incadrarea (informatie pentru 
domnul Comandant Buraga). 

 
Nea Sandu si moartea cu coasa, 

in vacanta! 

 

 
 
La varsta de 4 ani, am un accident de masina si am nevoie 
de transplant de sange. Singura salvare vine de la Nicolae, 
tigan, marunt si slabut, cam la 1,60 inaltime, care ma ia de 
mana si-mi spune ca totul o sa fie bine! Incepe operatia. 
Doctorul zicea ca am 1% sanse sa raman cu picioarele 
intregi!  
Operatia de 6 ore, nu se mai termina! Medicii mai au nevoie 
de sange, Niculaei zice iar: -Dau eu, luati de la mine! Intra 
iar in sala, mancase doua felii de paine intre timp! Medicul 
ii spune ca risca sa lesine sau mai rau, insa nu ii pasa! Mai 
da aproape un litru si lesina, isi pierde cunostinta langa 
mine. 
Mama pierde sarcina din cauza accidentului, era in alt 
salon, era rau! 
Dupa 7 ore, medicii din Medgidia, reusesc o minune pentru 
acea vreme! -Refac picioarele si pun in gips ambele picioare.  
Sase luni mai tarziu, tata, maistru constructor, ma ia cu el 
sa mergem la Niculaie sa-i multumim!  
Niculaie este tigan, avea 4 copii de varsta mea, frumosi si 
ageri ca niste draci! Dupa ce plang jumatate de ora unul pe 
umerii celuilalt, tata vrea sa il ajute cu bani sa-si termine 
casa. Avea o caramida de bani, multi, iar Niculaie era 
sarman, asta in timp ce eu ma jucam cu copii lui Niculaie in 
tarana „turca”, un joc cu bete. 
Nici nu a vrut sa auda Niculaie si dupa saptamani de 
rugaminti insistente a acceptat sa vine tata si umar la umar 
sa il ajute sa termine casa care la acel moment nu era gata.  
-Asa am devenit tigan si eu!  
Niculaie, un Rom, tata a patru copii, si-a riscat viata pentru 
a o salva pe a mea!  
 

Tiganca o mama exceptionala!  
Am copilarit si la bunicii din Navodari, tot printre tigani, 
lipoveni, turci si romani. Am prins nuntiile facute de tigani 
cu copile de 10 ani si baieti de 11 ani, vanzarea fetelor pe 
salbe de banuti de aur si fripturile de cal de care nu m-am 
putut atinge de mic (iubesc caii!). 

Cu bunicul intram in casele tiganiilor, el le zugravea 
camerele si vedeam cat de greu era pentru tiganca sa ofere 
celor mici si numerosi cele necesare traiului. Copii stateau 
pe langa bunica tiganca, ca puii pe langa closca. Diferenta 
intre bunica mea si bunica tiganca era ca tiganii erau 
amarati rau, saraci lipiti, si tiganca trebuia sa faca minuni! 
Faceau mere zaharisite, susane, si multe altele, ne bateam 
pe ele..! Tiganca trebuia sa faca din putin mult, mereu, si ei 
nu aveau ceea ce aveau Romanii. Erau discriminati si 
atunci, sunt discriminati si acum, o realitate trista! 
Cati dintre voi ati intrat in curtea unor tigani sa observati 
caldura tigancii in preajma copiilor, caldura bunicii tiganci 
cand strange nepotii in brate?  
Mama tiganca este la fel de iubitoare ca orice Mama si asta 
pentru ca indiferent de detalii, mama reprezinta cheia 
evolutiei noastre, a societatii, element care trebuie respectat 
si protejat de noi toti!  
Anii au trecut si tiganii au luptat sa se integreze, insa in fapt, 
ei au fost si inca sunt respinsi de societate, izolati, bagati in 
colt, tiganii au trebuit sa lupte sa supravietuiasca. Problema 
cea mai mare- educatia- saracia- lipsa locurilor de munca! 
Inca actuala, esecul ridicarii sociale a tiganului, a Romului, 
este de fapt esecul nostru al tuturor! 
 

La Calarasi 
In Calarasi, acum cateva saptamani, in perioada vacantei, la 
Notar, in parterul blocului cu apartamentul explodat, eu si 
30 de tigani! Tiganii mei veneau fiecare cu cate doi martori, 
pentru hartii sa poata pleca din tara, sa-si faca pasapoarte. 
Pentru ca nu stiau sa scrie, aveau nevoie de doi martori. Eu 
nu intelegeam ce fac toti acolo!  
Cand am realizat dimensiunea, cand am inteles de ce sunt 
atatia, toti tineri, analfabeti, am iesit afara si am plans! -
Doamne, cum de ne induri! Tare dureros! Ce esec, al nostru 
al tuturor! Notara mi-a spus: ” -Sunt sute zilnic”.. 
Acum cateva zile a iesit Ludovic Orban, dupa o vizita fulger 
la Calarasi si Oltenita sa spuna, ca ” sunt unii care umbla cu 
chimirul plin noaptea sa cumpere voturi”. Nu Stie Orban ca 
vizitele la Calarasi sunt cele care ii incheie cariera politica! 
Cand esti imbuibat si angajat la Pompieri pe 7000 ron, la 
Lehliu Gara, sef de Echipaj, medaliat o data la doi ani, fara 
sa mergi la munca, cand conduci 5 masini si esti satul, ai 3 
apartamente, este usor sa faci politica si sa judeci! Cum ii 
spui tu asta, unui om care nu are bani de paine si care se 
gandeste ca nu ii ajunge sa ia un suc la copil si ghiozdan sa 
il trimita la scoala? Crede oare Ludovic sau Ciolacu sau 
Ponta, ca pentru cel ce vinde votul, are importanta cine 
conduce? El oricum nu vede nici un progres indiferent cine 
vine la putere!  
Cum judeci tu pe cel ce vinde, cand el de fapt lupta sa 
supravietuiasca? 
In Razvani, in lipsa Procurorului, Justitiei, si cu directa 
complicitate a structurilor MAI in ultimii 30 de ani, tigani 
au fost abandonati! Fiecare a trebuit sa se descurce cum a 
putut! Care pe afara care aici, asa au aparut Clanurile! La fel 
Romanii, au luat calea emigrarii in masa! 
Clanurile, au aparut ca o necesitate, ele sunt de fapt familii 
bine inchegate si organizate; pe masura ce faptele rele au 
ramas nepedepsite sau pedepsite sumar, iertate.  
Astfel, o data nepedepsiti, la fel ca in cazul lui Ion si Iulian 
Iacomi, tiganii, au inceput sa faca si mai multe rele, si mai 
multe, ca daca tot nu sunt pedepsite! La fel si Romanii, si ei 
formati pe structura de clan- cei din lumea politica in 
special! 
Asa au ajuns sa ii sune Politia cand intra in Razvani sa le 
ceara voie?! Dar relatia de prietenie este mult mai larga si 
poate fi doar explicata prin esecul Justitiei de a Judeca, 
esecul Procurorului de a face Justitie si cel mai important, 
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ESECUL CLASEI POLITICE CARE A ABANDONAT 
MINORITATEA ROMA DAR SI PE ROMANI.  
Dar tiganii, romii, au devenit mai numerosi, au inceput sa 
nu mai fie o minoritate, insa tot in subsolul societatii sunt 
tinuti, si nicaieri nu poti vedea mai bine decat in Razvani, ce 
inseamna acest lucru. 
In timp ce in Ogoru, Ion si Iulian au asfaltat pana si drumul 
la cimitir, pe care nu trece nimeni, in Razvani, sat tinut in 
Epoca de Piatra, nu ai strop de asfalt, trotuar, …, doar 
Razvaneni, in Buzoieni dezastru, dar taxele de oras 
European! 
Pe starzi, zburda copii si strazile sunt pline de chihotele lor, 
iar tiganii se uita deosebit se suspect si atent la fiecare 
trecator. Cu bate si topoare, sabii, rangi si altele, tiganii din 
Clanuri, sunt gata imediat sa sigileze o strada cu masini, in 
caz ca sunt atacati, si chiar Iulian Iacomi, a trimis o brigada 
in urma cu ceva ani, sa rezolve (pedepseasca) pe unii care 
nu au votat cu el, unde s-au luptat cu tiganii ca in filmele lui 
Tarantino, cu rangi, topoare, bate, etc. 
In loc sa aiba cateva fabricute, unde sa lucreze cu toti, ei sunt 
impinsi treptat catre periferia societatii, analfabetism si 
infractionalitate. Ajung in puscarii si ies repede!  
Vin la ei la vot sa ii cumpere! Atat doar! 
In Razvani, un Procuror in 2 ore strange si curata Razvani 
si ii baga pe toti in doua dube (insa sa ii duca departe)! 
Pentru 20 de oameni, o comunitate sufera cumplit! 
Deosebit de violenti si constienti ca nu le face nimeni nimic, 
tiganii in toata Romania, se bat cu bate, topoare, rangi ziua 
in amiaza mare, iar Politistul este de fapt cu mainile goale si 
mai bine nu se baga! Faptele antisociale sunt nepedepsite, 
pentru ca in 30 de ani clasa politica, condusa de plosnite si 
lichele, care si-au schimbat haina la fiecare ciclu de alegeri, 
au stalcit in asa hal Legiile Romaniei, ca Justitia a devenit o 
gluma proasta, DNA un apendic inutil, care nu impune 
respect.  
 

O data influentata politic, Justitia isi pierde rolul 
de coagulant social! Incet, apare fragmentarea 
societatii si segregarea! 
 

Romania si Bulgaria, reprezinta o uriasa problema pentru 
Uniunea Europeana, pentru ca sunt tari in care Justitia nu 
mai are relevanta, sunt conduse de benzi de Crima 
Organizata, intinse pe toate palierele unde sunt bani. 
Oamenii nu mai au un partener, au un opresor, sunt jefuiti. 
Nicaieri nu este mai clara aceasta stare de fapt decat la 
Lehliu Gara! Prin stalcirea legiilor, Spitalul Orasenesc este 
transformat intr-o cocina si condus de un Primar 
eminamente rau si hot, Liceul, condus de sotia celui pus de 
Primar la Ocolul Silvic, devine un cotet, in care numai scoala 
nu se face, Scolile si Gradinitele sunt infestate de frica si 
controlate tot de Primar si rubedenii, furate si jefuite, alte 
institutii sunt controlate tot de primar, bugetele, investitiile, 
totul se invarte in jurul unui om! Drama face ca acest OM, 
este eminamente RAU si mereu acelasi, preocupat doar de 
propria bunastare! 
Judetul Calarasi este un esec! Orasul Calarasi este un esec, 
arata de 1000 de ori mai rau ca Luanda capitala Angolei!  
Impinsi catre marginea societatii, multi dintre Romii din 
Razvani, aleg munca si drumul lung catre Bucuresti sau 
afara! Multi, multi, mult prea multi! Zilnic sute merg la 
munca! Stiai ca 35 de Razvaneni din Clanuri fac fapte 
ilegale grave! Pentru ei sufera toti!  
Ne suparam ca vand voturi, insa nu a fost unul sa vorbeasca 
cu tiganii sincer! Sa ii ajute la nivel Guvernamental cu o 
strategie de eliminare a saraciei, de eliminare a 
analfabetismului, o strategie de dezvolare economica reala! 

Nu vorbe si bani aruncati la alegeri! Aceleasi strategii sunt 
necesare si pentru noi toti, nu doar pentru ei! 
-Cine sa faca asa ceva PSD? PNL? USR? Ponta, Orban, 
Ciolacu, Iacomi, Gogosel? 
Pentru o viata mai buna, Romii vor trebui sa inteleaga ca 
dincolo de nevoia imediata au o datorie si fata de noi ceilalti, 
iar noi sa intelegem ca ei sunt fratii nostrii iar Romanul din 
tine si Tiganul din mine sunt unul si acelasi om. 
 

Mandria tiganului  
De mic, am vazut tiganii chinuiti si dati la o parte, batuti de 
militie degeaba, asa ca atunci cand au crescut, au facut 
eforturi exceptionale sa se integreze, in ceea ce ei vedeau in 
jur ca normal! Si-au pierdut portul, salbele, in parte 
identitatea, limba, dar sufletul nu! Au ramas la fel de 
mandri ca noi ceilalti, poate chiar putin mai mult! Au 
invatat sa faca afeceri, meserii, au plecat afara si dusi au 
fost! Cand facea cumnatul meu casa, in Navodari de 6m 
inaltime, Noni, tiganul meu, cu care am copilarit, a construit 
si el si nu a pus capacul la casa pana cand cumnatul nu a pus 
primul. apoi a inaltat acoperisul cu 1 m, peste al lui! A avut 
el ambitia asta si asta spune mult! A suferit si era chinuit si 
jignit si la scoala ca era tigan, dar a inghitit si a mers mai 
departe! 
Si tiganul si romanul, au suferit impreuna si suntem frati, 
cu buni si cu rai, si va depinde de noi toti, de capii de familii, 
de clanuri, daca vor avea puterea sa spuna nu cumpararii 
voturilor in Razvani!  
Cu totii suferim, apa din fantani este otravita, copii se 
imbolnavesc, traiesc ca in Congo, iar sefii de Clanuri au 
gresit ca au acceptat vanzare voturilor! Vor avea oare 
Razvanenii puterea sa rupa lantul coruptiei la alegerile care 
vin? Sa voteze fiecare asa cum considera portivit?! Sa stea 
familiile de Romi impreuna si sa vorbeasca? Si ei sunt la fel 
de dezbinati cum suntem si noi! Stiai? 
Eu zic ca da! Si stiu ce spun!  
Daca nu pentru noi macar pentru copiii nostri, pentru o 
viata mai buna sa luptam, sa le lasam ceva mai bun, mai 
nobil, mai curat, sa ii invatam rspectul si sa ii educam, ca 
maxima prioritate!  
Ii dedic intregul set de articole care urmeaza lui Nicolaie.  

 

 
„Comisia Europeană (EC) este o instituție a Uniunii 
Europene, responsabilă cu întocmirea propunerilor 
legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea 
tratatelor UE și de gestionarea activității curente a UE”. 
In 2005-2007, Martifer SGPS SA, firma Portugheza, cu 
operatii printre altele in Angola si cunoscuta pentru practici 
mai putin ortodoxe, cauta o locatie pentru o Rafinarie 

(fabrica) de 
Biodiesel. 
 
Acestia se lipesc 
aparent 
intamplator de 
Iulian Iacomi si 
Lehliu Gara. Un 
satuc cu statut de 
orasel, Lehliu 
Gara arăta si 
arata rau, acum 
insa, arata mai 
rau ca atunci! 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
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Uniunea Europeana, observa incepand cu 2007 derapajul si 
cunoscand faptul ca este imposibila operarea unui plant de 
Biodiesel, de mare capacitate, fara a avea o mare cantitate 
de apa la dispozitie, un rau spre exemplu, fara o statie de 
epurare moderna, impactul asupra mediului inconjurator, 
asupra populatiei este unul devastator! Uniunea sprijina 
investitia care aduce locuri de munca, dar in ceea ce priveste 
conditiile de mediu, responsabilitatea revine Romaniei, ca 
stat suveran! 
Drept urmare, prin mecanismele Uniunii, este tras un 
semnal de alarma, iar Institutiile din Romania sunt puse in 
garda (degeaba) legat de cerintele esentiale ale infiintarii 
unui astfel de plant, intr-o zona lipsita de sursa de apa 
constanta (existenta unui rau), precum si de consecintele pe 
termen mediu si lung ( pe parte de mediu) in cazul infiintarii 
unei astfel de rafinarii. 
 
Alternativa 
In 2011, Prin SC Petrochem Technologies SRL, un Grup 
coordonat de una din entitatile UE, decide oferirea unei 
alternative zonei Lehliu Gara si in urma unei atente analize, 
este identificata o bresa care cu sprijinul EU, poate aduce 
locuri de munca, poate ajuta la dezvoltarea durabila a 
Baraganului, a Orasului Lehliu, alaturi de Prio! 
Astfel in 2011, se acorda o linie de Credit, scrisori de 
garantie de la un grup de investitori dornici sa investeasca 
in zona Lehliu Gara-Dor Marunt, 65 milioane de Euro, in 
prima faza! Este inceputa activitatea de monitorizare 
detaliata a zonei Lehliu Gara, dar si transformarea lui Iulian 
Iacomi in Imparat! 
https://www.wall-street.ro/articol/Turism/109521/Proiect-turistic-de-
65-mil-euro-la-Dor-Marunt.html  

 
Se urmarea infiintarea unui Parteneriat Public Privat, 
avand in spate Masina Financiara Europeana, prin care 
Industria Ecvestra (cai si cabaline) era pusa pe picioare in 
Romania pe modelul legislatiei din UK. 65 milioane de 
Euro, pachete legislative pentru a ajuta crescatorii de cai, 
infiintarea in parteneriat Public- Privat de Hipodrom la dor 
Marunt sau Lehliu, renovarea celor existente (cel de la 
Ploiesti de exemplu), etc. Pe scurt 3000 locuri de munca in 
3 ani, la nivel national- 1000 in zona Lehliu, bani 
nerambursabili, fara obligatii pentru Statul Roman! 
La Lehliu, Iulian Iacomi, a spus ca ceva teren ar fi, insa din 
dragoste pentru Portughezi, a zis ca ” nu prea mai este 
mult”! ” Se uita secretara si vede ce teren mai gaseste..” 
La Dor Marunt, proiectul se blocheaza la Romsilva, care 
detine cele 300+ ha ale fostei herghelii! 
Singurul interesat la Dor Marunt, primarul de atunci Dl 
Nitulica! au avut loc mese rotunde cu Ministerele, Senatori, 
Romsilva, Asociatii, Primarii, etc! A existat o singura 
problema in demesrul Olandezilor: Lipsea spaga! 
Si acum pe acest teren (al hergheliei Dor Marunt), cresc 
cereale, linistite! La Lehliu Gara, pe terenul care apartine 
acum Rafinariei, cresc buruieniile! Discutiile Petrochem cu 
Primaria se blocheaza, ca Olandezii nu „dau spaga” ! 
Apa deversata pe camp in rigole la Prio 2012, aproape 
epurata! 
 

Rafinaria (fabrica), are nevoie de o cantitate de apa 
de 5 ori mai mare decat consumul total al orasului 
Lehliu Gara, in fiecare zi de functionare. 
 

„La recepţia fabricii, circa 1,5% din valoarea investiţiei va 
merge ca taxă la bugetul oraşului, bani pe care primarul 
Iulian Iacomi spune că îi va investi în infrastructură. „Nici 
nu ne gândeam la aşa ceva. Toţi banii vor merge în apă, 
canalizare, gaze”, a spus primarul. Potrivit acestuia, singura 

facilitate oferită a fost aceea că pentru terenul cumpărat de 
la consiliul local s-a plătit „un preţ simbolic” Sursa EVZ ( 
Asa a fost, toti banii au mers la……..) 
 

La Lehliu existau si exista inca 7 probleme: 
 

1) Terenul si anume faptul ca este necesar un teren de 10-
50ha de inceput, fara a pune terenul necesar pentru culturi 
(materie prima). La Lehliu Gara, singura bucata de teren cat 
de cat mai mare, care se preteaza este cea actuala ( pe care 
se afla rafinaria)! Pentru „un pret simbolic” pb a fost 
rezolvata! Acest „simbolic” reprezinta un element hilar, 
transfigurat! Ulterior, tot din dragoste salbatica pentru 
Prio, acesta le-a aranjat inca cateva zeci de hectare, sa aiba 
oamenii de extindere! 
 

2) Rafinaria (fabrica) are un necesar de apa de 2000m3 apa 
pe zi! aproximativ de 4 ori consumul intregului oras cu 
localitatile limitrofe. Pentru a acoperi necesarul de apa au 
fost sapate 5 puturi de mare adancime, care colecteaza si 
apa din primele doua panze freatice. Primarul Iacomi 
Iulian, fericit, a fost de acord si cu acest mic amanunt, chiar 
daca in apropiere nu exista rauri care sa asigure un astfel de 
debit de apa! 
Rafinaria utilizeaza o cantitate mare de compusi chimici ( 
aprox 10.000 tone anual- real), compusi care nu trebuie sa 
ajunga in mediul inconjurator, dar ajung! Primarul Iulian 
Iacomi, a fost de acord sa arunce toata apa cu reziduri 
chimice direct pe camp si sub podul de pe A2, ani buni, 
langa statia de epurare. 700m3 de apa cu reziduri pe zi, 
aruncata direct pe camp! timp de ani si ani… si totul intra in 
sol si in panza freatica! 

 
Pe langa acesti compusi chimici, mai exista o alta 
sumedenie care pot fi gasiti pe site-ul nostru, la adresa: 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-
incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/  
 

Documentul din 2019 difera de cel din 2010 de exemplu, in 
sensul ca nu mai apar toti compusii chimici utilizati ( unii 
compusi se pierd pe drum…dar vom reveni asupra acestui 
aspect). 
 

3) Rafinaria nu are statie de epurare, dar Iulian Iacomi, ii 
lasa sa arunce totul pe camp, din dragoste pentru tine! Supa 
chimica intra in panza freatica, contamineaza solul si 

cursurile de apa si azi! 
 

4) Rafinaria utilizeaza cuptoare pentru abur, cuptoare la 
care foloseste cojile prin incinerare (cojile semintelor). 
Iulian Iacomi, pana in ziua de azi 14.09.2020, de la 
infiintarea Rafinariei, le-a permis celor de la Bunge / Prio, 
din dragoste pentru tine, sa scoata noaptea filtrele, mai ales 
vineri, sambata si duminica. Economia la filtre se traduce in 
2 milioane de euro pe an! Economie la costuri! Rezultatul: 
Dupa un deceniu, copacii se usuca, valoarea noxelor in zona 

https://www.wall-street.ro/articol/Turism/109521/Proiect-turistic-de-65-mil-euro-la-Dor-Marunt.html
https://www.wall-street.ro/articol/Turism/109521/Proiect-turistic-de-65-mil-euro-la-Dor-Marunt.html
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
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este (pentru cine stie si masoara), „pe inalte culmi”, vorba 
doamnei director de la Scoala nr 1 din Dor Marunt! 

 
Apa contaminata 

de la Prio 
deversata direct 

pe camp in rigole-
2010. 

Apa contmainata 
de la Rafinarie 

2011 
 

Poza 2011- Apa 
deversata pe 

rigole langa Prio. 
 

 

5) Problema avizelor, autorizatiilor, actelor…. 
Le rezolva Iulian Iacomi, prin insurubarea la Ecoaqua, la 
Agentia de protectie a Mediului, Garda de Mediu, Apele 
Romane, a unui urias sir de rubedenii si prieteni! Din 
dragoste pentru tine, Rafinaria produce pe pierdere de 10 
ani+. 
Iulian Iacomi, cu banii de la Rafinarie iti plateste tie la 
alegeri votul, cash, pesin, sa ai ce sa mananci o zi! 
 

6) Primarul PRIO al PSDNL – vom reveni aici- pion cheiei 
in ecuatia profitului, fara de care Prio inchide maine la 
7.00am! 
 

7) Capusarea Rafinariei prin firmele de transport 
(camioane) + posturi. (episoadele urmatoare). 
 
APELE UZATE 
Apele uzate (supa chimica) sunt din 2013 deversate printr-
o teava incompatibila cu continutul chimic deversat, 
construita ilegal, fara avizele necesare, cu proiect facut ” a la 
Lehliu”, in sistemul de canalizare al Orasului! Primarul 
Iulian Iacomi, noaptea nu doarme pana cand nu este sigur 
ca tu ai un loc bun de munca! Pentru tine a fost de acord 
Primarul, sa verse toata mizeria rafinariei in sistemul de 
Canalizare, sa ai de lucru, sa-ti fie bine! 
 

Legarea Bunge la sistemul de canalizare al Orasului 
Acizii si soda caustica, bazele, inhibatorii de coroziune, 
metalele grele, au distrus sistemul de canalizare. 
Ulterior, statia de Epurare este renovata, ” la inalte culmi”, 
dar Bunge deverseaza tot partial epurat! Si azi, din motive 
economice, Epurarea Prio NU FUNCTIONEAZA. Cate 
milioane de euro fac ei economie anual? …. multe…. 

 
 

Toate aceste magarii, 
acest genocid, este 
cunoscut de toti! Toti 
mint, de la Garda de 
Mediu, la Apele 
Romane, Prefectura, 
Prio/ Bunge, toti! Cel 
mai vinovat este insa 
Procurorul! El este cel 
care a ingropat toate 
dosarele legate de 

DEZASTRUL ECOLOGIC DIN LEHLIU! 
Rafinaria varsa nederanjata, in sistemul de canalizare al 
Orasului, supa chimica, cu o partiala curatare de 
hidrocarburi, restul prin pompare in statia de epurare, care 
o varsa direct in firul de apa! De 10 ani+.. 
 

Pe acte, totul brici, realitatea este alta!  

Va prezentam pe site-ul nostru raportul de 
incercari efectuat la Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala, 
pentru apa uzata si namol! 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-
incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/ 
 

Dezastrul Ecologic de la Lehliu este cunoscut de toti, 
inclusiv de Ciolacu si Ludovic Orban, iar din Februarie, 
Orban a primit spre competenta solutionare si informare si 
situatia cu Lacurile! 
Pentru cine nu stie, Slamul de rafinarie si namolul de statie 
NU AU CE SA CAUTE DEVERSATE IN APA (IN LAC)! 
 

Cum arata Reporterul novice si sincer care se duce 
la lac sa vada cum arata crapii somonati la Lehliu 
in apa? 
 

Pai… nu ia manusi chimice! Merge cu mainile goale si doua 
sticle goale, el nu se astepta sa gaseasca namol de rafinarie 
deversat din statie in apa! El este sincer, are telefonul si un 
reportofon! Vara, merge cu sandale! 
Namol de statie in rau? Pai nu trebuia sa fie utilizat in 
agricultura? Este ilegala deversarea! 
Supa Chimica din Lehliu, reprezinta o bomba ecologica, iar 
Lehlianul tot insista sa „nu moara”! Incredibila rezilienta 
acestuia! 
Pe site-ul nostru puteti viziona video-uri realizate la 300m 
de statia de epurare, unde Prio deverseaza noaptea fara 
epurare la liber 365 zile pe an: 
 https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-
incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/ 

 
CONCLUZII: 
 

Prio deverseaza cu o economie operationala de 3 milioane 
de EURO pe an, noaptea ca hotii, 700m3 de deseuri chimice 
si apa in camp, cu o epurare de forma a ceea ce pluteste! 
Acest slam de rafinarie, tot plin de metale grele ajunge in 
lac! 
 

In apa deversata concentratii de azot amoniacal de 
60 de ori mai mare, concentratii de azot total de 12 
ori mai mare decat limita admisa, Azotati 80% mai 
mare decat limita legala, sulfuri si hidrogen 
sulfurat de 20 de ori mai mare decat nivelul legal, 
foasfor de 9 ori mai mare concentratia decat limita 
legala, aluminiu de 20 de ori mai mare decat limita 
legala, cupru de 8 ori mai mare concentratia decat 
maxim admis, plumb, de 2 ori peste limita legala, 
Zinc, Mangan, peste limita legala, fier total 
118mg/l! 
 

Prio scoate filtrele si realizeaza aproximativ 1,5 milioane de 
Euro economie anual, la cuptoarele cu coaja, cuptoare care 
in mod normal nu ar trebui sa mai functioneze! (exista gaz, 
dar este scump..) 
Statia de Epurare din Lehliu, infestata de Clanul Iacomi, tot 
la misto, epureaza, in fapt deverseaza tot partial epurat (tot 
din motive de cost!). Slamul si noroiul de statie tot in apa 
curgatoare ajung! 
Totul ajunge la tine la robinet, in cana, la copii, in fantana, 
in peste, etc. 
In mijlocul Baraganului, ai parte de aer ca la „Copsa Mica” 
in vremurile bune! 
Ludovic Orban si Ciolacu te iubesc si iti doresc numai bine! 
Dormi linistit, Procurorul vegheaza! 

 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/15/experimentul-lehliu-incredibila-rezilienta-a-lehlianului-ep-1-din-20/
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Romania esueaza, alaturi 
de Bugaria, spre mlastina 
coruptiei generalizate, a 
furtului legalizat, bine 
legiferat, prin care 
imposibilul si imoralul 
devine posibil si realitate 
zilnica. 
„Toată lumea ştie că cine 
merge în administraţia 
locală este un „om făcut“ 
pentru el şi eventual pentru 
următoarele lui generaţii. 
Administraţia locală şi în 
general politică este de fapt 
canalul prin care ultimii din 
clasă, băieţii de nota 6, că 

tot e acum în vogă expresia, oameni cu bacalaureatul la 30 
de ani precum Vanghelie & Co ajung în faţă, la împărţirea 
resurselor publice. „Băieţii“ de 10 din clasă, ce să facă, 
pleacă să lucreze la NASA sau la Google. 
Şi după 4, 6, 10 ani, vezi cum răsar în declaraţiile de avere 
bijuterii, tablouri şi terenuri de sute de mii de euro. De 
unde? Aparent, nu ştie nici ANAF, nici ANI, dar ştie de fapt 
toată lumea. Prin sistemul de achiziţii publice. Fiecare 
primar, la cea mai măruntă comună, fiecare şef de cămin 
cultural, are acolo un buget de achiziţii, de la 5.000 euro pe 
an la 500 milioane de euro pe an. De unde cumpără? De la 
un văr, de la o mătuşă, de la un fost coleg de şcoală generală 
sau de facultate. Apoi grija este doar justificarea sumelor 
obţinute, adică, în termeni tehnici, „spălarea”. 
Şi iar peste 4 ani nu sunt şosele, nu sunt şcoli, nu sunt 
spitale. Ce este de făcut în aceste condiţii? Natura umană nu 
poate fi schimbată. Este aceeaşi. Ai putere discriminatorie, 
control controlabil, atunci haitele sunt la pândă.” ZF Sorin 
Paslaru, www.zf.ro. 
Cat de cruda este radiografia domnului Paslaru, dar cat de 
reala si apasatoare! 
Ecuatia alegerilor este simpla si rafinata de ani de zile de 
Partidele Politice, care complice cu Interlopii au stalcit si 
murdarit Legiile Romaniei, au zdrobit Justitia, trasformand 
Procurorul si Parchetele in anexe inutile ale politicului, 
inutile si lipsite de onoare! Procurorul, devine o rusine, insa 
sunt platiti la nivel European, pensionati devreme, 
respectati, apreciati, … 
 
MASINA DE VOT 
Primarul iese fara votul tau, bazat pe oprimarea celor slabi 
si vulnerabili, a celor de la ajutoarele sociale, a celor saraci 
si bolnavi. Pentru asta angajatii din Primarii sunt cheia. Ei 
cu angajatii primariei, analizeaza fiecare caz si ii ameninta 
cu represiuni daca nu voteaza cu cine trebuie! Le taie 
ajutorul social, pensia de handicap, ajutoarele de toate 
felurile, alocatia la copii chiar, le pun piedici, etc. Se fac liste 
si fiecare este carat la vot. Fac poze cu telefonul si dupa vot 
primesc cativa lei! 
Oprimarea celor amarati si vulnerabili este o CRIMA. 
Esecul suprem al Statului de Drept, nici in comunism, asa 
ceva nu a existat! Nici Stalin, nu a mers atat de jos! 
Al doilea element il reprezinta carausii care au de 
manageriat transportul oamenilor (cateva sute pe zi). 
Carausii sunt bine impartiti, fiecare are rolul si locul lui, 
organizati nemteste, Primarul, Senatorul si Deputatul iese 

cu frauda, girata de Politia Locala si Politia Orasului, Politia 
circulatie, acestia asigurand protectia carausilor. 
Al treilea element il reprezinta Serviciul de Securitate al 
Primarului, gata imediat sa reprime orice intrus, cu 
amenintari, bataie, distrugere, de fata cu Politia sau nu! 
Format din oamenii de incredere ai acestuia, ei trebuie sa 
indeparteze rapid orice curios! 
Alimentarea carausilor se realizeaza la Lehliu Gara, la 
Sofian, unde toti alimenteaza masinile si de 2 ori pe zi! 
Alimentarea cu bani tot acolo pe liste. 
Al patrulea element, sunt flotantii. Identificati tot de 
angajatii din primariile prietene, acestia sunt adusi la 
domicilii fictive, carati in ziua votului de dubite bine 
organizate, la Lehliu Gara estimarea este de 450-500 
flotanti adusi sa voteze cu Iulian Iacomi, pentru alegerile 
curente. Pentru 100 de ron, acestia sub amenintarea 
indirecta cu represalii, vand votul, mai mult de teama si 
frica! 
Colegii de la Recorder, cei care ti-au spus de Experimentul 
Lehliu primii, vin cu clarificari! Pe site-ul nostru puteti 
vedea reportajul, sursa Recorder.ro:  
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-
primarul-care-iese-fara-votul-tau/ 

 

 
 

Nimic nu ar fi posibil din aceste grozavii, 
daca Ministerul Afacerilor Interne ar 
respecta Juramantul, uniforma si 
drapelul! MAI, o sluga a Interlopilor, le 
asigura protectia in tot Calarasi-ul, 
Procurolul apara Interlopii, iar tu ramai 
singur! 
Pe site-ul nostru va prezentam un video 
in care va aratam cum ajungi primar in 
Lehliu in 2017 ales de altii!  

https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-
primarul-care-iese-fara-votul-tau/ 
 

PSD si PNL, Iliuta, Dragulin, Filipescu si Iacomi, cei 4 care 
au transformat in 20 de ani alegerile in Calarasi, intr-o 
mizerie de nedescris in care cei slabi si fara aparare sunt 
zdrobiti de bocancul politic! 
 

Pe site-ul nostru puteti vedea video-uri cu cei care cara 
votantii la sectia de votare:   
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-
primarul-care-iese-fara-votul-tau/ 

 

Micu Filip si Mariana Stan, 
verisoara primara cu Eremia, 
primarul la Odobescu PNL. 
Micu Filip Ionel, angajat la 
Primarie (vine la munca cand este 
sunat), membru al Bisericii 
Adventisete, a carat si a platit 

fratii pentru a ajunge in primarie. Folosind auto CL-14-
MFL, acesta a carat in jur de 150 de persoane. Ulterior 
ajunge in Primaria Dor Marunt, rasplatit pentru supunere. 
Directoarea Mariana Stan pune si acum o presiune 
extraordinara pe parintii cu copii la scoala, pentru a vota cu 
Ion Iacomi (detalii in episoadele urmatoare). 
Pe drumul catre ” inalte culmi educationale” Mariana arde! 
In video se vede Meserie, actual Vice, pe numele real 
Grigore Nicolae, acesta este cel care a coordonat masiniile 
cu votanti si platile. Carati Aurel Iancu si sotia. Se vede si 
mana dreapta a lui Gigel Stamate (gorobezu) cu CL 94-
AHA. 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/16/experimentul-lehliu-ep-2-primarul-care-iese-fara-votul-tau/
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Stan Mariana, 
director scoala 
generala Dor 
marunt, in 
campanie pentru 
Ion Iacomi, 
caricatura super 
vesela 
 

In imagini si 
Toader Ioan zis 
Nutica (consilier 
personal al lui Ion 

Iacomi). La securitate, avem profesorul de sport geamanu, 
gata de actiune in caz de nevoie! Cara si Geamanu Adrian 
(zis Orzea), sofer pe microbuzul scolar al Primariei Dor 
Marunt. 
Tudor Ioan, cu CL-16-TUD, cara cu doua masini din care 
un peugeot 307, oameni amarati. Acesta este consilier al 

primarului Ion 
Iacomi. 
Micu Filip, cara si 
plateste oamenii 
dirijat de Meserie, 
care asigura 

logistica si linistea! in imagini, Constantin Valeriu, 
adventist, din Dor Marunt. 
CL-94-AHA Gorobezu, prietenul lui Meserie. In imagini se 
vede si masina Audi A4 a lui Meserie cu care sunt carati 
oameni.  
B-04-ACK Stoican Nicolae, zis Cotaru, cel cu lacurile si 
pestii, angajat fictiv la Primaria Dor Marunt. sef la 

Asistenta Sociala la Primaria Dor 
Marunt. Pana voteaza oamenii mai 
aduce o tura de amarati!  
Ca vitele la abator, asa sunt carati 
oamenii vulnerabili, parintii nostri! 
Masina cu nr 2819FJY tot a lui 
Toader Ion consilier al primarului 
acum in functie, Ion Iacomi. Cara de 
zor oameni asistati social. 
Cotaru, vine cu oameni cu handicap 
de la asistenta sociala, familia 
completa. Asuprirea nu cunoaste 

limite iar scopul scuza mijloacele. 

 
Fratele pompierului Sandu Golohut (cel cu pavelele) – 
Mitica Golohut, cara oameni si are si poza lui Ion pe luneta. 
este finul lui Gigel Stamate. Meserie (vicele) este cel care 
coordoneaza intreaga operatiune si platile la oameni. 
Cotaru si Sandu Dihot cel cu pavelele din Lehliu Gara!  
Tudor Ion, cara oameni cu turismul Mercedes pentru a vota 
cu cine trebuie! Unii fac poza si ii arata lui Meserie poza cu 
stampila altii nu, se merge pe incredere! 
Cand esti dus si adus de acasa, ti se vorbeste frumos, ce faci? 
Cotaru incarca oamenii si ii duce inapoi acasa! 
Pleaca Tudor Ion cu masina plina de votanti! Organizarea 
este foarte bine pusa la punct, de Ion si Iulian Iacomi, cu 
sprijinul exceptional al MAI, atat politia locala cat si MAI 
Lehliu Gara (ep urmator pe larg). 
Cotaru cara oamenii cu ajutoare sociale, pe Petrica, Puiu si 
mama acestuia! toti oamenii de la ajutoare Sociale, sunt 

adusi la vot, cu teava la cap si glontul pe teava ei trebuie sa 
voteze, altfel pierd ajutorul social! 
Sunt oameni amarati, si nu toti tigani! Sunt si parintii tai, 
bunicii, rudele, suntem noi toti! 
Cotara duce oamenii inapoi acasa dupa vot! 
Alegerile devin un circ, o mizerie! Procurorul ascunde si 
caseaza plangerile, Justitia nu mai exista, ramai doar tu 
abuzat, parasit de autoritati, cu cizma pe gat, nu mai poti sa 
respiri! Ai de ales, ori pleci, ori mori zdrobit si in chin. 
Asta a reusit politicianul sa faca in Romania! O tara condusa 
de Interlopi, care au transformat scheletul Tarii- Justitia- 
intr-o boarfa de care trag toti! 
Procurorul, principalul pion in aceasta ecuatie, dispare 
alaturi de Politia Romana din ecuatia stabilitatii Statale! 
600 de voturi au fost aranjate numai la Dor Marunt! La 
Lehliu in episodul urmator. 
Nu uita, Primatul este deja ales, inainte de alegeri, 
dar el nu este Primarul tau! 
In Episoadele urmatoare, alegerile din Lehliu din 2017! 

 

 
La Lehliu Gara 
exista o situatie 
exceptionala, unica 
in Romania! O 
Grupare de Crima 
Organizata, cu 
sprijinul total al 
structurilor MAI-
ISU si al 
Parchetului de pe 
langa Tribunalul 
Lehliu Gara, 
jefuiesc locuitorii 
orasului de votul 

constitutional, exercitand exceptionale presiuni, asupra 
oamenilor amarati, oropsiti, cu handicap, batrani, pentru a 
vota cu liderul organizatiei! 
Imparatul Iulian nu a iesit Primar votat de tine! El 
nu este primarul tau! El a iesit primar prin furt, cu 
ajutorul MAI! 
Plangerile importiva faptelor penale, sunt ascunse de 
Procurori, casate, si aruncate in sertare adanci. In acest 
episod nu le voi detalia, insa numele si faptele Prim-
procurorilor, vor ocupa un alt articol! 
Este importanta intelegerea mecanismului de fraudare a 
voturilor si extraordinara complicitate a Structurilor MAI 
(Politia Circulatie Calarasi, Politia Orasului Lehliu Gara, 
Politia Comunitara Dor Marunt). 
Locatia: Sectia de votare de pe Crinului 1 (bordelul)- Lehliu 
Gara 
Toate faptele de mai jos sunt fapte penale, pedepsite de lege 
( in mod normal)! 
Actorii: angajati MAI, angajati Primarie, Serviciul de 
Securitate al Imparatului, carausii si victimele (votantii). Nr 
total: 325 numai la aceasta sectie! 
Video-urile le puteti accesa pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/18/experimentul-lehliu-ep3-
primarul-care-iese-fara-votul-tau-din-nou-buraga/ 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/18/experimentul-lehliu-ep3-primarul-care-iese-fara-votul-tau-din-nou-buraga/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/18/experimentul-lehliu-ep3-primarul-care-iese-fara-votul-tau-din-nou-buraga/
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In imagini cara 
CL-74-LAR, al 
morarului sef la 
Ecoaqua, infipt 
de Iulian Iacomi. 
Il avem pe Bratu 
Ilie (nevasta, 

Daniela Cerasela Bratu contabila la liceul Lehliu Gara). Mai 
cara oameni Mihai Patarlageanu, bagat director Adjunct la 
Clubul Sportiv Municipal Calarasi tot de Imparat. 
Bratu Ilie zis Lile, a jucat fotbal in tinerete cu Iulia Iacomi si 
este cumnat cu Mihai Patarlagenu. 
Agentul Bunescu- MAI Lehliu Gara, coordoneaza 
operatiunea de aducere a victimelor la vot, sub directa si 
atenta supraveghere a Comandantului Buraga Costel- Sef 
Sectie MAI Lehliu Gara. Instructiuniile acestuia sunt clare: 
se asigura in liniste transportarea, descarcarea si incarcarea 
votantilor in liniste iar curiosii sunt imediat eliminati”! In 
acest scop, Buraga Costel aduce 12 agenti de politie, numai 
la aceasta sectie, pentru a preveni orice tentativa de 
deranjare a procesului de fraudare a alegerilor! 
Se observa in imagini si masina lui Buraga Costel, CL-04-
JDV, cel cu dosarul in mana! In jur sase politisti! 
Tot aici se observa si supararea Insp. Principal Ramona 
Vlad, care nu este de acord cu protejarea interlopilor si cu 
falsificare alegerilor! 
-Insa ordinul este ordin, nu se discuta! 

 
Intr-unul din filmele 
prezentate pe site se vede 
Locotenentul lui Iulian 
Iacomi, Moldoveanu Ion; el 
cara cu Audi CL-71-MOL. 
Are rude si in Primarie 

(doamna Lincar).  
La Lehliu, asuprirea celor batrani capata dimensiuni 
grotesti! 

Maracine in actiune! 
CL-75-MMS: Marian 
Maracine, angajat fictiv la 
Primaria Lehliu Gara si 
sclav al Imparatului, cara 
„putin stresat”. Dupa ce 
alimenteaza cu totii la 

Sofian, se impart banii, se fac listele si apoi sunt platiti la 
realizarea planului! 
Maracine are sotia infiletata la Ecoaqua! Are grija sa 
primesti apa pura de munte la robinet! 
Cara si Chirman Mihai Silviu, cu CL-89-CHI. Cu duba 
WW, cara Nicu Stirbu, nepotul lui Iulian Iacomi). 
Blonda agitata, este SECRETARA Imparatului Iulian, om 
cheie in manipularea spagiilor, al coordonarii fraudarii 
procesului de votare, pion principal de care asculta Buraga 
orbeste in relatia cu Imparatul! Laura Ivanescu este sotia lui 
Jean Ivanescu, unul din cei 4 soferi ai lui Iulian si el angajat 
la Primaria Lehliu Gara. 
Incepe circul! 
In prezenta Sef Politie Circulatie Calarasi Anghel Ion (acum 
pensionat). Se vede cum Maracine loveste cameramanul de 
fata cu Anghel Ion. Prezenti, incepand cu acest moment 
sunt 12 agenti de Politie! 
Faptele penale se complica! 
Sef Politie Circulatie, instruieste carausii legat de ce si cum 
sa faca pentru fluidizare! 
Apare finul lui Iulian Iacomi, Alin Ploiesteanu (candidat 
PNL la Frasinet in acest moment), in tricou rosu, care de 
fata cu Politistii injura, ameninta si loveste cameramanul! 

Cameramanul este 
lovit, daramat la 
pamant, camera 
distrusa, este 
amenintat de fara cu 
10 politisti, care se 
limiteaza in a se 
intoarce cu spatele! 

Buraga era linistit si privea in stanga! 
Din garda Imparatului, vine si Popescu Tudor , cu tricou alb, 
cu service si spalatorie langa Scamini, acesta injura si 
ulterior loveste! 
 
Cu Tricou negru Milea Ninel Ionel, antrenorul echipei de 
fortbal Lehliu Gara, om de baza a lui Iulian Iacomi. 
Secretara si cu Maracine, pazesc si care oamenii oropsiti 
care sub amenintari sau plata, voteaza cu cine trebuie! 
Este deosebit de important, faptul ca Procuratura Lehliu 
Gara, Prim Procurorul, gaseste normal sa „piteasca” 
plangerea si ulterior, x ani mai tarziu sa o claseze ca 
neintemeiata! 
Toate faptele de mai sus, analizate atent, sunt fapte penale! 
Structurile MAI, implicate direct in a asigura buna curgere 
a celor carati sa voteze, sunt complici la oprimarea 
batranilor si complici la fraudarea voturilor! 
Oamenii batrani, sub presiunea Clanului, voteaza, unii de 
frica, cu cel indicat! Imaginile sunt revoltatoare si nu 
necesita alte comentarii. 
 
De retinut ca Gruparea era atunci PSD, acum este PNL, ei 
de fapt sunt o supa de escroci ajutati de Comandantul 
Buraga Costel sa fraudeze alegerile la care Iulian a stabilit 
dinastia! Nu au Dumnezeu, nu au partid, nu au orientare 
politica! Sunt sobolanii care noaptea in somn iti rontaie 
urechile, iar dimineata iti spun, cand te uiti in oglinda, ca 
arati minunat! 
In episoadele urmatoare, vei avea nevoie de un ceai pentru 
calmare! Se poate pregati un ceai de tei sau iasomie, fara 
zahar! 

 

 
Putreziciunea de sub 
pres, sclavetii si noi 
toti! 
Nota radactorului: Acest 
articol este destinat 
exclusiv lumii Interlope! 
Daca suferi, ai probleme cu 
inima sau nu esti interlop, 
este mai bine sa nu citesti 
mai departe! 
In mai bine de 15 ani de 
cand urmaresc Sectiile MAI 
din Judetul Calarasi si 
Constanta, cu deosebit de 
mare atentie, in amalgamul 
de coruptie institutionala 
generalizata si imixtiune a 

politicului plin de analfabeti si lichele, un lucru am inteles 
si am reusit sa il respect in Romania: 
Cand vezi pe strada un echipaj de Pompieri sau o Salvare 
SMURD, sau Salvare, in actiune, iei masina in brate si 
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imediat le faci loc! In gand spui o rugaciune pentru 
salvatori, si le multumescti ca exista! Servantii, sunt 
soldatii, aproape de tine, care-si apara Tara, mai presus de 
orice, cei care cu arma in mana, fie targa, fie furtunul de apa, 
fie clestele de tabla, lupta sa te scoate dintre fiare, ei sunt cei 
care merita titul de „Eroii nostri”! 
Romania, membra NATO, are un rol exceptional, acela de a 
avea capacitatea tehnica si materiala de a proteja Uniunea 
Europeana si unitatiile NATO, stationate in zona de campie, 
formata din Dorbrogea, Baragan, pana in Oltenia si granita 
cu Serbia in special! 
Cu soldati NATO pe teritoriu, in caz exceptional, Romania 
trebuie sa aiba capacitatea de a raspunde oricarui tip de 
actiuni de sabotaj, iar cu Rusii (prieteni) in coasta, 
capacitatea de a raspunde la situatii de urgenta este critica! 
In prezent Romania este incapabila sa-si protejeze cetatenii 
si soldatii din cauza coruptiei endemice, avand toate 
institutiile conduse de analfabeti si incapabili cognitiv! 
Dumitru Nicolae spre exemplu- subprefect de Calarasi! 
 
PUTREGAIUL 
La ISU Dobrogea, detasat este Col. Popa Daniel Gheorghe, 
mutat din Calarasi, unde a instituit alaturi de Lt. Gh. 
Paduraru Adrian si Lt. Col Gheorghe Catalin, un regim 
dictatorial, bazat pe clientelism, abuzuri extraordinare, 
umilinta, lasitate si furt! 
Critic pentru intregul judet, serviciul SMURD si cel de 
Pompieri reprezinta tot ceea ce noi avem mai bun, mai 
nobil, mai curat! Teoretic, soldatii Pompieri, stalp de 
dreptate si corectitudine, sunt elementul de baza de care, 
noi cei multi si slabi, asupriti, trebuie sa ne agatam, pentru 
a ne ridica de jos! Realitatea? Daca o aflii vei plange, asa 
cum plang si eu cand scriu aceste randuri! 
Judetul Calarasi a oferit intregii Tari, exemplul distrugerii 
capacitatii de aparare a Statului Roman, in caz de 
calamitate/ dezastru/ sabotaj. Presedintele Kalaus 
Iohannis, mi-a transmis ca a citit plangerile trimise lor 
acum multe luni! Rezultatul: Isu se dezintegreaza sub 
incompetenta si mizerie, incet dar sigur! 
 
Va prezentam in cele ce urmeaza fragmente din sesizarea 
transmisa de subsemnatul, catre Directia Nationala 
Anticoruptie in Martie 2020: 

 

A) Distinsa doamna Prim Procuror, prin prezenta dorim sa 
depunem urmatoarea plangere penala impotriva lui: 
1. Iulian Iacomi- Presedinte PSD / Primar Lehliu 
Gara ; 2. Ion Iacomi- Primar Dor Marunt 
pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni: 
-Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, conform 
Legii 78/2000 Art. 10-13 
-Infractiuni contra securitatii nationale art 394 cod penal 

 subminare economica, politica si a capacitatii de aparare 
a statului; 

 aservire față de o putere sau organizație straina; 
 ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru 

desfășurarea unei activitati ostile împotriva securitatii 
nationale,  inlesnire a ocupatiei militare straine; 
DNA Bucuresti  
Se constata lipsa capacitatii tactice a DNA de a evalua 
complexe situatii de Siguranta Nationala, lipsa capacitatii si 
cunostintelor de ordin tehnic, precum si lipsa protocoalelor 
cu alte institutii care sa poata evalua situatii ce depasesc 
sfera DNA! Se constata capacitatea redusa a DNA de a 
"manageria" plangeri in "val" asimilate cazurilor de 
coruptiei precum si limitarile de ordin legislativ, limitari 
care reduc considerabil eficienta DNA in lupta cu 
"coruptia". 

Flancul Sudic  
Partea de teren numit "Baraganul", parte a Romaniei este 
de drept una din cele mai importante zone de granita a 
Uniunii Europene. Aceasta zona include o serie de judete si 
capitala Romaniei- Bucuresti cu aproximatix 4.8 milioane 
de locuitori (cu limitrofe). In total, zona de campie, o zona 
relativ plata si usor de strabatut, este aparata in mod real 
doar de unitatiile de la malul Marii Negre!  
Este necesara evaluarea in contextul aderarii Romanie la 
Spatiul Shenghen, a capacitatii Unitatiilor Statului Roman, 
de a evalua o situatie potential periculoasa, cu mare grad de 
risc pentru populatie si integritatea teritoriala a Romaniei. 
Comisia Europeana nu intreaba daca Romania este un stat 
corupt! Comisia europeana constata, daca Romania este 
corupta asa cum face si Olanda!  
 

Evaluarea tactica a capacitatii de aparare a 
flancului sudic  
Flancul sudic, este considerat a fi zona de la Vlasca (Dunara) 
la Slatina si Pitesti / Targoviste in N. Aceasta zona strategica 
de mare insemnatate pentru unitatea si integritatea 
teritoriala a Statului Roman, este cheia stabilitatii Romaniei 
si a Uniunii Europene in caz de atac al fortelor ostile din E/ 
NE. Se pune astfel problema evaluarii obiective a capacitatii 
Statului Roman si a structuriilor acestora de a asigura 
securitatea flancului de sud al Romaniei si al Uniunii 
Europene/NATO. 
 

Clanul Iacomi, Bigi, Bin Laden, Gogosel si MAI in 
raportari!  
Se decide in acest context trimterea unui camion militar cu 
tractiune 6x6 tip platforma, cu format amfibiu, capabil 
tactic sa care o unitate GRAD de rachete sol-sol, din 
Finlanda, de la o unitate " prietena" a Armatei Finlandeze. 
Utilajul are capacitate echivalenta unui tanc de infanterie, 
insa viteza de deplasare net superioara. Camionul trimis 
noua, si legitim cumparat aparent de la o entitate din 
Finlanda, are 4000 km la bord si este intr-o stare perfecta 
de functionare! Detinut real de armata Finlandei, este scos 
pe internet alaturi de alte astfel de utilaje militare, spre o 
aparenta vanzare! El are o pb insa!? El nu este un camion 
rutier cu care sa mergi de colo-colo!, Este un camion militar 
cu capacitati similare unui tanc de infanterie, cu o viteza 
neta de deplasare de 80 km/hr si o autonomie de 600 de 
km, KRaz 255b, are capacitatea de a cara o baterie de 
rachete Grad cu diametru de 120mm, 250rachete sol/sol si 
sa traga o remorca incarcata cu 15 tone de rachete sol/sol. 
Se achizitioneaza de la o unitate "prietena" din Danemarca, 
o remorca mai "speciala" cu 8 roti si suspensie pe arc 
elicoidal/hibrid. Remorca de mare capacitate are o bena de 
8m lungime si poate fi tractata de Kraz 255b pe mari 
distante si dat fiind tipul suspensiei poate tine fata ternului 
accidenta pe care il va avea de parcurs.  
Astfel, se probeaza capacitatea unei unitati infiltrate de a 
utiliza ca "transportator" angajati ai MAI, pentru a cara 
substante periculoase, munitie, armament, etc, lucru probat 
in cateva situatii foarte usor! Se probeaza capacitatea 
angajatiilor structuriilor MAI de a actiona cu "Cinste si 
Onoare", constatandu-se cu tristete lipsa totala al acestor 
caracteristici! 
 

Tevile pentru un sistem GRAD  
Astfel se constata ca Familia Iacomi, are prieteni din toate 
clasele sociale, ei cel mai bine intelegandu-se cu "tiganii". 
Astfel in 2019, este urmarit Botosel (GL-85-URS), acesta se 
ocupa cu multe nebunii, si printre altele aduce teava din 
Sarulesti, teava pe care o depoziteaza la Iacomi Iulian si 
Iacomi Ion in ferma. 
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Timp de 3 ani aduce 8 camioane cu teava de toate tipurile, 
pe care o vinde in zona. Era important a se incerca 
procurarea unor tevi de 90mm diametru interior, din otel 
de inalta calitate, cu inalt continut de Cr si Mo, tevi care sa 
poata fi folosite intr-o baterie grad improvizata sol-sol. 
Astfel, se constata ca pentru o baterie de rachete sol/ aer se 
poate procura teava de sonda (89*8mm) perfecta pentru un 
astfel de scop, insa musai la negru!  
Astfel, in 2019, vara, Botosel, vine la noi, pentru a vinde tava 
insa este pus sa aduca teava de foraj de 89mm cu 8mm 
grosime! Acesta revine o luna mai tarziu si ne vinde (cu un 
act de mana), o cantitate de 8 tone de teava speciala (doar 
cu CI si un contract de mana)- platita insa cash! Cantitatea 
de teava cumparata din curtea lui Iacomi Iulian, era furata 
din Portul Agigea Sud dintr-un container al unui operator 
Oil& Gas, care o tinea pentru foraje.  
Teava este cumparata (din 22 tone) de mai multi, printre 
care interesat se arata si Radulescu Costin, care avea 
cunostiinta de "matrapazlacuriile lui Iulian" , insa nu avea 
bani sa ia si el 10 tone! 
Cam 8 tone cumparam noi, iar pentru incarcare, angajatul 
lui Ion Iacomi, alt Ion zis (Gorbaciov) ne incarca cu vola 
Primariei teava si ne-o cara acasa, unde o si descarca! Aici o 
descarcam si o stocam! Teava cumparata la negru, este 
suficienta pentru 10 set-uri de aruncatoare de rachete sol-
sol tip Grad, de cate 50 tevi pe baterie, suficiente pentru a 
porni un mic razboi, si pentru a neutraliza si paraliza 
complet Romania, intr-o actiune de Sabotaj!  
Teava de o inalta calitate, cumparata la negru, camionul 
special, capabil sa parcurga distanta Dor MArunt- Lehliu - 
Fundulea pe camp pe drum de camp in o ora si 20 minute, 
si apoi pe A2 spre bucuresti in 40 de min, si capabil sa traga 
o remorca speciala incarcata cu rachete sol aer, asigura 
fundamentul organizarii, si functionarii nestingherite a 
oricarei organizatii teroriste care doreste sa faca ceva?!  
Mai mult, camionul KRAZ 255B, spec militar care are o 
latime "ce nu permite inmatricularea), este inmatriculata la 
Primaria Dor Marunt cu factura tradusa in care SCRIE 
CAMION MILITAR (TRACTOR MILITAR). Camionul 
primeste numar de inmatriculare si are asigurarea platita 
(300 RON/an!). Atasament 5  
Remorca este inmatriculata, si camionul a facut testele pe 
distantele mai sus mentionate, concluzionand ca timpul 
operational este mult mai scurt daca nu este ploaie si solul 
nu este umed!  
Combinat cu "coruptia" endemica care macina Flancul 
Sudic, in totalitatea si Integritatea sa, precum si capacitatea 
intelectuala redusa a angajatiilor MAI si Deconcertate, 
angajati toti pe pile si relatii, se constata incapacitatea 
sistemica a Statului Roman de a asigura nu numai Siguranta 
Granitei de E a Uniunii Europene ci si incapacitatea de a 
asigura siguranta cetateniilor in zonele vizate!. 
 
Actiunea  
Se constata astfel, ca un echipaj de 3 persoane incepand cu 
22.00pm, poate asambla o baterie de rachete grad de 
diametru adaptat necesitatiilor (diametru mai mic decat 
standard-ul- pentru usurinta in manipulare), cu ajutorul 
celor de la centru, poate arma si dota complet aceasta 
baterie, si poate lansa in 3 persoane un atac aupra Orasului 
Lehliu Gara (zonei civile), cu efecte devastatoare. Zona de 
atac este Ogoru, la 5 km de Oras.  
Atacul asupra Orasului, dureaza doua minute, si se 
estimeaza un numar de 2000 de morti si raniti in randul 
populatiei.  
Imediat este reincarcat sistemul de rachete si camionul Kraz 
255B incarcat cu un nou set de rachete sol-sol cu incarcatura 

chimica, pleaca spre Fundulea pe drumul de pamant paralel 
cu DN3A, fara a fi observat si fara a ridica semne de 
intrebare.  
Astfel camionul militar Kraz 255B care trage o remorca 
incarcata cu 15t de rachete sol -sol isi continua drumul servit 
de un echipaj de 3 persoane.  
In paralel alte 2 persoane arunca in aer infrastructura CFR 
in zona "lacuriilor sapate ileagal de Familia Iacomi si 
asociati", zona deosebit de fragila. Daunele in caz de 
explozie in cele 2 zone in care exista sapaturi adanci in mal 
in apropierea infrastructurii CFR vor face traficul feroviar 
imposibil timp de 3 saptamani.  
Cei doi soldati, timp de 3 ore compromit intreaga retea de 
comunicatii cu fibra optica a Armatei Romane, tot in zona 
CFR, precum si retelele de alimentare cu energie medie si 
inalta, gaz, statii de pompare apa sau CONPET, etc. 
In 160 de minute, o zona de 300km patrati este total 
distrusa (ca infrastructura- apa-gaz- curent-comunicatii) de 
2 oameni cu un SUV. 
In timp ce planurile de toate culorile sunt activate, cei care 
trebuie sa vina in ajutor populatiei sunt CARDE MAI, 
membrii ai familiei IACOMI, care insa sunt obositi dupa mii 
de panouri de gard turnate, de lipsa de interes general 
specifica si de faptul ca la Spitalul Lehliu Gara, personalul 
este in mare parte format TOT DIN MEMBRII FAMILIEI 
IACOMI!  
In timp ce oamenii incearca sa inteleaga ce sa intimplat, in 
30 de minute, Orasul Fundulea, este adus "la ras" cu 5000 
de morti in 10 minute si doua saleve de rachete Grad, 
lansate din exteriorul NE- orasului.  
Aceste rachete Grad, deosebit de imprecise si periculoase, 
au o trasatura comuna cu terorismul: Ucid fara a 
discrimina, copii de femei, de soldati, etc!  
O data distrus Orasul Fundulea, camionul KRaz 255b cu 
remorca incarcata cu rachete pleaca pe DN3A si iese pe 
autostrada la Fundulea, unde distruge intii cele doua poduri 
peste autostrada blocand traficul pe ambele sens-uri.  
In 40 de minute ajunge la Cernica pe A2 unde lanseaza catre 
Bucuresti in 20 de minute 500 de rachete GRAD cu 
incarcatura (chimica sau mixta), in toate directiile! 10.000 
de morti si 10.000 raniti!  
Camionul este pus transversal pe A2 si incendiat.  
Cei 3 membri ai echipajului, impreuna cu cei doi care au 
efectuat actiuniile de sabotaj, pleaca linistiti catre Sibiu, de 
unde cu avionul pleaca in vacanta in Maldive!  
De sectorul Dobrogea, nu vorbim aici! Nu face parte din 
prezenta prezentare!  
 
Concluzie 
Un echipaj de 3 soldati sub acoperire, poate deosebit de 
usor, distruge o zona de 200km2, in 4 ore, si fara a trage un 
singur glonte, fara a ridica un avion de la sol, sau o racheta 
inter-continentala, poate cauza 30.000+ motri si 30.000+ 
raniti, utilizand complicitatea directa si nemijlocita a 
angajatiilor MAI si Administratiei Publice.  
Se poate concluziona ca Bucurestiul, si zona de SE a 
Romaniei are in caz de atac direct, o stabilitat de 4 ore! Pe 
scurt, mai mult dureaza deplasarea trupelor decat 
distrugerea completa a Oraselor si structuriilor vitale 
Statului.  
 
Ce anume citeste Mark Rutte?  
Mark Rutte, citeste povestile cu Gogosel, Bigi, Bin Laden, 
Imparatul (Iulian), dimineata la cafea, asa cum domnul 
Prefect Gen de Jandarmerie al Jud. Calarasi o face!  
Aventurile lui "Meserie" (vice-primar la Dor Marunt) si 
aventuriile salbatice ale lui Iliuta Vasile, pe taramul 



Experimentul Lehliu, Nr. 2 ● vineri, 11 septembrie 2020 
 
 

21 
 

Baraganului, lasat la praduiala, pe mana unor idioti, care de 
20 de ani sunt lasati sa jefuiasca si sa prade un tinut atat de 
frumos, binecuvantat de Dumnezu, un loc pe care noi toti 
nu stim sa il pretuim!  
Mark Rutte, Europol si Consiliul Europei au convingerea 
ferma ca Romania este un Stat Corupt, iar acest lucru este 
constatat, probat cu fapte si verificat zilnic!  
Mark Rutte, citeste cum Fondurile Europene sunt utilizate 
de acesti "hoti" in scop propriu, cum asfalteaza stazi pentru 
oamenii lor (vezi Hristu Costel spre ex.), cum Filip (omul lui 
Ion la Dor Marunt) are 6 oi, insa la APIA are 160! Tot la fel 
fac toti cei cu oi in zona Lehliu- Dor Marunt. Astfel se 
incaseaza zeci de mii de euro subventie in fals! Plimbatul 
oilor, in caz de control, are proportii epice in ZONA! Frauda 
insa este foarte bine documentata.  

Camion Militar 
Kraz 255B in probe 
de tractiune pe 
tronsonul Lehliu 
Gara Fundulea! Are 
in spate un Disc 
SIMBA de 8000 de 
KG. 

 
Teava de TUN folosita de noi ca 
suport pentru steag-ul Comisiei 
Europene- la Ferma noastra din 
Dor Marunt. 
Catarg ridicat azi 03.02.2020 ora 
12.00  
Steag-ul a fost inaltat azi 
03.02.2020, la adresa unitatii 
noastre FERMA DOMNITA 
MARIA, de pe DN3A, nr 214, Dor 
Marunt, Jud Calarasi, unde 
coplesit de umilinta si dupa 15 ani 

de chin, ridic STEAGUL COMISIEI EUROPENE, pentru 
prima oara in istoaria Baraganului si a Romaniei Mari, la 
Dor Marunt! 
 

In Dor Marunt, exista o unitatea detinuta de AMEROPA SA. 
Situata pe o fosta constructie de pe timpul lui Ceausescu, 
depozitul a fost preluat de la Fratii Popa (alti interlopi din 
Calarasi- deosebit de periculosi cu legaturi cu Barca si 
Iacomi-finul-nasul-cuscrul, etc), pe o suma relativ mica. 
Acestia, cu complicitatea Primarului Ion Iacomi si Iulian 
Iacomi au construit pe domeniul public o platforma de 
beton de 4-5000m, au refacut acoperisul cu carton bitumat 
si au vandut catre AMEROPA. AMEROPA foloseste un 
depozit construit pentru o alta activitate ca siloz de cereale! 

 
Azotat de amoniu, 
sute de tone, 
depozitate de jur 
imprejurul halei 
direct pe beton! 
Mai mult, in 
fiecare an, la 
sfarsitul verii, 2 
garnituri de tren 
de azotat de 
amoniu si alte 

ingrasaminte azotoase, sunt depozitate pe beton, in aer 
liber, langa sosea, fara a respecta legea, oamenii si dreptul 
nostru la viata! 

Tot ce trebuie este o sticla cu motorina aruncata peste gard, 
si Dor Marunt dispare. 2800 tone de azotat de amoniu si 
alte ingrasaminte azotoase gramada, langa magazia 
AMEROPA cu pesticide-insecticide-acaricide! Un Cernobal, 
care doar cu mila Domnului, nu a avut loc inca! 
Va reamintim ca explozia din Beirut de la inceputul lunii 
august 2020 a fost produsa de o cantitate identica de azotat 
de amoniu! 
De retinut ca la AMEROPA in DOR MARUNT exista 
toamna, aceeasi cantitate, adica 2750-2800 tone produse 
azotoase (azotat de amoniu) dar si o Magazie cu Insecticide 
si Pesticide! Adica toamna, acum, dupa porumb, exista 
aceiasi cantitate ca in Beirut, adica doua garnituri de tren! 
Explozia in Beirut a creat un cutremur de 3,5 gr pe Richter, 
inregistrata tocmai in Cipru! O catastrofa! 
-Cum este posibila asa ceva? 
Foatre simplu: Bani multi, foarte multi care curg! 
Cine vine in caz de catastrofa la Dor Marunt? 
Sclavetii cu echipament de 10 ani, dar cu suflet mare asa 
cum au venit si Pompierii de la Mihailesti! Pompierii, 
adevarati sunt cei de pe Echipaj si cam atat, iar astia sunt 
cam 10-20 toti! 
 

Cumparata de la Fratii Popa, care cu acceptul lui Iulian si 
Ion Iacomi, au construit fara autorizatie o platforma 
betonata pe drum si in zona de siguranta a caii ferate, la 
cumparare, au primit promisiunea, ca in schimbul spagii 
date catre familia Iacomii si a cotizatiei anuale, ei sa 
benefieiceze de: 

• permisiunea de a utiliza o strada dupa bunul plac, motiv 
pentru care au distrus un intreg cartier 

• permisiunea de a face ce vor in baza din Dor Marunt, fara 
intrebari. 

• permisiunea de a depozita azotat de amoniu la Dor 
Marunt, fara respecatarea legiaslatiei si cu complicitatea 
lui Lt. Col Gheorghe- obtinerea autorizatiei ISU! 

• autorizarea anuala fara probleme, la primarie si pe unde 
mai trebuie, prin prietenii insurubati de Iacomi in 
diverse Agentii sau Servicii din Calarasi. 

• protectie importiva controalelor 

• dreptul de a instala ilegal antene GSM pe turnul de apa, 
fara acordul veciniilor si fara respectarea cerintelor 
legale. 

• amortizarea si ingroparea reclamatiilor! 

• pastrarea strazii Traian in mizerie fara asfalt, trotuare, 
etc. 

 

Pe site-ul nostru puteti vedea contractele catre Puschiu 
Bradut, locotenentul lui Iacomi Iulian, prin care el primeste 
bani in avans de la AMEROPA. Puschiu este principalul 
element in spaga primita de Iulian Iacomi in general, acesta 
avand pe numele lui foarte multe active si tranzactii. 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-mai-
isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/ 
 

Se fac promisiuni de vanzare la avocat, se dau banii, inclusiv 
pe numele firmelor familiei Iacomi, iar marfa pe acte apare 
toata, chiar mult mai multa decat trebuie! Banii se dau 
aparent pentru contracte reale de livrare marfa, insa Iacomi 
si membrii primesc mult mai mult decat trebuie, totul sub 
aparenta legalitatii! 
Pentru bani, Clanul Iacomi a lasat strada Traian, din fata 
primariei, cea de la gara, fara cadastru (cam singura din 
toata comuna), localitatea fara PUG actualizat, zona fara 
PUZ, au permis constructia unui cantar de camioane de 18m 
lungime pe trotuarul strazii, domeniu public, au permis 
mentinerea neasfaltata a strazii, iar copii cand merg la 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/
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scoala, trebuie sa treaca printre incarcatoare si camioane 
care 24/7 incarca vagoane la cupa! De asemenea acum 
cateva saptamani au permis turnarea unui chituc de 6m3 de 
beton, pe domeniu public si in zona de protectie CFR! 
Toate aceste grozavii au fost posibile cu concursul vesel al 
lui Joga Virgil, Consilier Superior la Urbanism in cadrul 
Primariei Dor Marunt, angajat la Primarie pe 8000 ron pe 
luna! 
Toamna, ai 2 garnituri de azotat de amoniu si uree, sa dormi 
linistit, pe beton la AMEROPA! 
Poluarea fonica, fizica cu praf, antene de telefonie montate 
aiurea, totul este posibil pentru ca AMEROPA plateste (dar 
nu tie)! 

Aici este strada 
Traian, pe undeva! 
Viata aici este un 
iad! Azi 19.09.2020- 
Strada unde copii ar 
trebui sa se joace-
domeniu public!. 
Toamna tarziu, 

Ameropa mai cumpara pentru cate o clasa din Dor Marunt, 
cateva creioane si caiete, gume si echere, sa arate Primarul 
cat de mult investitorul te iubeste. Mariana Stan, 
directoarea Scolii din Dor Marunt, cu creioanele de la 
AMEROPA in mana, ii dedica Primarului analfabet ode si 
pune copii sa-si dea jobenul jos in fata Primarului. 

 
 

Zona de siguranta a CFR si domeniul public al comunei, 
transformata in zona de descarcare a cerealelor ! 
O data cu aducerea ingrasamintelor pe platforma de langa 
Primarie a AMEROPA, Primarul a crescut pretul! Creste 
cotizatia! Si ca sa fie treaba buna, langa miile de tone de 
azotat de amoniu au si o magazie de insecticide/ pesticide! 
Porumbul se incarca la cupa, zgomotul si praful este 
insuportabil, viata in zona o tragedie, o mizerie, iar noi de 
10 ani pe ei cu drone! 
 

Poate Lehlianul sa ceara despagubiri AMEROPA SA 
SI BUNGE/PRIO, pentru dezastrul creat si inghitit 
timp de 2 decenii? Poate cel zdrobit din Dor 
Marunt, sa solicite Ameropa despagubiri pentru 
distrugerea satului? Raspunsul este DA! Legea este 
pentru toti aceasi! Insa avem nevoie de Procuror! 
La Calarasi este nevoie de Doamna Procuror 
Silvestru, sa aiba cine sa ridice privirea din tarana! 
La Calarasi, este nevoie de Justitie, insa fara Iliuta, 
Iacomi, Dragulin si Filipescu! 
 

In loc sa investeasca intr-o baza moderna cu 
supratraversare si silozuri, au preferat varianta usoara: 
SPAGA! Investitie minima, profit maxim! 
De 10 ani cu dronele sunt supravegheati toti (Ameropa, 
Bunge, Imparatul) 

Cum au obtinut ei 
autorizatii de la Mediu, 
de la Pompieri, de la 
Primarie? Raspunsul il 
ai mai sus! 

Si Parchetul stie, Orban stie, Prefectul stie, Procurorul stie! 
Nimeni nu face nimic, pentru ca taci! O Romanie corupta 
pana sus, sus, sus! 
 

Spaga este elementul esential peste tot in Calarasi! La 
Bunge/Prio, investorul stia de la bun inceput ca la Lehliu 
face bani! 
Investitorul a constatat ca daca vrei sa faci multi bani ai 
nevoie de scurtaturi! Totul se reduce la cat profit scoti. asa 
ca cu spaga multa, reduci costurile de operare considerabil! 
Dar asupra Bunge vom reveni in alte episoade, in acest 
episod una din retetele de drenare a baniilor de Clanul 
Iacomi si catastrofa pe cale sa se intample in Lehliu! 
Cine vine in caz de explozie, vine Rica pompierul ( ginerele 
lui Iacomi Iulian pe numele complet Dinca Relu Aurelian), 
cel care injura sclavetii, asta daca este prin unitate. Vine 
Plutonier Major Purcarea Mihai si Plut adj. Sef Ion Ciprian 
Tudorel, asta daca mai sunt in stare sa vine dupa ce au facut 
sute de metri de garduri la cimitirele din Dor Marunt si 
imprejurimi, pe banii primariilor prietene! 
In caz de explozie si catastrofa in Lehliu, nu prea are cine sa 
intervina! 
De fapt este Dihot (cel cu pavelele si caratul celor oropsiti la 
vot), el este angajat de Iacomi Iulian la Serviciul de 
Ambulanta Calarasi (acolo o alta catastrofa in 20 de 
episoade), serviciu controlat integral de Iulian Iacomi. 
Angajat ca sofer pe ambulanta de urgenta, dihot, ginerele lui 
Ghita Plesca, cu toate ca este pensionat cu handicap, 
lucreaza la Ambulanta pe Urgenta! Legal nu are voie sa fie 
pe salvarea la URGENTA, insa in Calarasi totul este posibil. 
Astfel Dihot are beneficii financiare uriase, dar le lasam 
pentru episodul cu Ambulanta Calarasi, sa vezi acolo 
coruptie. 
Iar daca esti jos si intoxicat cu vapori de la o explozie , Dihot 
nu te poate ajuta sa te suie pe targa ca el este handicapat si 
in plus a obosit de la atata carat alegatorii la vot! 
 

Pentru a face bani, Rafinaria a redus numarul de angajati 
din rafinarie, chimicalele sunt depozitate aiurea, neglijent, 
oamenii mai putin calificati decat ar trebui, iar informatiile 
SEVESO au fost subtiate! Informatile SEVESO, ar trebui 
publicate periodic si publicul informat lunar legat de 
potentiale accidente, facute exercitii, simulari ale 
Pompieriilor, chiar si o unitate speciala de Pompieri a 
Rafinariei! Conditiile de mediu ar trebui sa fie draconice, 
depozitele de substante chimice supraveghate non stop. 
An de an, Informatiile ajunse la public se subtiaza, apa este 
deversata cu compusi chimici cu tot, asta in timp ce puturile 
de aductiune pentru apa potabila sunt la cateva sute de 
metri de punctul de deversare! 
In setul de informatii SEVESO, prezentate si pe site-ul 
nostru (https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-

lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/) in timp, 
dispar o serie de elemente, cum ar fi hexanul si acidul 
sulfuric (multi vad, putini cunosc). In 2010, din documentul 
sustras din secretariatul Primariei Lehliu Gara, unde era 
dosit cu multa grija, apar si Hexanul si Acidul Sulfuric. 
Problema este ca sunt si alti compusi chimici (multi), care 
nu apar, insa sunt adusi in Rafinarie! Multi compusi care ar 
fi trebui sa fie inclusi, dar nu sunt. 
Cum toate institutiile din judet sunt capusate de Dragulin, 
Iacomi, Iliuta si Filipescu, autorizatiile, avizele si protectia 
mediului inconjurator „se rezolva”… 
Prin reducerea drastica a cheltuielilor de operare, Rafinaria 
este un dezastru pe cale sa se intample! Din lipsa de 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/
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personal calificat, tone de compusi chimici exceptionali de 
periculosi sunt lasati peste tot in rafinarie, iar in caz de 
explozie sau catastrofa, La ISU Lehliu Gara, sunt doar 3 
pompieri pe echipaj si cam atat (sambata si duminica cand 
Lt Col. Gheorghe ii forteaza pe pompieri sa nu vina la 
munca). Ii obliga sa stea acasa sa ii pedepseasca si sa nu aiba 
zile platite, sa ia un salariu mai mic pentru ca nu sunt docili! 
Sclavetele cu cizma pe gat este abuzat asa cum esti si tu! 

 

 
 

54 tone de acid sulfuric 
Pentru cine cunoste, o explozie, o catastrofa la Lehliu, va 
avea consecinte inimaginabile pentru Baragan, cu efecte 
pana la Bucuresti si Constanta. 
Rafinaria are un grad de explozie si accident chimic foarte 
mare si din cauza automatizarii excesive, realizata pentru a 
reduce costurile de operare. 
Toate aceste grozavii sunt posibile prin 
colaborarea criminala, a tuturor institutiilor din 
Judetul Calarasi dar si a Ministerelor din 
Bucuresti. Oamenii sunt efectiv abandonati! 
Pompieri vin la interventie in caz de calamitate cu o masina 
si 2-3 servanti, cu masti de 10 ani, si suflet mare! 
In Judetul Calarasi in special, cei trei zei ai ISU, soldati, Lt 
Col. Gheorghe Catalin ISU Lehliu Gara; Lt. Col. Paduraru 
Adrian- ISU Calarasi, Col Popa Daniel Gheorghe (acum la 
ISU Dobrogea), au transformat si schilodit intreaga 
structura a ISU Calarasi si au distrus cam tot ceea ce era bun 
in unitati! 
Cei trei au instituit un regim opresiv exceptional, bazat pe 
coruptie, clientelism, furt, oprimarea pompierilor si 
promovarea numai a celor docili si ascultatori. 
Colonelul Popa, a introdus notiunea de „sclavete”! 
Sclavetele, este pompierul, servantul, cel care-ti scoate 
copilul din foc si nu este nici o data premiat, promovat, 
apreciat! Este umilit si ascuns in spatele unitatii! 
Lt Col Paduraru, ii trimite pe sclaveti in spatele unitatii la 
Calarasi, ii considera inferiori! 
Dezastrul este unul exceptional, din cauza faptului, ca 
populatia este abandonata de autoritati, iar in caz de 
catastrofa, de fapt, Pompierii nu au cu cine, cu ce, si cum sa 
intervina! 
Atat Ameropa cat si Bunge, nu au functionale, masuri reale 
de prevenire a unui dezastru! La Ameropa azotatul de 
amoniu sta direct pe beton, in ploaie si sub soare, tot ce 
lipseste este o scanteie! 
La fel si la Bunge, fara a implementa proceduri clare de 
protectie a mediului, cu autoritati care nu exista, la Lehliu 
se obtine Biodiesel ca in jungla din Congo! 
Stiai ca Rafinaria nu a cerut publicarea unui drept la replica 
in urma articolului de saptamana trecuta? 
 

Clanul Iacomi, a impus Rafinariei, subordonarea diviziei de 
transport a Bunge/Prio, de la bun inceput- conditie clara in 
masinaria coruptiei. 
Astfel au aparut o serie de firme „capusa”, formata din 
oamenii de incredere ai lui Iacomi Iulian si Iliuta Vasile. 
Acesti oameni, avand intrare exclusiva si-au cumparat zeci 
de camioane si au inceput sa care seminte si srot pentru 
rafinarie. Milioane de euro anual au plecat si pleaca catre 

oamenii, cateii Imparatului de la Rafinarie- sub forma de 
plati directe. 
Mecanismul este simplu: tot ceea ce misca este controlat de 
Iulian Iacomi care cu acceptul Investitorului, are angajati la 
logistica care manageriaza firmele de transport. Adica pe 
intelesul tuturor, Iulian Iacomi este actionar la Rafinarie, 
primind bani prin proxi fara a investi nimic! El investeste 
de fapt timp, in a acoperi jegul! 
Problema este ca Brigazile de Pompieri au fost decimate din 
inconstienta celor 3 mentionati mai sus, in asa hal, ca nici 
macar macaraua cumparata de Iliuta, prin Consiliul 
Judetean, nu poate fi folosita in caz de accident, pentru ca 
in fapt, nu are cine sa o conduca si sa o utilizeze! (vom reveni 
pe larg asupra aspectelor mentionate aici). 
 

 

Pe carca Rafinariei, Clanul Iacomii a ridicat imperii. La 
Rafinarie istoric au fost numai oamenii lui Iacomi Iulian, ei 
au fost cei care au coordonat logistica si drenarea baniilor. 
Ichim Marian, zis Oaie, cu fratiorul Nelu Ichim, detin un 
imperiu de camioane, construit exclusiv pe carca Bunge. 
Oaie, a fost facut de Iulian Vicepresedinte PSD Calarasi! 
Ichim Marian a incasat anual in jur de jumatate de milion 
de euro pe „transport la Prio”! Ichim este bun prieten cu 
Iliuta Vasile si impart o nesfarsita, sincera si incredibila 
relatie de amicitie! Ichim da parte din bani la fel ca ceilalti 
catre Iulian Iacomi. 
Insurubat de Iliuta la Societatea de Drumuri Calarasi, Ichim 
Marian, a primit in schimbul frizurii aduse lui Iulian 
Iacomi, un teren chiar langa poarta rafinariei, sa-si faca 
Ichim baza si service de camioane, sa fie aproape de prada! 
Astfel chiar la poarta rafinariei, oita mica si gingagsa, a 
plasat 1000 de tone de frizura si vrea sa inceapa constructia 
unei baze de camioane „ca in filme”! 
Mereu „activ de la 7 am” asa cum declara, Oaie, este 
locotenentul lui Iulian dar Generalul lui Iliuta! Cand a fost 
trimis la mine de Iliuta, Ichim a ajuns in Dor Marunt in 13 
minute din Calarasi! 

O data luat de pe mine, 
Ichim a disparut cu amenzi 
cu tot si dus a fost! 
 

Plosnita sta mereu aproape de 
gazda altfel moare! Teren dat 
de Iacomi lui Oaie. 

 
 
Pe taramul lui Ichim 
 

Cu asfaltul asta se asfalta intreg satul 
Buzoieni! Toate strazile! Furat de pe 
A2, acesta asteapta flota lui Oaie, sa 
se odihneasca aproape de gazda pe 
care o paraziteaza! 
De mai bine de un deceniu, Ichim 
cara cu 15 masini la Constanta si 
retur, cu branula in vena direct din 

bugetul rafinariei! 
Dar nu este singur, capusarea este uriasa, are proportii 
epice si este coordonata milimetric! 
Chereches (cel cu contractele de deszapezire, vom reveni), 
este legat si el de vena cu bani a Bunge cu 5 camioane! Banii 
curg bine si constant! 
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Dobre Florin, locotentenentul lui Iulian, si cel mai capabil 
cognitiv dintre toti membrii Gruparii Iacomi, cara cu 6-7 
camioane zi de zi, NON STOP. Dobre Florin, a dezvoltat un 
imperiu greu de cuprins in imagini si cuvinte. 

Un camion face la Constanta 3 curse pe zi in 24 de ore cu un 
sofer. Cu 15 masini cari 25 de tone pe masina, adica 375 tone 
intr-o zi! 1500ron/masina+tva! 3 curse=cam 1000 euro. 15 
masini=15.000 euro/zi +tva.15.000×30=450.000euro/ 
luna (mic exemplu de calcul economic). 
Daca consideri faptul ca la Logistica este si Laurentiu 
Lucian Alexandru, om pus tot de Iacomi Iulian, intelegi de 
ce Bunge este o vaca buna de muls! 
Banutii sunt multi si pleaca de la 1500 ron/cursa+tva in sus! 
La carat, doar Sofian, Chereches, Ichim si inca 2-3, in 
functie de dispozitia Imparatului. 
Imperiile cu zeci de camioane, vile, bani cash cu nemiluita, 
Suv-uri, terenuri agricole nesfarsite si aflate in posesia 
membrilor Clanului Iacomi, sunt in parte inca legate cu 
ranula de Rafinaria Prio/ Bunge. Si banii de cumparat 
voturi, pentru cei slabi si amarati, o data la 4 ani! 
Iar Procurorul, DIICOT, SRI niste porci care ascund 
plangerile! 
In caz de accident, de catastrofa, avem o mana de Pompieri, 
sclavetii, umiliti, batjocoriti de sefi, cu pieptul gol, ei vin sa 
te salveze! 
Pe site-ul nostru puteti auzi inregistrarea cu 
Pompierul Sef de echipaj din Calarasi, 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-
lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/ 

transcrisa mai jos : 
“-În 2008 când s-au dat..... au avut aproape toți..... Până 
în 2019 nu a primit nimeni niciunul. 
-.............................. 
-Nu. Echipament nou.  
-Acum în caz de accident chimic la Lehliu Gară, voi aveți 
echipament de protecție să interveniți la incendiu? 
-Nu. 
-Măști speciale pentru acizi, vapori de acizi? 
-Avem....Nu. Depinde ce vapori. Avem măștile astea pentru 
contact cu aer comprimat pentru respirat. Măștile sunt din 
cauciuc, măștile acelea. Noi nu știm la ce fel de substanțe 
acide rezistă. 
-Deci efectiv dacă aveți o explozie sau un incendiu pe voi vă 
trimite.......... 
-Nu avem costume pentru...... 
-Deci nu aveți costume special gândite. 
-Nu. 
-Că sunt costume speciale pentru..... 
-Si mai e o chestie...Să zicem.....Se întâmplă, trece un tir  cu 
nu știu ce...are plăcuță. Dacă cel care anunță nu poate să 
dea detalii, îi e frică și fuge, și nu spune ce fel de substanță 
este acolo, următorul care poate să vadă este cel care 
ajunge cu mașina de intervenții. Dacă pompierul vine și 
spune la dispecerat că este substanța cutare deja este timp 
pierdut, dar pe mașini, în afară, sunt calculatoare, 
laptopuri debord, unele masini au avut laptop. Ce s-a făcut 
cu ele nu se știe. Spre exemplu pe Volvo sau pe Scania au 
avut laptopuri. Au fost dotate. Nu se știe.... Laptopul ăla 
trebuie să stea în cabină, în mașină, pentru ca tu dacă te 
duci să ai acolo un program cu substanțele periculoase, cu 
un număr de identificare al substanței periculoase, tu 
decât bagi ăla repede și ai primit...îți spune cum să 
acționezi. Tu dacă stai și suni, zi-mi și mie ce scrie acolo, 
ăla caută în carte sau într-o... ăla este timp pierdut și îi pui 
în pericol pe ei. 

-Am înțeles... Deci dacă se întâmplă un accident chimic, o 
explozie cu crater de 200 de metri, zeci de morți, cu din 
astea... 
-Deja dacă este cu crater, deja substanța s-a dizolvat, s-a 
dus.... 
-Păi da, dar mai sunt și zonele conexe tot cu substanțe, cu 
zeci, sute de tone de substanțe chimice, normal, e 
rafinărie... Cum intrați acolo? Intrați pur și simplu, cu 
cămașa desfăcută și ,,Doamne ajută,,? 
-Nu. Acolo este...............înfășurat, prins cu masca, cu 
aparatul de respirat și cu........... 
-Alea sunt de acum 10 ani. 
-Da, unele cică nu ar mai fi în regulă că sunt vechi, dar....... 
-Dar nu există la Lehliu Gară un plan special făcut cu 
tipurile de substanțe pe care le au ăia acolo și pentru voi ca 
să aveți la intervenție, în caz de accident chimic să știți cu 
ce  să vă duceți? De exemplu, mă duc pentru acid sulfuric.  
-Trebuie să fie un plan individual, să citești acolo. Dar una 
este să citești și alta este să faci o practică, să-i arăți omului 
ce și cum... 
-Sunt 200 de tone la Bungi acum de compuși chimici 
deosebit de.....acid sulfuric, acid fosforic........... 
-Nu există decât alea pentru combustibili. 
-Detectoare de hidrogen sulfurat aveți? 
-Nu cred. Nu. E doar din ăla de gaz. 
-Deci voi acum, ca pompieri, nu aveți un detector de 
hidrogen sulfurat? 
......................................... 
-Stai puțin. Există......care vine de la Călărași. 
-Nu. Noi vorbim acum de orașul Lehliu. Deci efectiv este la 
mila lui Dumnezeu totul. 
-Exact. Deci suntem la mila lui Dumnezeu, și în plus de asta 
ești tratat ca un sclav. Adică  toți suntem proști, 
iar............... sunt făcuți comandanți de echipaj. Unii, 
întradevăr, au muncit la fel ca ceilalți, dar au  fost făcuți 
comandanți de echipaj de ce? Din cauză că se află în 
anturajul respectiv.Nu pentru că merită. Pentru că stă cu 
Gheorghe, îi ține de urât, pentru că stă până la 1, 2 
noaptea, pentru că îi mai cere 2, 3 milioane împrumut sau 
50 de lei sau nu știu cât.... “ 
 

Pompierii au inceput sa vorbeasca, si incet incet, de la ei, 
poti intelege dezastrul MAI-ISU Calarasi. 
Una este sa-ti povestesc eu, alta este sa auzi de la ei! Pentru 
ca tot mai multi Pompieri au decis sa rupa tacerea. 
Pompierii de la Detasamentul Calarasi, sectia Dragalina, 
sectia Lehliu Gara (inclusiv punct de lucru Fundulea), 
Garda de Inteventie Budesti si Detasamentul Oltenita. 
Pozele postate cu Pompierii din Judetul Calarasi pe pagina 
ISU Calarasi, nu exprima nemultumirea subofiterilor si 
sclavetilor si nici modul jalnic in care sefii se comporta. 
Acest articol, a trebuit impartit in cateva bucati, din cauza 
situatiei exceptionale. Este lung, complicat, amestecat, insa 
toate aceste parti formeaza viitorul copiilor nostri! Cum 
alfel sa le cladim o viata mai buna, cum sa ii educam, daca 
ii otravim cu apa ce le-o dam, cu aerul pe care il respira! Asta 
inseamna Crima Organizata. 
 

Din intregul set de evenimente, unul, in mod exceptional, 
mi-a atras atentia, legat de faptul ca Lt Col. Gheorghe 
Catalin ISU Lehliu Gara; Lt. Col. Paduraru Adrian- ISU 
Calarasi, Col Popa Daniel Gheorghe ISU Dobrogea, 
obisnuiau si obisnuiesc sa stranga bani pentru decedati, 
bani care ajung partial la familiile decedatului! 
Va prezentam in cele ce urmeaza transcrierea dialogului 
dintre reporterul nostru si un pompier detasat la Calarasi, 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/
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Sef Echipaj Budesti  (inregistrarea audio o puteti asculta 
integral pe site-ul nostru): 
-Adică, stai puțin. Vrei să spui că asta e o umilire. 
-Da. 
-Stai puțin... Adică vrei să spui că, colonelul și-a umilit 
soldatul în fața celorlalți colegi în halul 
ăsta? 
-Păi ei nu dau doi bani pe noi, ăștia de la intervenții. Când 
era și Popa aici nouă ni se  
spunea ,,sclaveții,,...ăia de la birou. Și așa ne spun și acum. 
-Cum? Sclaveți? 
-Cei care mergem la intervenții suntem denumiți 
,,sclaveți,,.Își cumpărau aere pentru la birouri  
și i spuneau: ,,cară mă și tu ăsta!,,...cică ,,ia, mă, doi 
sclaveți, că nu car eu...,, din noi, ăștia de la 
intervenții. Ne dădea Popa ordin să cărăm noi. Deci așa ne 
spun la ăștia care mergem la  
intervenții. Ei ne spun sclaveți. 
-Popa și cu Păduraru își bagă și ei motorină din mașinile 
astea? 
-........................................................................ 
-Aaaaaa, e lege, ce! Nu îl trimitea pe ăla care a ieșit la 
pensie, pe Trandafir Sorin, îl trimitea pe  
DN cu cisterna de motorină să alimenteze la Fundulea? La 
12 noaptea?........... A ieșit la pensie. 
I-au dat salariu de merit, salariu de excelență, i-au  dat de 
toate. 
-Stai, cum îl cheamă? 
-Trandafir Sorin Mihai. Doar ce  a ieșit la pensie. A zis că 
a luat prima pensie azi, 55 de  
milioane. Și noi............... 
-I-a dat...... L-a făcut comandant de echipaj, e un spor de 
două milioane jumate la salariu, i-a  
dat salariu de excelență, care înseamnă 50% din salariul 
de bază. Adică, ca să primești ăsta  
trebuie să faci ceva...să salvezi un copil de la moarte, 
ceva...Adică o faptă eroică. 
-Și ăsta ce făcea? Căra motorina să o prăduiască... 
-El zicea că se duce să alimenteze mașinile la Fundulea, cu 
tonele de motorină după el... 
-Și când voia motorină, ăla care era de serviciu nu 
înregistra? 
-Păi, el avea magaziile pe mână. 
-A, deci Trandafir avea... 
-Da. Și el făcea și foile de parcurs. 
-Ei erau șoferi și le spunea,,bă, să faceți orele!,, 
-Și facea parte cu Gheorghe... 
-Da. Ăsta ne strângea pe noi, când voia să alimenteze, 
după ce s-au deșteptat ei așa, să nu mai  
vedem noi, ne strângea pe toți și zicea: ,,hai, că vrea șeful 
să vă spună ceva,,...întreba:,,lipsește  
cineva?,,. Și am spus eu de vreo două ori ,,Trandafir Sorin 
lipsește,,... ,,A, nu că i-am dat eu  
ceva să facă...,,  Și ne bufnea râsul...Deci pe noi ne ținea 
acolo, chema și telefonistul, și o lua  
prin spatele unității .................... 
-Știu. Eu l-am filmat când alimenta un................ 
-Da, și mai avea niște băieți care nu știu dacă mai au...” 
 
Consider o asa fapta, pacatul suprem pentru un Conducator 
de Osti! Comandant de Unitate, sa ajungi sa furi de la mort! 
 
Va prezentam in continuare transcrierea interviului acordat 
sub anonimat de catre un pompier  (inregistrarea integrala 
o puteti gasi pe site-ul nostru) : 
”-......Il cheamă Coman Cristian și a murit taică-su. Si-am 
pus bani, s-au strâns vreo opt milioane și ceva. 

-Unde? La Călărași? 
-El e din Călărași, dar e tot cu noi acolo, la Lehliu. 
-Aha... 
-S-au strâns vreo opt milioane și ceva, i-a luat banii și nu 
i-a mai dat. I-am zis:,,du-te mă și cere-i că sunt banii tăi, 
noi i-am strâns pentru tine!,, Și 
a zis ,,nu mă băgați pe mine în 
astea, sunt banii voștri.,, 
-A, și banii de 
înmormântare............. Păi și 
cine i-a strâns? 
-Șefu........i-a strâns. 
-Și cine era? 
-La noi pe tură a fost 
atunci.......” 
Doamne, cat de jos se poate 
merge! 
Am luat firul evenimentelor si 
de la 4 soldati, am aflat independent, acelasi lucru pe care l-
am probat vorbind cu familiile si inregistrand discutiile. 
Concluzia: Lt Colonel Gheorghe Catalin si Lt. col Paduraru 
Adrian, obisnuiesc foarte des sa fure din banii stransi de 
soldati pentru familiile mortilor (tot soldati)! Popa se 
viseaza General! Stai sa vezi ce este la Constanta! 
 

In continuare va prezentam interviul cu un al alt pompier 
(inregistrarea integrala o gasiti pe site-ul nostru) : 
” -A murit Balea, ăla… Mâine se strâng 50 de ron….E ăla 
care a ieșit la pensie, Andrei Gheorghe. Și aici unde 
scrie,,acest mesaj a fost șters,, scria,,ordin de la șefu,,. A 
făcut accident un băiat… 
-Bun!  E foarte frumos! E nobil! Da, mă, și eu aș da! 
-Da, dar problema e că am dat și i-au luat. 
-Păi de unde știi că i-a luat el? 
-Păi, i-a luat! În ziua respectivă, era iarnă, eram la 
serviciu, și l-a sunat pe…. 
-Și ăsta a fost dat la toți… 
-Da, la toți. Pe grup.” 
 

Asa ca il sun pe Gheorghe sa il 
intreb daca-mi da un 
interviu! Raspunsul: -Doar 
daca Paduraru permite! 
Il sun pe Paduraru de cateva 
ori, eram la 100 de m de el, in 
Calarasi, ne despartea un 
gard! Nu raspunde, insa pe 
whatsupp, ma trimite la 
Purtatorul de cuvant! 
 

Erau amandoi in unitate la 
Calarasi, iar ei stiu cine sunt 
si ce vreau sa ii intreb! Cu 
lasitate au refuzat orice discutie! Faptele, insa, ale celor 3, 
ultimul transferat la ISU Dobrogea, te vor ingrozi! 
 

 

Mai jos trascrierea discutiei cu alt pompier, despre Marin 
Lazar, soferul lui Buraga zis si Mari politistul sau piticul! 
Criminalistul din materialul cu Cocina (spitalul)! 
”-Nu. Stai, stai puțin. Stai să o luăm să înțeleg. Deci când a 
fost primit mesajul ăla, a fost seara? 
-Seara, înainte să intrăm noi în tură. 
- Bun. Deci seara… Aha. Și pe urmă, a doua zi s-au strâns 
banii, da? 
-Nu. A doua zi, pe tură, s-a strâns o parte din bani. Că toți 
care au venit, dacă-i ordin de la șefu, au luat și de la gura 
copilului să ducă…. 
- Am înțeles. Să-i ducă repede, ca să facă, să rezolve… 
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-Nu, nu să-i ducă…Să-i dea Gisului pe tură, la muncă, a 
doua zi, cum am intrat noi în tură. Seara în schimb, 
Gheorghe a sunat. Era la bar, la Mari piticu, Mari polițaiu. 
-Da. 
-A sunat că să-i ducă Andrei niște bani că-i pune el la loc. 
Două milioane am înțeles. Eu știam de…. Dar ăsta cu care 
ai vorbit de la Călărași a spus că nu, că de fapt au fost două 
și încă două. 
-Păi stai puțin! Mari polițistu e Mari Lazăr, ăla cu baru, 
nu? 
-Da, da. 
-De la Crinului, de acolo din spate. 
-Da, exact. 
-Și cine a dat banii ăștia, patru milioane? 
-Banii ăștia, patru milioane, au fost duși în două tranșe de 
către plutonierul adjutant Iancu Vasile. 
-Mamă, mamă, mamă! Știi că nu au ajuns toți banii la 
femeia aia…au fost ajutați, săracii, dar nu toți banii 
care s-au strâns au ajuns… 
-Păi, stai puțin! Nici banii pentru înmormântări, 
pentru fiecare coleg,  ăia cinci colegi care au fost nu au 
ajuns toți banii la ei. 
-Știu. Știu…. 
-Gheorghe  își oprea o parte și….care-i chestia. S-a 
certat cu Gisu. Gisu care i-a dat banii, Gisu de multe ori, 
spre ultimele dăți când a fost să-i dea banii pentru cei 
care….., s-a învățat minte și a zis,, bă, eu nu-i mai dau 
banii lui ăsta, îi dau eu personal lui băiatul ăla ca să nu-
mi ia ăsta din bani,,. 
-Da, da, da. 
- A sărit Gheorghe de… L-a chemat Gheorghe la birou și i-
a zis ,,bă, cine ești mă tu aici în curtea asta ca să hotărăști 
tu ce să faci cu banii?,, 
-Am înțeles… 
-Și el a zis ,,păi cum? Sunt bani pentru înmormântare! 
Ajutor pentru înmormântare…. Bă, eu îi dau, bă, banii 
ăia!,, 
-Am înțeles ce spui. 
-,,Dacă nu-i dați pe toți!... Bă, de unde știi tu?,, 
-Da….” 
 

Un element interesant este ca, o data ce Gheorghe impune 
valori si sume stricte de colectat, Paduraru lasa la liberul 
arbitru sumele date, insa un lucru cert este ca se fura de la 
mort! La Dragalina se strang 3500 de Ron, la Lehliu 
4000Ron, se strang si la Calarasi si la celelalte unitati! 
Soldatul sare sa ajute familia celui decedat, oameni normali 
la cap, solidari si corecti,au dat toti! Pana la ultimul! Iar 
banii… Cum poti oare judeca o astfel de fapta! Cum poti 
judeca angajarea fictiva a unor oameni la Sectia de 
Pompieri, decorarea in bataie de joc ca Pompierul Anului, a 
unui purtator de cuvant, fie el si de la Calarasi, umilirea 
servantiilor zi de zi si an de an! 
 

De retinut ca Gheroghe Si Paduraru sunt cei care 
inlesnesc acordarea autorizatiilor isu(psi) pentru 
ameropa si bunge! 
 

Dar chinul Pompierului militar este lung si iti va fi greu sa 
accepti, insa iti povestesc eu: 
Daca il adaugam aici pe Mari Piticul sau Mari Politistul, cum 
mai este numit, ajuns politist fara a avea inaltimea necesara 
si trimis la cursuri de Imparat, Marian Lazar (cel din 
articolul cu COCINA) intelegi ce si cum! 
Ajuns sofer al lui Buraga, Mari piticul, are un bar in spate la 
Crinului, bar unde membrii gruparii Iacomi se strang zilnic 
la baute! 
Buraga, nu-si mai aminteste de „criminalistul” care ii 
conduce masina?! 

Dar vom reveni pe larg in celelalte episoade, legat de aceste 
aspecte.  
Crud articol nu? Dar este dreptul tau sa cunosti adevarul! 
Acum nu poti spune ca nu ai stiut! Sa te gandesti la batrani, 
la copii si viitorul lor in tot ceea ce faci! Tu ii lasi, tu esti 
puterea, nu ei! 
Un procuror intr-o luna de zile curata Calarasi-ul definitiv, 
asta cu speranta ca o catastrofa nu are loc la Bunge/ 
Ameropa! Zece ani de zile au fost necesari pentru a pregati 
aceste articole, mii de pagini de dovezi, oameni infiltrati la 
cele doua puncte, drone, inregistrari, marturii si stai sa vezi 
ce urmeaza! -Dormi linistit, Procurorul vegheaza! 

 

 
Din surse si structuri, si 
asta din cauza faptului 
ca la Calarasi, au fost 
date instructiuni clare, 
de a nu se oferi numarul 
real de flotanti celor 
care solicita, la Lehliu 
Gara ne apropiem de 
800 de votanti adusi de 
Iulian Iacomi sa voteze 
cu el. Se face flotanta la 

foc automat! Flotantii vor 
vota in 2 locuri , adica si in 
localitatea de resedinta, 
chiar daca operatorul de 
tableta va informa votantul 
legat de aspectele legale ale 
faptei. 
Azi la Serviciul de Evidenta 
a Populatiei la Lehliu, 
omor ca pe timpul lui 
Ceausescu la carne! De 5 
luni, serviciul duduie! Mai 
jos pozele de pe 18.09! (pentru cei din Oras, in aceasta 
perioada veneau 2-3 persoane dimineata sa rezolve 

expiratele)! 
Se 
completeaza 
formularele si 
in strada! Mai 
sus, un etaj, 
Buraga, 
intamplator 
pe acolo prin 
birou!  

 

 
 

Serviciul de evidenta al Partidului Politic! 
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Nu conteaza ce zice BEC! La Lehliu flotantii voteaza toti si 
gata, apoi voteaza si in localitatea de resedinta! Fraudarea 
are loc pe nivel multiplu! 
1000 de oameni vor fi la Lehliu Gara, adusi cu eforturi 
exceptionale (pana vineri), intr-o miscare care sfideaza 
toate legiile din Romania! 
Logistica, infrastructura necesara a crea si aduce 1000 de 
flotanti intr-un oras de marimea Lehliului este incredibila! 
 
PNLSD 
Sus sunt doar ei, mereu pe noi, cu cizma groasa si plina de 
noroi pe gat! Noi jos in tarana, zdrobiti si buzunariti, 
amendati si talhariti. Si asta pentru ca taci! 
Miza o reprezinta imensa masina de functionari publici 
insurubati peste tot si banii din Primarii, Consilii , Spitale, 
Scoli! Totul se reduce la bani si cine ii papa, sunt cand unii 
cand altii intr-o lupta extraordinara aparent electorala, prin 
care esti jefuit an de an. Curat si simplu! 
Poporul Roman, a aratat o tolerabilitate nemaiantalnita la 
abuz! Secole de asuprire si Romanii au invatat sa inghita, sa 
sufere, sa se interiorizeze. Unde altii erau starpiti, noi 
inflorim sub asuprire! 
-Insa si cand rabufneste furia, sa te feresca Preafericitul 
Daniel, sa fii prin preajma! 
Aurel (Gurita) cumpara, toti cumpara, este o 
frenezie a fraudarii voturilor inainte ca acestea sa 
inceapa. 
Un dezmat incredibil! 
 

Imparatul, azi, a stat pe Sectia de Evidenta a Populatiei ca 
un tigru siberian (ii este teama ca pierde controlul), a intrat 
inauntru, a reorganizat, a fluidizat! Daca folosea 10% din 
capacitate si pentru bunastarea orasului, Lehliu arata ca 
Sibiul! O risipa, atata timp cat la el in curte, este numai 
gunoi si peste tot gropi… 
Imparatul arunca in joc tot, Maracine si Jean Ivanescu cara 
flotantii cu zecile si azi, Bigi (Purcarea Cristian cu 
antecedente penale), cara toti flotanti sau „prieteni” la 
Lehliu pentru inscriere. 
A primit Iulian ajutor de la Iulian Dumitrescu (de la PNL 
Prahova- cel cu albanezii- vezi Judete la Stapan), cel care a 
aranjat cu Orban insurubarea lui in PNL cu sila, peste 
Filipescu. 
La PSD Lehliu liniste? Banescu treiera porumbul! 
Candidatul de la USR este praf, are blat cu Iacomi(vezi 
editia de print)- o recunoaste el! nici macar nu a fost 
intrebat. 
Imparatul roieste toata ziua si intra in biroul de Evidenta a 
Populatiei sa vada cum merge procesul. (toti asteapta tacuti 
10 minute pana cand Imparatul Iulian afla ce si cum si da 
indicatii)! 23.09-poze mai jos. 
 
Azi, 23.09.2020 la flotantii pentru alegeri, 224 
persoane - LEHLIU GARA! Numai azi! 
Oameni amarati, platiti sa faca flotant pe adrese fictive! 100 
ron votul+100 dupa vot! Carati ca vitele la abator cu 
masiniile Primariilor, sub ochii vigilenti ai lui Buraga, iar 

Primarii roind 
asupra lor precum 
corbii asupra 
starvurilor. Iar 
Prim Procurorul, 
abia intors din 
vacanta, citeste si el 
inghetat si spune in 
gand:  

”-Doamneeeeeeeee, bine ca doar interlopii citesc 
Experimentul Lehliu!”  
 
CL-10-PDV - masina Primariei Dragos Voda cara si ea 
flotanti, acum mai are importanta daca cara pentru Imparat 
sau pentru altul? Gurita cu angajarea fictiva a sotiei lui 
Iacomi Iulian la Dragos Voda. Imparatul pandea din masina 
de langa benzinaria Hali. Azi a stat lipit de sectie! se 
instaleaza frica, panica… 
 

 
Buraga si-a luat 
jucarie noua! 
Caluti multi si 
ceruita, este 
impecaliba, a 
fost slefuita 
pana la lac! Daca 
sufletul nu este 
alb, macar 
masina sa fie! 
Nu iese nici din 

fabrica asa. 
Flotantii sunt carati la biroul, unde in fata, o femeie, le face 
la toti actele (90% nu stiu sa scrie). 
Femeia imparatului, ea completeaza tot! 874 de flotanti la 
Buzoieni, Razvani si Lehliu, adusi doar de Iulian Iacomi 
pana azi 22.09! Oficial de la Calarasi cand se intreaba 150-
200 de persoane. Totul sub biroul „intamplator” al lui 
Buraga Costel, care nu vede nimic! 
Adica, daca toti Lehlienii stau acasa si nu ies la vot, Iulian 
Iacomi iese primar cu 1000 de voturi! 
Grava este aducerea lui Purcarea Cristian (bigi) in ecuatia 
voturilor, doar el mai lipsea, erau toti! 
 

Orasul Lehliu Gara este complet repopulat! 
Imparatul a aranjat ca flotantii sa fie adusi la vot de 
dimineata toti cu 36 de masini, iar apoi se va 
incetini procesul de vot foarte mult, din diverse 
motive ( nu merge tableta, cade curentul, cade 
internetul, Covid 19- masurile, etc). 
 

In lumea interlopa se vorbeste ca Iulian vrea sa iasa cu 95% 
din voturile exprimate, asa ca va trebui sa fie exprimate cat 
mai putine de catre Lehlieni! 
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Asteptam si alte sesizari pe adresa redactiei 
office@experimentullehliu.ro 
 

 

 

Contact: SC Petrochem Technologies SRL, Dor Marunt office, DN3a nr 

214, Et 1, room 10-13, contact email office@experimentullehliu.ro,  

Tel.: 0732.559.788 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:office@experimentullehliu.ro

