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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. Continuarea 
la PAGINA 2 
 

 
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! 
Continuarea la PAGINA 3 
 

 
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! Plangerile cu privire la fapte penale 
sunt ascunse de către procurori, casate și 
aruncate in sertare adanci. In acest episod nu 
voi detalia faptele lor, dar numele și faptele 
șefului Procurorilor vor ocupa un alt articol! 
. Continuarea a PAGINA 4 

 
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. .  Continuarea la PAGINA 12 

 
Sclavetii nu sunt doar la ISU Calarasi, ei 
sunt si la MADR Bucuresti! Aceasta 
institutie este condusa tot de interlopi, 
adica mai precis de neamul lui Barca, 
membru al Clanului Iacomi! Barca 
Constantin a oferit Clanului Iacomi 
avantaje extraordinare si protectie in 
relatia cu APIA si MADR! In data de 
24.09.2020, Barca Constantin, director 
APIA si nepotul lui Barca Sandu din Dor 
Marunt, inrudit cu Iulian Iacomi, a 
organizat timp de 3 zile, o operatiune 
fulger in stil mafiot, care trebuia sa 
merga ceas! Continuarea la PAGINA 
13 

 

 
 

 
Primarul lor, Iulian Iacomi, care a 
cumparat pentru fratiorul Ion Iacomi la 
Dalga Gara, 700 de voturi. 300 prin 
Purcarea Cristian (zis Bigi), actual Vice-
primar, 300 prin Hristu Costel si 
asistenta de la dispensar si inca 100 prin 
altii, iti transmite un mesaj tie, 
alegatorului! 

Ei acum au nevoie de liniste si 
recunoastere pentru a domni in 

tihna. Nu poti jefui linistit cand iei 
zilnic palme peste ceafa! Vor ca tu 

sa crezi, sa ii iubesti! Vor 
LEGITIMITATE. 

… Continuarea  la PAGINA 20 
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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/
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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! 

 

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/ 

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. 

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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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! 

 

 
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 

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 
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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. 
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 
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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 "matrapazlacurile 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 
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.  
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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 
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)! 

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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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 
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! 
 

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/


Experimentul Lehliu                   ● vineri, 23 octombrie 2020 
 
 

9 
 

 

 
 

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! 
Dobre Florin, locotentenentul lui Iulian, si cel mai capabil 
cognitiv dintre toti membrii Gruparii Iacomi, cara cu 6-7 
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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 tot un om pus 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! 

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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Va prezentam in cele ce urmeaza transcrierea dialogului 
dintre reporterul nostru si un pompier detasat la Calarasi, 
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? 
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-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… 
-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! 

 

 

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! 
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 



Experimentul Lehliu                   ● vineri, 23 octombrie 2020 
 
 

13 
 

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-
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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! 

 

 

 
Utilizand structuri ale Statului Roman, inclusiv MAI, 
acestia aveau in plan lucruri marete azi! Trebuiau sa 
lichideze unitatea de productie „Ferma Domnita Maria” si 
Redactia Experimentul Lehliu, sa puna cizma pe gat! Nu a 
venit imparatul, el este las si are cizma mica. A trimis un 
detasament de mercenari, intr-o extraordinara coordonare 
de forte! 

 
 
La plecare dupa 3 ore de zgariat peretii! Detasamentul de 
mercenari! 
Astfel, incepand cu data de 21.09.2020, Braileanu Daniela, 
fosta sotie a lui Iulian Iacomi si Director al Spitalului de 
Psihiatrie din Sapunari, acolo unde lucreaza si sotia lui 
Buraga, a pus la punct impreuna cu Iulian Iacomi si Buraga 
Costel un plan prin care, utilizand infrastructura de forta a 
MADR, prin sectiile antifrauda si control, sub pretextul unei 
vizite de inspectie obisnuite neanuntate, sa inchida unitatea 
noastra! 
Azi pe data de 23.09.2020, in 3 echipaje suplimentate de 
Buraga in fata Primariei din Dor Marunt, cu doi agenti de 
Politie si dupa ce au 
primit de la acesta 
indicatiile de rigoare, 
au descins in forta la 
sediul fabricii 
noastre in incercarea 
de a comite o crima! 
 

Redactia Experimentul Lehliu / Ferma Domnita Maria 

Sclavetii lui Barca Constantin, in numar de 9 plus doi agenti 
de Politie si 3 soferi, au oprit in 
aceasta dimineata hotarati sa 
inchida unitatea noastra pe 
vecie! 
 
Bunescu si Dumitrescu la 
Primaria Dor MArunt gata sa 
intervina. Buraga cu o alta 
masina pe DN! Se vede si 
masinuta lui Vatafu! 
 
Au intentionat sa 
pedepseasca exemplar 
Redactia Experimentul 
Lehliu, pentru curajul de a-ti spune adevarul!  
 
Astfel, sclavetii MADR, in numar de 14 persoane, au zgariat 
portile de inox cu unghiile timp de 3 ore, cu toate ca nimeni 
nu le-a deschis sa le implineasca planul. Fara toaleta s-au 
usurat prin boscheti! 
Au stat afara in drum, ca niste sclavi ce sunt, fara apa, fara 

rost, socati de 
faptul ca „au cazut 
de gaste proaste”! 
Cu toate ca 
aparent, nimeni 
nu era la adresa, 
acestia nu au 
parasit locatia 
timp de trei ore. 
Au fost retrasi 
ulterior si au 
asteptat alte 
instructiuni la 
Lehliu. 
 
Pe site-ul nostru 
puteti vedea 
filmarile 
camerelor de 
supraveghere: 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-un-
duster-raspuns-13-sclaveti/  

 
 

Pentru executarea planului de distrugere a tintei, Braileanu 
Daniela a facut cu o jumatate de ora inainte de venirea celor 
trei echipaje o comanda pe site-ul nostru 
www.fermadomnitamaria.ro. De la nepoata acesteia (P. E.), 
care a fost angajata la noi, stie ca imediat ce o comanda este 
procesata ea apare in sistem. Astfel poti stii daca si cand 
sunt angajatii in firma! Vroiau sa vina la sigur! 
 
In asteptarea celor 3 echipaje de mercenari ai lui Buraga si 
Iulian, au fost lasati angajatii sa vina la munca. Imediat 
dupa ce ei au filat la 8 am unitatea si au vazut pe DN3A 
masinile angajatilor, si o data date instructiuni catre 
Gruparea de Crima Organizata ca totul este OK, se poate 
veni, absolut toti angajatii fabricii nostre si cei ai Redactiei 
Experimentul Lehliu au fost lasati sa plece acasa sa se 
odihneasca dupa o intensa perioada de activitate. Doua din 
echipajele care au venit azi au fost filate de la iesire din 
Bucuresti. 
 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-un-duster-raspuns-13-sclaveti/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-un-duster-raspuns-13-sclaveti/
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Au fost filati si in fata 
Primariei Dor Marunt, 
unde Buraga Costel, 
Comandat MAI Lehliu 
Gara, a pus la dispozitia 
mercenarilor doi agenti 
de Politie tot cadre MAI 
(unul in civil).  
Acestia au navalit cu 3 
masini, si timp de 3 ore 
au zgariat portile si 
betonul. 

 

 

Daniela a platit cu cu card-ul dar 
din banii spitalului Sapunari si 
facturat pe Spitalul Sapunari, chiar daca produsele ajung la 
ea acasa! Clanul Iacomi nu plateste nici o data nimic cu 
banii lor! 

 
Adica cumperi produse cosmetice pentru uz personal, dar 
plateste prostimea! 
 

 
 

Sclavetii MADR, au stat in vant si in picioare timp de 3 ore 
fara apa, cu mastile pe fata, iar la telefon li se spunea sa stea 
pana deschide unu usa si apoi sa navaleasca! 
O data lasata comanda Danielei Braileanu neprocesata, 
unul dintre cei mai periculosi interlopi din Judetul Calarasi, 
pe numele careia Iulian inca deruleaza afaceri de miliarde 
cablate la bugetul Statului, interlopii au inteles ca ceva nu 
este in ordine! 
Cum infiltrati in unitate nu mai au, au fost dati afara, o 
intreaga structura de Crima Organizata a fost azi umilita si 
ingenunchiata. Filmarea pe cele 4 camere de supraveghere 
ii face vulnerabili si slabi, asa cum de fapt sunt! 
O data ce Iulian Iacomi realizeaza ca au fost” jucati”, 
apeleaza la un prieten care poate detecta unde este 
detinatorul unui celular, sa vada unde exact sunt, asta si 
dupa ce Barca Constantin ii reproseaza ca „ne-am facut de 
cacat”! 
Iulian ma suna imediat dupa ora 13:00 sa vada daca sunt in 
Dor Marunt. Daca da drumul la cele 3 echipaje de mercenari 
care asteptau in Lehliu Gara sau nu. Sim-ul era in Bucuresti 
:-), chiar pe strada Savinesti! 
 

Buraga vine pentru operatiune la Dor Marunt, in fata 
Primariei, dar nu vine el in echipa de mercenari! Nu are 
curaj! 

Iacomi stia din articolele 
trecute ca apelul este automat 
respins! Insa a putut detecta 
locatia sim-ului! O data ce a 
vazut ca sim-ul este in 
Bucuresti a lasat mercenarii sa 
plece inapoi in Bucuresti! 
MADR, prin Barca Constantin , 
in urma cu cativa ani, ne-a oprit 
subventia pe 2 ani, la directiva 
lui Iulian Iacomi. Paguba totala 
a fost undeva la 100.000 de 
euro. Actiunea acestora a fost 
ilegala si imorala, insa tine 
strict de Crima Organizata. Au 

oprit subventia pe un an si ne-au dat o amenda tot aiurea 
in alt an cu penalizari uriase pentru a ne crea probleme. 
Baraca Constantin, este ruda cu Tene Vicuta sotul 
doamnei Tene, postasul si postarita din Dor Marunt, cei 
care vindeau dosarele de la Xenofonte lui Vatafu 

(secretarul Primariei Dor Marunt). Cei din Articolul cu 
Ghilotina! 
Barca Constantin utilizeaza Structura MADR, in actiuni de 
forta de Crima Orgnaizata, cu directa implicare si 
sincronizare cu structuri ale MAI. 
Toti sunt inruditi, incuscriti, nasiti, un mare Clan! 
Acestia au fost filati pas cu pas pentru a vedea reactiile si 
miscarile lui Buraga Costel (in principal), in calitatea 
acestuia de Ofiter MAI, Comandant al Politiei Lehliu Gara 
dar si grotescul situatiei in ansamblul ei. 
Pe site-ul nostru puteti vedea filmele celor 2 filaje : 
Filaj la 150m sudde mercenari si Filaj lateral pe 
DN3A pentru a vedea ce echipamente au. 
Deosebit de grava este complicitatea criminala a 
Organismului de Certificare, CERTROM, care prin 
reprezentant ne-a comunicat ca RENAR, (cei care 
autorizeaza Organismul de Certificare), ar dori sa participe 
si el la desfasurarea unei vizite anuale a CERTROM! Ei erau 
pregatiti cu un pluton de executie, numai ca nu au mai gasit 
subiectul! Inspectorul CERTROM este ruda cu proprietarul 
fermei de capsuni din Ogoru, care si el este legat de Fam. 
Iacomi. 
In fapt acestia, Barca Constantin, Iulian Iacomi si Buraga 
Costel au incercat distrugerea unitatii nostre si inchiderea 
Experimentului Lehliu. 
Tratati mai rau ca zilierii, fara apa, in bataia vantului, 
Inspectorii / mercenarii, platiti de Statul Roman ajung o 
bata proasta in mana unor idioti! 
 

 
 

Unitatea noastra a fost supusa la exceptionale abuzuri de 
MADR si APIA, abuzuri prin care am fost tocati si jefuiti de 
banii de la Uniunea Europeana (subventiile pe terenul 
agricol si culturi), in incercarea Gruparii de a impiedica 
dezvoltarea noastra. 
Tinuti ca sclavii in picioare 3 ore, in vant, la aerisit! 
Barca Constantin, nepotul lui Sandu Barca (mana dreapta a 
lui Ion Iacomi), este si cel care a sarit in ajutorul lui Sandu 
in urma cu cateva saptamani cand la Sandu in curte, un alt 
accident de munca, cu ranirea grava a unui muncitor din 
Dalga Gara a avut loc. 
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Tot din cauza muncii la 
negru si a lipsei 
echipamentelor de 
protectie. Barca Sandu a 
mai avut si alte peripetii 
si a trebuit sa apeleze la 
Ion Iacomi si Dumitru 
Nicolae (Gogosel) pentru 
rezolvarea cazurilor. In 
ultimul caz, un muncitor 
care lucra la negru pe o 
schela improvizata a 
cazut de la 5-6 m 

inaltime si a suferit grave traumatisme craniene. A rezolvat 
totul Barca Constantin si Dumitru (prin Ciorapul – Stan 
Ionel – Inspector ITM Calarasi). 
 
Poti gasi materialele video cu abuzurile MADR in 
sectiunea video de pe www.domnitamaria.ro – cele 
inregistrate de TVR. 
 

 
 

Despartit de Daniela, si nu prea, Iulian Iacomi, a stiut sa o 
pastreze mufata cu numele, pe Daniela Braileanu, la 
conducta cu bani a Statului Roman. Insurubata de Filipescu 
la Sapunari, Iacomi a avut inspiratia sa transforme Spitalul 
prin angajari exclusive pe pile si relatii intr-o anexa a 
Clanului in care domina teroarea si frica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cu grija a fost adusa in unitate si Daniela Buraga, sub aripa 
ocrotitoare a Danielei Braileanu fosta Iacomi. 
 

Gasesti mai multe informatii aici: 
https://www.riseproject.ro/articol/felia-interlopa-din-
afacerea-cu-masti/  
 

Succesul financiar al Clanului Iacomi a inceput o data ce 
acestia incep sa praduiasca si sa cioparteasca fostul IAS din 
Ogoru, pe care il vand pe bucatele dupa ce a fost cumparat 
prin influenta detinuta de Iulian din pozitia de Primar. Sirul 
de magarii ale celor doi este urias. Mai jos o mica 
exemplificare cum a ajuns Clanul Iacomi Grup de Crima 
Organizata! Vanzarea de active catre turci a fostelor ferme 
IAS din Ogoru. Aici doar inceputul. 
Si cand te gandesti ca totul a inceput cu Magla si niste 
baieti buni, cuminti si docili, ca niste pisicute mici si 
blande… fratii Iacomi ! 
 

 
Selectie de pe rise project 

 

 

  

 

  
 

Dormi linistit, Prim Procurorul Xenofonte 
Purcarea vegheaza! 

 
 

https://www.riseproject.ro/articol/felia-interlopa-din-afacerea-cu-masti/
https://www.riseproject.ro/articol/felia-interlopa-din-afacerea-cu-masti/
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PSD in ultimii 
30 de ani a 

distrus 
Romania, 

distrugand 
Justitia. 
PNL, acum 
distruge si ceea 
ce a mai ramas 
din noi: ” 
cuvantul si 
libertatea de 
exprimare”. 

Parte 
integaranta a 
conceptului de 

Democratie, 
libertatea de 
exprimare este 

pilonul de baza al Uniunii Europene. Romania este parte a 
Familiei Europene, si ea nu apartine PSD, asa cum nu 
apartine PNL, Romania este a noastra si noi trebuie sa o 
lasam mai buna, mai curata pentru copiii nostri! 
Ludovic Orban, cel cu chimirul plin de cash, a venit la 
Calarasi, destul de des in ultimele saptamani! Filipescu a 
cerut ajutor, pentru ca pierd judetul!  
Cauza: ” cineva incearca sa ne dezmembreze judetul”! 
Fisierul video poate fi gasit pe site-ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-si-
operatiunea-fulgerul/  
 
Filipescu ii spune lui Orban, ca in PSD se umbla cu masinile 
pline cu cash si se cumpara voturi!  
 
-Cum ar fi ca tu, un simplu muritor sa asculti discutia 
privata dintre Orban si Filipescu?  
Daca PSD a distrus Romania, a alungat Romanii din case, 
PNL continua jaf-ul, problema este ca astia-s prosti rau! Pai 
Bibanii din Razvani sunt artisti comparati cu Filipescu si 
Imparatul! 
 
Iar Zeul, Zeul (Stan Bucur), este singurul om din 
Lehliu care merita cu adevarat sa-ti fie Primar! 
Singurul care s-a luptat pentru tine Lehlianul! 
 

 
MADR Romania 

 
Filipescu, ii expune problema deosebit de grava din 
organizatia PNL, unde sunt toti infiltrati si ascultati, 

urmariti, iar capul, capatana, sta ascunsa intr-o vizuina cu 
zid-uri ca la puscarie! Inauntru, iepurasi multi cu urechi 
fine si iuti de labute! Echipa! 
 

 
 
Filipescu ii spune lui Orban:  
-Daca nu il rezolvam pe asta de la Comisia Europeana, 
rapid si fara comentarii, PNL Calarasi se dezmembreaza! 
Asa ceva nu a mai existat aici! Procurorii tremura, sunt 
terfeliti, nu raspund nici la telefon, insa au dat drumul la 
dosare! Noi stam toti la Parchete!  
Orban: -Cine este asta? 
Filipescu: -Dracu stie, cert este ca in firma are camere cu 
acces cu cartele pline cu echipamente ca la NASA, situatia 
a scapat de sub control! Trebuie sa rezolvam rapid si fara 
comentarii! 
Orban: Si pana acum ce ati facut? De ce suntem aici, cum 
am ajuns aici?  
Filipescu: Eu v-am zis ca Iacomi nu are ce sa caute la PNL, 
acum….Asta a trimis din Ianuarie toate plangerile la 
Marian in CC (Gen Marian Stoica Prefect Calarasi- PNL-
nr), iar noi v-am dat toate materialele!  
(selectie din discutia cu Orban a lui Filipe, la Calarasi acum 
cateva zile). 
 
Ludovic Orban, varful coruptiei din Romania, o Romanie 
zdrobita sub caracatita coruptiei politice, stoarsa ca o carpa 
prin menghina institutiilor de forta! 
 

 
 
Stiai ca site-ul www.experimentullehliu.ro, este un site care 
are ca tinta o serie de ip-uri, persoane, structuri si este 
special conceput pentru a fi accesat doar de anumite 
persoane. Folosind tehnologii de IP targeting, IP dynamic 
filtering, cross-section analysis, site-ul este special facut sa 
fie accesat doar de anumite persoane, este injectat si gandit 
sa ajunga la tine! Asta este si unul din motivele pentru care 
el nu a fost preluat la nivel national de presa nationala! Este 
doar un experiment, dar experimentatul esti tu! 5000 de 
Lehlieni intra zilnic din zona Lehliu-Calarasi pe site. 
Inclusiv doamna Dir Matei (Director BCR Lehliu) 
cunoscuta sub numele de Matca, in organizatie! Acest site 
este unul din putinele surse de informatii care nu este 
manjit de banii politicului si lumii interlope! 
 

 
Ludovic Orban primeste cateva foi la vizita de la Calarasi, 
legat de ceea ce trebuie facut la Dor Marunt. Imparatul are 
nevoie de ajutor, Procurorii au nevoie de ajutor! 
 
Braileanu Daniela, sotia (fosta) lui Iulian Iacomi, gandeste 
impreuna cu Hristu Costel, o schema prin care, bazat pe 
faptul ca Hristu a vandut catre noi (in 2019) o cantitate de 
rapita (conventionala), sa faca o plangere cum ca noi 
folosim semintele ca fiind BIO, lucru fals, ele fiind utilizate 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-si-operatiunea-fulgerul/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-si-operatiunea-fulgerul/
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in unele cosmetice (in 2019), care nu sunt certificate BIO! 
Hristu este cel cu lacurile, membru si el al organizatiei 
Iacomi. Braileanu, pregateste si ea ca parte a plangerii, o 
serie de hartii prin care spune ca Ferma Domnita Maria, 
vinde praf-uri, drog-uri, omoara oameni, etc. Pentru acest 
capitol Braileanu Daniela, incearca prin sute de telefoane si 
mail-uri sa obtina de la noi, indicatii medicale in diverse 
afectiuni! Toate aceste hartii sunt stranse intr-un dosar si 
date lui Orban la Calarasi. Orban le trimite la Biroul lui 
Nechita Adrian Oros (ministru Agriculturii- PNL). Barca 
Constantin este si el trimis la MADR, tot la Ministru cu 
acelasi dosar, insa ministrul nu ii da drumul! 
 
Orban il suna pe Oros si: 
 
Discutie cu Mihalcea, Inspector SEF Certrom Romania- 
firma Privata de Certificare in Agricultura Ecologica- 
subordonata MADR: 
-Să trăiți,domnul Petrescu! 
-Bună ziua, domnul Mihalcea!Ce mai faceți? 
-Voiam să știu dacă ați pățit ceva. Au spus că ați avut un 
accident. 
-Nu am pățit, domnul Mihalcea. Sunt mai bine. Ce mai 
faceți dumneavoastră? 
-Ce vreau să fac.... dați-mi o dovadă, ceva, ca să nu-i mai 
stârnim pe ăștia, că nu puteți accesa cu ministerul luni. 
-Domnul Mihalcea, dar cine a fost? Am înțeles că au fost 
mai mulți oameni acum două zile acolo. Dar ce s-a  
întâmplat acolo, că am înțeles că a fost un regiment de 
infanterie. 
-Da. Păi, nici noi n-am...ce vreți?...că nu depinde de noi. 
Uitați care e treaba. Ieri m-au chemat la minister, exact 
cum v-am spus... 
-Cine v-a chemat la minister, domnu Mihalcea? Cine? 
-Anghel. 
-Domnul Anghel... 
-Anghel Nike. 
-Și Anghel Nike ăsta, cine este? 
-Este un consilier de la Departamentul de Inspecții în 
agricultură ecologică.M-a sunat luni. M-a sunat luni 
dimineață la 10:00 și a zis așa: ,,Domne, avem o inspecție 
de făcut la  un operator de-al dumneavoastră, pe producție 
vegetală și pe procesare. Și eu am întrebat ,,cine?,,.  ,,Nu 
vă putem spune, nici eu nu știu, că e ordin de la ministru,,.  
-Stați așa! Stați puțin! Deci e ordin de la ministru! 
-Da, da, da, de la cabinetul ministrului, așa mi-a spus. 
-Mamă, mamă! 
-E tematică.Da, bun. A zis că e tematică. Nu mi-a spus 
nimic. Bun. Am dat telefon la București, la domnul 
Laurențiu, i-am spus ,,domne, mie ăsta nu mi-a spus ce-i,,. 
Bun. M-am deplasat la București marți dimineață și-am 
stabilit să fiu miercuri dimineață la ministru. 
-A, deci v-a mai chemat încă o dată la ministru miercuri 
dimineață. 
-Deci, prin telefon luni mi-a spus dacă se poate să vin 
marți, dar eu eram pe teren și am spus:,,cum să vin eu, 
domne, de la Suceava la București....nu pot. Atunci veniți 
miercuri dimineață la ministru,,. 
-Miercuri dimineață... 
-M-a chemat acolo la minister, m-am dus la minister și mi-
au spus:,,domne, nu vă vine  a crede la cine avem inspecție! 
La cine, domne? La domnul Petrescu!,,.... Bun. ,,Păi, ce s-a 
întâmplat?Are o reclamație, că folosește pesticide,că 
folosește rapiță pentru ulei, la in spune că a dat cu 
îngrășăminte, în reclamație,, 
-Da... 

-Așa. Și cam atât...Eu am spus:,,Domne, da, orice 
inspecție, la noi scrie în proceduri, chiar dacă e 
neanunțată, eu știu că măcar cu o zi înainte se dă telefon 
omului, că dacă nu-l găsești acolo? ,,Păi, puteți să-i dați 
telefon,, a zis miercuri dimineață.Lucru care, știți, că v-am 
și dat telefon. Acum am ajuns când de la minister au venit 
cu o mașină trei, de la APIA Călărași a venit unu, un băiat, 
de la DAJ Călărași a venit ăla pe care îl știți, a venit și el 
acolo, domnul ăla în vârstă. 
-Deci au fost cinci mașini în total. 
-Păi era așa: APIA, corect, da, era APIA, era Direcția 
Agricolă, eram noi, era ministerul și parcă mi era una....nu 
mai știu. Au venit de la primărie. 
-A, deci de la primărie a mai venit una... 
-A mai venit și una în final de la primărie. 
-Deci în total șase mașini și cincisprezece oameni. 
-Nu știu, nu i-am numărat, dar cam ăștia erau. Erau mulți 
acolo. 
-Păi, și Poliția, ce căuta Poliția, domnu Mihalcea? 
-Hai că vă spun eu. Ăsta, este unu Munteanu Octavian de 
la minister, ăsta era dirijat prin telefon de la minister de 
cineva, și ăsta a spus:,,domne, omu nu a venit. Nu a 
venit...i s-a dat telefon, i s-a dat mesaj, nu a venit,,.  În final 
i-au spus, vorbea ăla la minister și , la o directoare acolo 
am înțeles și i-a spus:,, domne, a spus omu că a avut 
accident,,. În cazul ăsta probabil că i s-a spus ,,fă un proces 
verbal cu primăria și cu Poliția de acolo și semnați-l toți și 
plecați,,. Cam asta a fost. 
-Păi și ce proces verbal v-au pus să faceți? 
-A făcut el un proces verbal, a scris de mână, în care scrie 
exact că nu v-ați prezentat și că ați dat un mesaj, mesajul 
ăla pe care cred că i l-ați dat lui Remus, că ați avut un 
accident. 
- Un accident... 
-Da, da, așa a scris. 
-Am înțeles. Și pe urmă, după ce ați stat patru ore acolo, 
ați plecat. 
-Eu am plecat spre București cu șoferul nostru și cu Remus. 
-Dar știți că ceilalți au stat la Lehliu Gară până la 3:30. 
-Habar nu am...Mi-a spus Remus acu, de dimineață, că ați 
postat pe Facebook acolo și că ăia au stat acolo. Noi am 
plecat direct spre București. Eu am plecat după aia spre 
Iași. 
-Bine. Am înțeles. Domnul Mihalcea, haideți că o să vă sun, 
o să vă dau și scris ca să vă spun cum procedăm mai 
departe. 
-Da, da, e foarte bine. Măcar să știe. Pe mine nu mă 
interesează. Să știți că eu nu aveam cum să refuz să mă duc 
la minister.Că știți că suntem sub tutela lor. 
-Da. Da. Dar RENAR-ul a fost? A fost și RENAR-ul, nu? 
-Nu. Nu. Nu. RENAR-ul acuma, hai că vă spun toată 
problema, că de asta v-am și dat mesaje. Noi aveam 
RENAR-ul pentru luni programat. Știți că ați semnat 
planul ăla de inspecții. Acum, în RENAR-ul ăsta.... Acum... 
Ministerul ce a făcut? Ministerul a vorbit, s-au dus înapoi 
ăștia la București și au vorbit și m-au sunat și pe mine și 
au spus ,,domne, întreabă RENAR-ul,, ....pe mine m-a pus 
să sun...,,întreabă RENAR-ul dacă acceptă ca și noi, 
ministerul, să participăm la inspecție. 
-Adică să participe și ministerul la inspecție.. 
-Da, da... atunci eu am dat telefon la domnișoara Nedit. 
-Ce lichele! 
-Da, da nu, să vedeți că eu vă spun realitatea. 
-Da. 
-Am dat telefon la domnișoara Nedit și i-am spus ce s-a 
întâmplat. O sesizare la domnul Petrescu și m-au chemat 
acolo la minister... cum v-am spus și dumneavoastră. Și ce 
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ați făcut? Păi, omul, dacă nu a fost anunțat din timp, nu a 
venit...asta e...probabil...Ne-a dat un mesaj, că a avut un 
accident, în sfârșit...Domnișoara Nedit a spus:,,luați 
legătura cu omul dacă are un motiv întemeiat, Doamne 
ferește, că a avut accident, să ne spună, să ne dea o dovadă 
să putem amâna inspecția RENAR de luni,,. O putem 
amâna din motive obiective, ce aveți dumneavoastră 
acolo, doamne ferește, accident...Bine că nu ați pățit nimic! 
-Da. Am înțeles... 
-Atunci eu am dat telefon la minister și le-am 
spus:,,Domne, am vorbit cu RENAR-ul și RENAR-ul a spus 
că nu are nimic împotrivă să participați,,. 
-Da. Da. Da. 
-Atunci, ieri dimineață, domnișoara Nedit m-a pus din nou 
să vorbesc cu ministerul să dea și ministerul 
un........................... la RENAR și să vadă despre ce este 
vorba că e instituție, unu-i atatul, unu e privatul, naiba să-
i ia. Si s-au înțeles între ei să participe și ministerul la 
inspecția de luni. Domnișoara Nedit m-a întrebat încă o 
dată prin telefon: ,,Domne, vorbește cu omul ăsta...ne 
trebuie și acceptul lui ca să participe și ministerul. Este 
corect.,, Deci dumneavoastră aveți voie să spuneți ,,nu 
vreau să participe și ministerul,,. 
-Bun, dar stați puțin, domnul Mihalcea. Dumneavoastră, 
de când sunteți în industria asta și în relația cu ministerul, 
dumneavoastră ați văzut până acum așa ceva, ceea ce s-a 
întâmplat? 
-Nu. Nu. E prima dată. Asta vorbeam și cu Laurențiu, cu 
directorul general.A zis:,, domne, așa ceva nu s-a 
întâmplat, a înnebunit,,...și âla spunea.,, domne, dar ce a 
făcut omul ăsta? A omorât? E criminal? Ce a pățit omul 
ăsta de se duc atâția oameni acolo?,,... 
-Stiți că în echipajele care au venit era un membru al 
Clanului Sportivilor? 
-Nu știu. Habar nu am! 
-Nu știți? Era un interlop destul de periculos. Nu știți? 
-În echipajul ăla care a fost acolo? 
-Deci, într-unul din echipajele care au venit și au stat cu 
dumneavoastră acolo a fost un interlop din Clanul 
Sportivilor. 
-......................era unu la Octavian ăsta, poate Munteanu, 
avea o figură așa... stătea cu picioarele pe volan și..... 
-Nu, nu era Munteanu Octavian, nu. Bun. Deci uitați cum 
vom face. În primul rând țin să vă spun că, legat de 
legalitatea și temeinicia inspecției care s-a dorit a se face, 
în formatul dorit, există mari probleme atât pe legalitate, 
cât și pe temeinicie, dar astea vor fi analizate, le vom 
discuta pe larg, vă voi ține la curent în zilele care urmează, 
legat de aceste aspecte și de inspecția de luni. Deci 
dumneavoastră nu știți exact dacă ministrul direct a 
aranjat această lucrare sau dacă doar de la cabinet, că de 
la cabinet poate să fie și un secretar de stat.  
-În emailul pe care l-a dat către Nedit ministerul spune că 
e de la cabinetul ministrului. 
-Deci de la cabinetul ministrului. Și ăasta este PNL, nu? 
Cine e ministru acum? 
- Este unu....Cum dracu îi spune, că nici nu-l cunosc să vă 
spun sincer... 
-Am înțeles, de la cabinetul ministrului... Deci până la 
urmă totul pleacă de la Orban, că ăsta îi ghidează... 
-De la Orban probabil, dar a ajuns la ministrul 
agriculturii... 
-A ajuns la ministrul agriculturii, da. Și acolo, la ministrul 
agriculturii îl are pe Bârcă care este director la Direcția 
Antifraudă, dracu să-l ia, că și ăsta numai probleme ne-a 
făcut și e un interlop și ăsta... De Costin Constantin Bârcă 
ăsta nu ați auzit în discuții ieri, alaltăieri? 

-Nu. Nu. Nu. Că ce discutau despre altceva discutau numai 
ei, acolo. Pe mine mă întrebau cum e cu RENAR-ul, ce-o fi 
făcut? 
-Deci, domnul Mihalcea,o amărâtă de inspecție anuală 
care trebuia să se desfășoare cu doi inspectori, să 
verificăm producția de gălbenele și de mușețel, s-a 
transformat într-un pluton de execuție. 
-Da, cam așa ceva... Așa spunea și directorul nostru 
Laurențiu...,,Domne, dar omul ăasta doar nu a omorât pe 
nimeni, a împușcat pe cineva?,, Acuma, eu mi-am spus 
părerea și dimineață la minister, când m-au chemat 
....,,Omul avea dreptul să-l anunțați cu 24 de ore înainte. 
Eu așa știam.,, Dar, na... Acuma spuneți-mi dacă eu mă 
mai deplasez luni acolo, dacă primiți inspecția sau nu... Și 
Nedit a insistat: ..Domne, poate luați legătura cu omul 
ăsta, poate a pățit ceva, are COVID, poate are ceva,,... 
-Râie, malarie poate avem, să nu fim contagioși aici, 
domnul Mihalcea, știți? Râia, că asta scarpină rău dacă 
e....COVID-ul mai scapi de el, dar dacă iei râie din aia 
căprească.... 
-Am înțeles... 
-Vă sun, vă sun și vă informez. Vă țin la curent. 
-Da. Eu vreau să....eu aș pleca diminică dimineață, eu vin 
direct la Lehliu. 
-Dar știți că MADR și DAJ Călărași și toți ăștia tocmai ce 
intraseră la noi și au terminat inspecția în urmă cu câteva 
zile? Știți asta? 
-Nu. Nu. 
- Ei au mai fost la noi, tocmai ce plecaseră acum o 
săptămână, cât să aibă? Adică vă dați seama ce mobilizare 
de forțe, dar săracii, i-am văzut, dumnul Mihalcea, i-am 
văzut că se ușurau prin boscheți, pe acolo, pe la vecini prin 
gard... 
-N-am văzut asta... 
-Păi și de ce au stat atât de mult, trei ore și ceva?De ce au 
stat trei ore și ceva, săracii, să aștepte? 
-Era o doamnă micuță așa, de la minister, probabil că 
scăpa pe ea, săraca! Ea a zis ,,Domne, dacă nu vine omul 
de ce mai stăm aici?,, Ăla care  tot lua legătura cu 
ministerul, cu directoarea, una Simona, nu știu cum îi 
spune, a spus la un moment dat,, domne, dacă nu e omul, 
duceți-vă în câmp și luați probe,, și atunci Anghel a spus că 
nu poți să faci proces verbal de prelevare de probe dacă 
nu-ți semnează omul. Trebuie în prezența lui. 
-Păi, nu s-au luat probe de la teren în fiecare an, domnu 
Mihalcea? 
-Sigur! Sigur! Dar reclamația asta cine v-a făcut-o, 
domne? 
-Nu a făcut-o nimeni, domnu Mihalcea. Este vorba de o 
grupare de crimă organizată cu conexiuni până la Orban. 
Este de fapt vorba despre Ludovic Orban, da? Ăsta este cel 
care a organizat tot.  
-Dar cu ce l-ați supărat, domne? 
-Păi, cățeii lui di Călărași, cățelușii, da? Adică președintele 
PDL, PNL Călărași pe care-l cheamă Filipescu și mai este 
un alt cățel al lor pe care-l cheamă Iulian Iacomi, care este 
fost președinte PSD, care acum este candidat PNL și e o 
întreagă structură, ăștia sunt supărați puțin, dar puțin, nu 
sunt mult, sunt puțin supărați, și ce-au zis: ,,bă, de nu 
aranjăm acum,,, că ei n-au cum să intre cu parchetul aici, 
n-au cum să intre cu mandat, și singurul instrument care 
a rămas este MADR în sensul că pot să facă rău prin a-ți 
lua autorizații, a-ți da amenzi, cum au mai făcut, că de fapt 
a fost singurul lor instrument până acum, domnul 
Mihalcea.  
-Da, da, da... 
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-Ați înțeles? Deci n-are treabă nici cu ce utilizăm noi, nici 
cu câte gălbene producem, nici câte flori de mușețel avem 
pe stoc, nu. Problema este de altă natură... 
-Vor să vă închidă gura, da? 
-Exact, domnul Mihalcea! 
-Noi ne-am dat seama că aicea e....și ei vor prin noi, prin 
mâna noastră să vă facem rău... 
-Da...Cam așa e treaba, da, domnul Mihalcea... Haideți că 
ținem legătura. Vă mulțumim foarte mult! Ținem legătura 
și vă spun cum procedăm pentru luni, da, domnul 
Mihalcea? 
-Mulțumesc frumos! 
-Sănătate! Dar, oricum vă spun sigur! Aici,RENAR și 
MADR nu intră! 
-Păi asta e important pentru mine! 
-Eu vă spun să știți! Eu vă spun de acum, RENAR și MADR 
nu vor intra decât peste cadavrele noastre! 
-Bine. Bine. Eu vă mulțumesc frumos pentru sinceritate și 
îmi pare rău că suntem în poziția asta! 
-Ingrată, da.... 
-Eu am vrut să fiu sincer  cu dumneavoastră și să nu 
credeți că...într-adevăr, suntem unealta lor, cum ați scris 
acolo, că e pâinea noastră...Asta este... 
-Da, domnul Mihalcea. Vă mulțumesc frumos și ținem 
legătura.  
- Vă mulțumesc și eu! 
 

Organizati militareste, 
cu Interlopi in haita, 
„Plutonul” de hiene, 
condus prin telefon de 
Secretari de Stat din 
MADR, a venit sa ii dea 
iepurasului peste labute 
cu bata! Problema cu 
iespurasul, esta este ca 
„are auzul foare fin” si 
este iute de labute! 
 
Ce facea Imparatul? Era 
in telefon cu Buraga 
care dirija din fata 
Primariei! 
 

 
 
Prim Ministru al 

Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Agriculturii, Dl Oros, 
Secretari de Stat, RENAR, Filipescu- PNL Calarasi, Iacomi 
Iulian, Hristu Costel, Buraga Costel- MAI Calarasi, 
formeaza ceea ce in termeni juridici se scrie asa: „Grup de 
Crima Organizata”, iar pentru astia in general se scriu 
rechizitorii, multe si lungi… 
 
Barca Constantin, Director MARD suspendat partial, este 
inca cu branula in vena de la MADR, la el am fost in 
audienta pentru abuzurile MADR acum cativa ani 
(degeaba). Acum imi transmite ca furtul banilor din 
subvetie a venit cu „instructiuni direct de la ministrul 
agriculturii de atunci!”.. Hmmmm! 
Dar cine sa scrie rechizitoriile? Prim Procuror Xenofonte 
Purcarea al Calarasiului. Prim Procuror Banescu Liliana, a 
Lehliului? Procurorul lor? Avem nevoie de Denisa Silvestru 
asa cum avem nevoie de aer sa respiram! 
 
Mai tii minte articolul legat de”Crimele importiva 
Umanitatii” ? 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-prim-
procurorului-xenofonte-purcarea/ 

 
Va putea fi oare acuzat PSD si PNL de Crime Importiva 
Umanitatii, importiva Romanilor? Va putea fi sustinuta 
acuzatia de Genocid importiva lui Orban si a lui Dragnea? 
Incarcerarea lor pe motivele prezentate mai sus va 
reprezenta o scuturare de lepre a Romaniei, a sistemului 
corupt pana sus, sus, sus, …, pana la Ludovic Orban! Daca 
iti spuneam nu credeai! 
 
Acum vezi cu ochii tai! 
 

 
 
Plutonul de executie, era de fapt mult mai numeros, 
includea echipaje ale MADR Calarasi, APIA Calarasi si SRI 
Bucuresti+ un interlop zis Critu, cu antecedente penale! 
Ei veneau sa numere galbenelele! 18 oameni cu 6 masini si 
2 masini ale MAI (una Lehliu si una Calarasi+ o masina a 
Primariei Lehliu Gara (astepta lateral de primaria Dor 
Marunt). 
 
Acum cateva zile la „Ferma Domnita Maria” TVR a facut un 
reportaj, stiai? Il puteti vedea pe site-ul nostru : 
 https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-si-
operatiunea-fulgerul/ 

 
Fara alte comentarii! 
 
-Sa nu dormi linistit, nici noi 
nu dormim! 

 

 
 

Pentru aceste 700 de voturi, au platit bani grei cei implicati! 
In jur de 60.000 de euro cash. Cei care au platit banii au si 
magazine, ceea ce inseamna ca vor primi banii inapoi prin 
alimente si diverse cumparaturi. Adica ei vor recupera 
oarecum banutii investiti. Timpul trece repede si banii 
trebuiesc recuperati inzecit. 
 
Hristu Costel, va primi liniste in tot ceea ce face si protectie, 
precum si o parte din cele 330 de ha de teren ale Consiliului 
Local, pentru a acoperi cheltuielile. 
 
Zis Rica, Aurelian, este la a sasea abatere violenta, in care, 
cu mana pe sabie sau bata, merge trimis de Iacomi Iulian sa 
omoare sau sa pedepseasca pe unul si pe altul alaturi de alti 
membrii ai gruparii.  

https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-prim-procurorului-xenofonte-purcarea/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-prim-procurorului-xenofonte-purcarea/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-si-operatiunea-fulgerul/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/25/ludovic-orban-si-operatiunea-fulgerul/
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Ultima fapta mi-o amintesc in Razvani, cand cu cateva 
masini, bate rangi si topoare sau dus sa pedepseasca pe unii 
ca nu au votat cu ei. Sau luptat cu sabii ca in filmele lui 
Tarantino! A doua zi insa totul era acoperit de Iacomi. A 
cusut Dr. Graure la ei, la cocina din Lehliu Gara, mai ceva 
ca la croitorie! 
Dinca Mariana, este numele care apare in toate Hotarariile 
de Consiliu Local din Lehliu, prin care Iulian Iacomi face 
toate magariile, folosind numele doamnei Mariana, ca 
paravan in diverse rapoarte de „oportunitate” sau alte 
matrapazlacuri. Ultima oara lucra la firma de Gaze din 
Lehliu Gara. 
Rica este Sef de Echipaj in MAI, iar uneori, el iese cu 
echipajul la interventie. El nu este insa eroul tau! 
 

 
 

Purcarea Cristian, zis Bigi, cu antecedente penale grave, 
dupa ce a stat in puscarie aproape un deceniu, pentru fapte 
care au scarbit si ingrozit o intreaga comunitate, se intoarce 
in Lehliu si se face baiat cuminte. 
Familia persoanei cu dizabilitati violate de haita de animale, 
numite oameni, a fost efectiv decimata dupa eveniment, 
bagata in pamant. 
Deosebit de violent, Bigi impreuna cu Parcarea Mitica 
(tatal), ajung sa ia un copil de la scoala, de la Familia Hagiu, 
(oameni amarati) si sa il transforme in cioban! Pentru asta 
copilul este scos de la unitatea de invatamant si devine sclav 
la 8 ani in clasa a doua. 
In spate la Dalga Gara, langa groapa de gunoi, este o stana 
de oi care este a familiei Purcarea. Viata pentru cei de acolo 
de pe strada este un calvar permanet (miros, muste, tantari, 
apa poluata de urina animalelor, etc). 
Familia Hagiu, fara fantana si WC in curte, au 3 copii, doi 
baieti si o fata. Un baiat frumos, destept si cu parul balai, pe 
numele lui Hagiu Marian. Acesta este scos de la scoala, unde 
era un elev bun si cuminte si transformat in sclav, pus sa 
munceasca 12 ore pe zi si apoi sa mulga oi, zi de zi de zi de 
zi….pana sa sfarsit! 
Toata ziua, pe drumurile pline de praf, Hagiu, conducea 
oitele la pascut. 
A existat un episod in care Hagiu si inca un cioban, au scapat 
cateva oi pe linia de cale ferata, iar un tren a omorat cateva 
dintre ele. CIobanul a mancat o bataie sora cu moartea de la 
Bigi, iar cand si-a revenit a plecat si dus a fost. 
Hagiu este gasit fara suflare in lacul sapat de Hristu Costel, 
cu perete vertical de 8-9m (adancime). Doua zile mai tarziu 
dupa constatarea decesului copilului ca inec, apare si o 
mioara inecata pe luciul apei. 

Copilul nu avea ce sa caute pe marginea rapei. O data intrat 
acolo, adult sa fii si nu mai ieseai, pentru ca nu aveai de ce 
sa te agati. 
Toti ascund drama, iar asupra familiei Hagiu, se fac presiuni 
extraordinare pentru a nu declara adevarul. 
Copilul de 13 ani, cu parul balai, cuminte si frumos, putea fi 
copilul tau. 
Cazul nu este incadrat accident de munca, are grija Dumitru 
Nicolae (actual subprefect ) fost director ITM si bun prieten 
cu Ion Iacomi, iar Calarasi-ul unde Prim Procuror este tot 
Purcarea, ingroapa cazul. Tot Purcarea este si Purcarea de 
la ISU cu gardurile, este si Scriba Gabi de la Primaria Lehliu 
(omul lui Iulian) a carui fata este sotia lui Purcarea Cristian. 
In urma cu cateva zile in Dalga Gara, Bigi a rupt tricoul unui 
copil de pe strada pentru ca avea culoarea rosie. 
Azi, Purcarea Cristian, impreuna cu Rica Aurelian, angajat 
MAI, si inca 18 membrii ai clanului Iacomi, au poposit la 
unul din sustinatorii celuilalt candidat, care a pierdut 
alegerile in Dor Marunt. Pentru exemplara pedeapsa! 
Au venit cu sabii si bate, trimisi de Iulian Iacomi, sa il invete 
pe cel care a avut curajul sa ii infunte, o lectie, asa cum face 
mereu! 

 
Pe site-ul nostru puteti vedea fisierele video: 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-lacomi-
land-au-nume-de-oameni/  
 

u intrat in casa acestuia si de fata cu copii l-au amenintat cu 
moartea, iau jignit copii, l-au imbrancit, l-au scuipat, au 
batut cu batele in gard si pret de mai bine de o ora au 
semanat panica si teroare. Bigi baut a lasat una din sticlele 
de bere pe raft in curtea omului! 
In casa, un barbat, un copil in pijama, o pustoaica si doua 
doamne. Familia acestuia la 9 seara. Maine copii se duc la 
scoala! 
Crima lui Hagiu Marian a ramas nepedepsita, iar ieri, 
Purcarea Cristian si Purcarea Mitica, au cumparat 300 de 
voturi de la oamenii arondati lor la magazinul din sat, 
indatorati pe caiet, au votat precum vitele la abator! 
In urma cu cateva zile, am tinut sa il intreb pe Cristian, de 
ce a intrat in mizeria Clanului Iacomi? Raspunsul il gasiti pe 
site-ul nostru, in format audio. 
 
Dupa ce au baut cateva sticle, sa prinda curaj, Clanul 
Iacomi, legat de banii tai prin salarii la Primarie si 
contracte, vin seara la 9, la om acasa sa il pedepseasca, sa il 
umileasca, sa sperie si sa ingrozeasca o familie. Doar pentru 
ca nu este de acord cu ei. Maine poti fi chiar tu, este doar o 
problema de timp! 
 
Stiai ca si Bigi are un copil? Este parinte si el! 
Pe site-ul nostru puteti asculta inregistrare din curtea 
familiei in timpul evenimentelor. Telefonul a fost daramat 
pe asfalt in curtea in urma conflictului. Acesta a fost 
deteriorat, motiv pentru care sunetul transmis nu mai este 
complet. Sunet needitat. 
 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-lacomi-land-au-nume-de-oameni/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/29/ingerii-mortii-in-lacomi-land-au-nume-de-oameni/
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Angajat de Iulian Iacomi la ISU, Dinca Relu Aurelian este 
un infractor comun, un delicvent, asa cum sunt si ceilalti 
membrii ai clanului. Se duc 18 insi in 10 masini sa semene 
panica si teroare printre femei si copii. Cum se aude 
teroarea de la 15 km distanta? Va spun eu se aude rau! 
 

 
Sosirea Plutonului de Executie! 

 
 
Imparatul si cel mai de 
incredere om al lui! 

 
In timp ce Interlopii 
pregateau asaltul eu 
mergeam spre ei, si ii 
scriam lui Iulian Iacomii 
mesaje, iar Ion zis 
Gorbaciov, angajat la ei imi 
transmite ca: „Nu il 
omoara, stai linistit!” 
 

 

 
 

Din Dalga cu antecedente penale, Zolceag a vrut sa nu 
voteze cu Iacomi, asta pentru ca in urma cu ceva timp a facut 
puscarie din cauza lor. Saptamana trecuta insa au venit 
controale in timpul campaniei, la magazinele lui din Dalga, 
trimise de Iulian Iacomi, asa ca……, a cumparat si el voturi 
pentru Iacomi si a trecut in cealalta tabara! 50 de voturi, nu 
multe, dar are viitor si liniste! Daca ai business, fara 
protectia interlopilor stai cu DSP-ul lui Iulian pe cap, si cu 
ITM-ul lui Iulian pe umeri, pana te lasi de treaba si inchizi! 
La fel si Purcarea Cristian, primea controale de la x 
autoritati la magazin, pentru ca nu cotiza! Asa ca a decis sa 
intre in politica, a cumparat voturi si este de ieri Vice-
Primarul tau! Pana acum 2 luni era pe camp si era linistit. 
Muncea pamantul din ferma si isi mana ciobanii! 

Daca ai vre-un copil in plus poti sa il duci la Purcarea Mitica, 
ca stie el sa-i ofere dreapta educatie! 
Ai tot ceea ce este mai bun pentru ca meriti!` 

 
George Iacomi si Bigi 
fara tricouri rupte. 

 
Ca sa vezi cum va arata 
Comuna Dor Marunt, 
poti merge in spatele 
satului Dalga si vezi 
acolo lucrare, la ferma 
de oi a lui Bigi! 
 

 

Ei au iesit primari prin 
furt, au cumparat 
voturi, au adus flotanti, 
au falsificat cu urna 
mobila, au fortat 

oameni sa voteze cu ei, au furat la buletinele anulate, etc. 
Au talharit oamenii amarati de votul constitutional, insa 
Primari votati pe drept, nu a iesit nici unul! 
In Lehliu 1200 de voturi au fost furate, iar in Dor Marunt 
700 de voturi. 
Vom reveni pe larg asupra acestor aspecte. 
 

 

Tigan de-al meu, Baciuca sau Costel Pantilimon, lucreaza 
ceva pamant de la Imparat si are si ferma de porci din Dalga, 
tot de Iacomi lasata (ea apartine unui cetatean care nu prea 
are ce face cu ea). Costel Pantelimon, a primit ceva lucrari 
in constructii din bani publici pe la firme prietene. In 
schimb, acesta aduce si el 100-150 de voturi de la cei 
amarati din Dalga si rubedenii. 
Fara respectarea regulilor de PM-PSI, cu oameni la negru, 
Pantelimon, cara oameni la munca peste tot, in jurul 
Bucurestiului, unde ii da Ion si Iulian lucrari. 
Pentru aceste lucrari, ramai dator. Aici lucrari ale echipei de 
muncitori, la Ileana-2020, la Primarii prietene. 
Azi la nevoie, a sarit cu baietii la bataie, sa apere „puterea 
clanului” si onoarea Imparatului! 
 
DIICOT 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism, nu are 
jurisdictie in Lacomi Land! 

 

 
„Nimic nu este intamplator, este doar organizat 

prost si in graba.” Sursa MADR Bucuresti 
 
Disperarea, graba si neatentia, in cele mai multe cazuri, mai 
mult incurca decat rezolva! Acesta este si exceptionalul caz 
al Ludovic Orban, pus pe repede inainte de domnul 
Filipescu, sa rezolve „un caz greu”! 
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Experimentul Lehliu, un ziar destinat exclusiv Lumii 
Interlope Calarasene si pe care nu il gasesti nicaieri! 
In afara de interlopii cu bata si maceta, singura arma care 
le-a mai ramas este MADR si inca 1-2 directii ce tin tot de 
Guvern si raspund la butoane. Nu este prima data cand 
acestia ne executa, cu zeci de inspectii si amenzi aiurea! 
Venite in fapt pentru sustragerea extraselor de cont, pentru 
a vedea unde mai pot lovi, hienele lui Orban, au batut 
drumul degeaba! Din nou! 
In Baragan, intreprinzatorul Roman, privat, cel care 
produce si plateste taxe, impozite si aduce bani la Bugetul 
de Stat, este strivit sub bocancul politic, atunci cand are 
curajul sa spuna ca actuali membrii ai unui partid, fie el 
PNL, sunt oameni corupti, lasi si hoti. Pana ieri Iulian 
Iacomi era Sef PSD Calarasi. 

Acesti lideri 
reprezentativi ai 
PNLSD, Ion si Iulian 
Iacomi, trimit noaptea 
interlopi, cu zecile, 
pentru a pedepsi, a crea 
teroare si frica, pentru a 
umili femei si copii! 
Atat de mare a fost 
dezastrul PNL, in 
Calarasi, ca Ludovic 
Orban a considerat, ca 
o intreaga Structura a 
MADR trebuie utilizata 
ca ultima arma pentru a 
linisti „un om”! 
 
Dupa ce au stat atarnati 

la poarta unitatii noastre, in urma cu cateva zile (la acel 
moment inchisa), pret de 6 ore, cu telefonul direct legat de 
cabinetul Ministrului Agriculturii Oros, de unde erau 
coordonati, hienele MADR Bucuresti, in echipa 
multidisciplinara, care a inclus un convoi de masini si 
inspectori, au navalit joi 1 Octombrie, asupra fabricii 
noastre, pentru exemplara pedeapsa. 
 
    16 Inspectori, 8 masini, Echipe antifrauda, Echipe de la 
APIA Calarasi, DADR Calarasi, Director de Directie MADR 
Bucuresti, toti veniti sa gaseasca si sa sanctioneze frauda! 
    Au terminat prin a numara galbenelele puse pe raft la 
uscare! Nu au completat nici macar un PV de constatare a 
contraventiilor?! Nimic! 
Hristu Costel (membru al Clanului Iacomi) si Barca 
Constantin (director APIA Bucuresti si membru al Clanului 
Iacomi) au lucrat impreuna si au pregatit o actiune de 
executie a unei persoane, care si-a permis sa arate coruptia 
din Judetul Calarasi, coruptie care intamplator include 
Clanul Iacomi- Cel mai periculos si violent Grup 

Infractional din istoria Baraganului, cu ramificatii in 
politica si lumea bancara Lehliana! 
 
Clanul Iacomi nu are real apartenenta politica!  

 
ORDINUL de 
inspectie a fost SCRIS 
SI SEMNAT CHIAR 
DE MINISTRUL 
OROS 20.09-
DUMINICA 
NOAPTEA, in 
persoana! (dupa 
aparitia articolului 
din 20.09:  
 

https://experimentullehliu.ro/2020/09/20/experimentul-
lehliu-mai-isu-calarasi-ameropa-rafinaria-si-sclavetii-ep-3/) 
 
Pe ordin scria ” Sesizare lipsita de dovezi in sustinerea 
acuzatiilor”! 

 

 

Nota de Executie semnata de Insusi Ministrul Agriculturii 
Oros Nechita cu nr 4306/21.09.2020, a fost contrasemnata 
si de Directorul MADR POPESCU ANCA SIMINA, cea care 
a coordonat in detaliu prin telefon timp de 2 zile echipajele 
din 4 directii diferite ale MADR. 
Fara a fi lasat sa pun mana pe Condamnarea semnata de 
Ministrul Oros, sunt lasat sa vad fara a atinge, o hartie scrisa 
in graba. 
Hartia, a fost pregatita in noaptea de 20.09.2020, imediat 
ce a aparut articolul legat de AMEROPA SA si RAFINARIA 
BUNGE, cele doua elemente critice pentru mentinerea lui 
Ion Iacomi la Primaria Dor Marunt si Iulian Iacomi la 
Primaria Lehliu Gara. 
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Fara cei doi primari in functie si libertate (adica fara a fi 
arestati), cele doua unitati au probleme existentiale si nu 
pot supravietui la actualul randament! 
 

 
 
Asa de multi au fost adusi la inspectie ca unii 
Inspectori MADR cu fost tinuti in masini timp de 11 
ore! De la 8 la 19:20! Si acestia au fost nevoiti sa se 
usureze prin boscheti. Nu am stiut de existenta lor 
decat tarziu, dupa ce au plecat. 5 Inspectori au stat 
afara?! 
Inspector MADR care a stat afara din unitate de la 8 la 
18:00! Tinuti ca sclavii in masini! 
Veniti in numar atat de mare, au intrat in unitate doar vre-
o 14! Restul au stat pe afara! Erau tinuti de rezerva! 

Veniti sa dea 
amenzi, sa 
constate frauda, 
sa gaseasca 
evaziunea trans-
frontaliera, de 
sute de milioane 
de euro, au gasit 
seminte de in si 
flori de galbenele! 
 
Dupa ce au rascolit 
toata fabrica, in timp 
ce ii insoteam prin 
unitate, cei ramasi in 
birou (MADR 
Bucuresti) au sustras 

din unitate TOATE EXTRASELE DE CONT ALE UNITATII 
PE ULTIMUL AN. 
 

Cu toate ca le-am spus clar ca pot fi consultate, si nu pot fi 
ridicate din unitate, au gasit potrivit sa le sustraga pentru a 
fi trimise Gruparii Iacomi. 
 
Pe site-ul nostru puteti vedea filmarea momentului in care 
profitand de lipsa noastra din birou, Inspectorii MADR 
sustrag din unitate toate documentele financiar contabile 
ale unitatii, documente ce includ plata salariilor, etc! 
 
Unitatea noastra, istoric nu a beneficiat de nici un Program 
de finantare Europeana, cu exceptia subventiei pe terenul 
agricol! 
Pentru a pecetlui vizita APIA, MADR, DADR, si a 
celorlalti, veniti in 6-7 echipaje, echipa de control 
nu a binevoit sa semneze in Registrul Unic de 
Control, nici la sosire nici la plecare! 
 

In acest fel nu exista nici o urma a trecerii hienelor PNL, 
trimise de Clanul Iacomi, Orban si Oros, pentru a aranja 
exemplar un fermier! 
Ce au gasit? 

 
„…Pai au numarat galbenelele de pe raft!” 
Inventarul florilor de galbenele, puse la uscat in camera de 
conditionare plante. Inspector: Director Directie MADR 
Bucuresti 
 

Au furat documente din 
firma si au plecat fara sa 
lase vre-o urma! Ca hotii! 
 
Plutonul de executie 
astepta afara debarcarea, in 
caz de nevoie! 
Conform Legii 252/2003, 
echipele de control au 
obligatia sa treaca in 
Registru Unic de Control al 
societatii, atat la venire cat 
si la plecare o serie de 
elemente critice care tin de 
legalitatea si temeinicia 
activitatii de control. 
 

 
Echipa MADR in actiune 

 

„Neinscrierea, de către organele de control 
specializate, în registrul unic de control a 
elementelor obligatorii menționate anterior 

constituie abatere 
disciplinara și se 
sancționează potrivit 
Legii nr. 188/1999, sau  
după caz.” Extras din 
textul Legii 252/2003.” 

 
Pe scurt un alt set de 
plangeri penale.  

 
 

Haituiti de 7 ani de MADR si APIA, cu subventia pe teren si 
pachetele APIA furata ani de-a randul de Barca Constantin 
( Director APIA), pentru lipsa noastra de colaborare cu 
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Clanul Iacomi, MADR a devenit un „bulan” aplicat de 
ministru Oros in persoana, cu propria semnatura si 
jumatate din MADR Bucuresti. 
 

 
Au numarat rafturile cu salvie si galbenele! 
 

 

Pentru 2 pungi de pamant, una de canepa si una de in! 
Plutonul de executie a plecat cu un Kg de pamant din 
Baragan, 500 gr de seminte de in, si cateva grame de 
canepa! Mai mult nu prea au avut ce face! 
Oricum probele le lua Organismul de Certificare, asa cum 
face de altfel in fiecare an! 

 
Plutonul de executie trimis de Orban si Iacomi 

 

PNL trebuie sa invete de la Clanul Iacomi, pe repede inainte, 
cum convingi si rezolvi treburile in Baragan! Problema 
devine critica, asta din cauza infractionalitatii foarte mari 
din randul alesilor PNL, incepand aici cu „Gogosel” 
Subprefect al Jud Calarasi si terminand cu Filipescu si 
Badea Marinica. 
 
Trimiti interlopi cu cazier, criminali, violatori, cu cazier 
bogat si incendiezi, omori si distrugi! Noaptea sa fie copii in 
pijamale, indiferent de varsta! 
Primarul Ion Iacomi, savura gin la Gigel Stamate in fata 
barului, peste drum, in timp ce astepta vesti de la plutonul 
de executie, care ii avea ca principale elemente pe Sef 
Echipaj MAI Dinca Relu Aurelian zis Zgaibant sau Rica 
pompierul si Purcarea Cristian- ales viceprimar zis BIGI. 
Important aspectul de a observa faptul ca Agentii de Politie 
au avut inspiratia sa tina conflictul cu Interlopii relativ 
stabil!  
Pe site-ul nostru puteti vedea inregistrarile video ale 
asaltului:  
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortii-
si-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/  

 

Pregatirea asaltului. In acest moment, Ion Iacomi era la 
DN3A, la Gigel Stamate cu 30 de membri ai gruparii. 
O zi mai devreme, o coloana a Gruparii Iacomi cu 30+ de 
masini, a tinut sa sperie copii si femeile din casa unde urma 
sa aiba loc atacul! 
 

 

In timpul atacului, ceilalti membri ai gruparii, in locatii 
distincte, cunosteau desfasurarea evenimentelor: 
„-Stai linistit nu ii omoara!” , primesc mesaj de la unul din 
membrii Gruparii Iacomi! 
-Dormi linistit, vegheaza toti pentru linistea ta! 

 

 
 
 
 

 
Clanul Iacomi, prin persoana lui Iulian Iacomi, a organizat 
in ultimele zile o mica „magarie”. Cum in afara de interlopii 
membri, nu prea mai are parghii, a apelat la un prieten care 
momentan este in arest. Pe numele sau Victor Sandu, 

https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortii-si-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortii-si-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/
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pentru moment, arestat de DNA pentru o spaga de 1 milion 
de euro, Director General al Administrației Naționale 
„Apele Române”. 
Victor Sandu, este si motivul pentru care Romania, ca Stat 
de Drept, a esuat in rezolvarea problemei lacurilor sapate 
ilegal din zona cuprinsa intre Dalga Gara si Lehliu Gara. 
Victor Sandu, a folosit toata influenta pentru a apara de 
litera legii, Clanul Iacomi, cel care a sapat aceste lacuri. 
 
Fostul director general al Ecoaqua Călăraşi, Victor 
Sandu, arestat pentru luare de mită de un milion de 
euro. Puteti citi articolul scris despre acest subiect in 
Observatorul de Calarasi: 
https://observatorcl.info/fostul-director-general-al-ecoaqua-calarasi-
victor-sandu-arestat-pentru-luare-de-mita-de-un-milion-de-euro/  

 
Pus in functia de Director General de Iulian Iacomi si Iulian 
Dumitrescu (actual Presedinte de Consiliu Judetean in 
Prahova), Victor Sandu, a fost adus in Calarasi de acestia ca 
Director la Ecoaqua, pentru a acoperi magariile rafinariei 
PRIO/ Bunge. 
Prin grija SRI si a DIICOT Bucuresti, Victor Sandu este 
arestat si in prezent pentru luare de mita! Din data de 3 
august 2020, data la care acesta este arestat, imperiul lui 
Iulian Dumitrescu (senatorul PNL) si dinastia Iacomi incep 
sa se clatine. 
Victor Sandu (nas de cununie al lui Iulian Iacomi), este cel 
pe care Iulian Iacomi vroia sa il puna sa faca canalizarea in 
Lehliu, trotuarele, acesta avand si o serie de cladiri in Lehliu 
Gara (cum te duci spre Buzoieni, pana in ocolul silvic) . 
Tesatura dintre Victor Sandu si Imparatul Iulian este una 
complicata! 
Iulian Dumitrescu (PNL), va aduce in Prahova jaf si hotie 
asa cum a adus timp de 20 ani in Calarasi alaturi de 
Filipescu (PNL). 
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/un-senator-pnl-a-fost-prins-
cu-o-dubla-minciuna-de-paula-herlo-a-fost-halucinant.html  
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/caracatita-calarasi-judet-cu-
acces-la-autostrada-si-doua-porturi-ramas-in-evul-mediu.html  

 
Iulian Dumitrescu, este finul lui Iulian Iacomi si cel care il 
ajuta cu bani in alegeri si influenta politica la Bucuresti. 
 

 
Iulian Iacomi (fara a fi inca investit in fotoliul de primar), 
impreuna cu Ion Iacomi (tot fara investitura pentru 
moment), au organizat impreuna cu Cristi Purcarea, o lista 
cu elemente care pot fi puse in carca tintei, in vederea 
aplicarii de amenzi, sanctiuni, etc. 
Astfel, Cristi Purcarea (zis Bigi), cu grave antecedente 
penale,8 ani de puscarie executati din 11, eliberat 
conditionat, numit (inca neoficial) Viceprimar al localitatii 
Dor Marunt, a detaliat impreuna cu Ion Iacomi, la sediul 
Primariei Dor Marunt, de la 9.00 am pana la 12.00 am, ce 
si cum sa inspecteze APELE ROMANE. 
Intre altele, Purcarea Cristian zis Bigi, a sapat in 2018 un 
numar de 6-10 fantani individuale, din care in caz de seceta, 
folosind motopompe, este pregatit sa salveze recolta cu o 
stropire sau doua. Toate aceste foraje sunt fara autorizatie, 
insa nu trebuie condamnat ca a sapat cateva fantani pentru 
animale sau sa irige legume! Trebuie insa subliniat ca el, 
acum in calitate de reprezentant in Consiliul Local, in loc sa 
se ocupe de bunastarea localitatii, se ocupa de Crima 
Orgnaizata! 
Azi 15.10.2020, un echipaj format din 3 angajati ai Apelor 
Romane Calarasi, in frunte cu Doamna Ing. Roman, au 
primit o petitie, prin care se reclama ca in curtea unitatii 

noastre exista o fantana, din care se trage apa! Fantana in 
cauza cu o adancime de 6 m, se afla in intravilanul comunei 
si a fost sapata in urma cu 16 ani, de fostul proprietar! La 
camp la 20 de km distanta, ar mai exista ceva gropi….dar ei 
nu le gasesc! 
In Dor Marunt nu exista apa curenta, canalizare, exista doar 
Clanul Iacomi, care prin frica si amenintari terorizeaza si 
asupreste toata zona! 
4 oameni, pornesc o zi pe teren sa caute o „fantana” pe camp 
si nu o gasesc! 
 
Romania moderna 2020- Inspectorii vin sa filmeze o 
fantana trimisi de Fostul Ministru al Apelor Romane!  
Un mic video pe site-ul nostru : 
 https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-
clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/ 

 

 
Clanul Iacomi, a decis si realizat montarea unor camere de 
supraveghere, in zona adresei noastre, pentru a vedea cand, 
unde, cine si cu ce pleaca! Aceste camere, conectate de Cristi 
Enciu, omul lor din Dalga Gara, permit Clanului Iacomi, sa 
vada spre exemplu, cand cineva se indrepta catre Orasul 
Lehliu Gara, sau cati intra in unitate. Pentru aceste realizari, 
Clanul Iacomi, a trimis cel mai de incredere om al lor in 
zona, trimis cu camere si cabluri. Camerele sunt accesate 
prin interpet pe IP dedicat (de la Lehliu Gara din cate avem 
informatii). 
Acestia realizeaza in fapt filarea 24/7/365, a unei unitati 
private pentru a vedea cand pot comite o crima, cine intra si 
cat sta in unitate, fara prea multa bataie de cap. 
Crima Organizata 
La ora 10.00, cu un tractor, plec la cosit iarba „BIO” la camp, 
20 de km distanta de ferma. Cum au vazut directia si ora la 
care am plecat, Ion Iacomi, a trimis masina celor de la 
APELE ROMANE, impreuna cu un angajat al Primariei 
dupa mine pentru a veni la sediu sa fiu controlat. 
Din Primarie, primesc urmatorul mesaj: ” vezi ca vin de la 
Ape, cu Gigel la tine sa te arda, vin la camp, stiu unde esti, 
au vazut pe camere. Este si Bigi aici, scuipa informatii..” 
Eu inchid imediat telefonul, pentru a vedea daca vin la tinta 
sau nu! 
20 de minute mai tarziu, la 20 de km distanta, de ferma, fara 
a avea nici o informatie de la noi, legat de unde ma aflu, ma 
trazesc cu Inspectorii de la APELE ROMANE si angajatul 
Primariei pe cap. Le zic ca vin intr-o ora la Primarie, daca 
tot a venit si omul Primarului… sa facem control adevarat! 
Imediat la Primaria Dor Marunt, sunt aduse intariri, in 
cazul in care este nevoie, pentru a tine piept! Principalii 
stalpi Bigi si Filip! Ei toti asteptau sa vin…Acestia stau in 
Primarie, degeaba, pana dupa plecarea celor de la Apele 
Romane. In fond prezenta mea la Primaria Dor Marunt era 
inutila, din moment ce eu eram cel inspectat, iar Primaria 
nu avea nici o calitate. 
 

 
Ramasa in urma lui Victor Sandu, Adriana Petcu, pusa in 
functie de Iulian Iacomi si Victor Sandu, a ramas bata 
Clanului Iacomi in teritoriu, si instrumentul prin care, 
Ministerul Apelor si Padurilor prin Ministru Costel Alexe, a 
primit informari false legat de sapaturile Clanului Iacomi, 
cat si legat de impactul asupra panzei freatice din apa 
Orasul Lehliu Gara si locatiile limitrofe! 
 

https://observatorcl.info/fostul-director-general-al-ecoaqua-calarasi-victor-sandu-arestat-pentru-luare-de-mita-de-un-milion-de-euro/
https://observatorcl.info/fostul-director-general-al-ecoaqua-calarasi-victor-sandu-arestat-pentru-luare-de-mita-de-un-milion-de-euro/
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/un-senator-pnl-a-fost-prins-cu-o-dubla-minciuna-de-paula-herlo-a-fost-halucinant.html
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/un-senator-pnl-a-fost-prins-cu-o-dubla-minciuna-de-paula-herlo-a-fost-halucinant.html
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/caracatita-calarasi-judet-cu-acces-la-autostrada-si-doua-porturi-ramas-in-evul-mediu.html
https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/caracatita-calarasi-judet-cu-acces-la-autostrada-si-doua-porturi-ramas-in-evul-mediu.html
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
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Prefectul Judetului Calarasi tace complice de 
10luni! Prefectul, General Stoica Marian, si-a 
abandonat soldatii si a permis Clanului Iacomi sa 
continue otravirea populatiei si poluarea aerului, 
cu toate ca are absolut toate plangerile penale din 
Februarie! Zona Lehliu- Dor Marunt- Buzoieni, lasta de 
autoritatile care se fac ca ancheteaza, pe mana Clanului 
Interlop Iacomi si a recidivistilor condamnati pentru omor 
si alte infractiuni, incompatibile cu libertatea. 

 
De la Bucuresti, „Bunica” iubitoare, primim un sms pe la 
16:00: „Adriana Petcu tel: 0742231505, ea a aranjat tot”! 
Asa ca o sun sa o intreb, pe Doamna Director al Directiei 
Apelor Romane Buzau-Ialomita (de care tine si Judetul 
Calarasi), ce cauta la mine in curte, la fantana, o echipa de 
mercenari! 
 

Ministrul 
Adriana Petcu 
in actiune, 
insurubata de 
Clanul Iacomi 
pe fotoliul de 
Ministru si 
gata oricand 
sa-si arate 

recunostinta 
fata de Clanul 
Iacomi. 
Mai rusinoasa 
de fel, insa 

slugarnica 
fata de Iulian 
Iacomi, cel 
care a ridicat-

o in scaun, Adriana Petcu spune tot! (apelul este dat la 3 
minute dupa ce primesc sms-ul, deci fara regie sau prea 
mult scenariu). 
 
Fost Ministru al Apelor si Padurilor (2017), 
Adriana Pectu, este pe lista PNL pentru aceiasi 
functie, daca guvernul actual cade! 
 
Nascuta in 1961, membru al Clanului Iacomi, Adriana 
Petcu, este unul dintre cei mai periculosi Interlopi in 
Romania, si a fost desemnata de Dancila ca Ministrul al 
Apelor si Padurilor. Alaturi de Victor Sandu, pus in functie 
tot de Iulian Iacomi si Iulian Dumitrescu, Adriana Pectu, a 
dosit toate DOSARELE LEGATE DE ECOAQUA, 

RAFINARIA PRIO, si DEZASTRUL ECOLOGIC DE 
LA LEHLIU GARA cu LACURILE. 
 
Director al Directiei Apelor Romane Buzau-Ialomita a 
aranjat cu Iulian Iacomi o inspectie pentru o fantana! Pusi 
pe amenzi serioase, hienele sunt trimise la lucru! 
Fost si viitor Ministru al Apelor, declarata una din cele mai 
influente femei din Romania (locul 17), Adriana Petcu, nu 
este decat un executant minor, un sclav al Clanului Iacomi, 
oricand gata sa-ti omoare familia, sa-ti distruga afacerea, 
atunci cand interesul lor o cere. Maine urmezi tu, daca le iesi 
in cale, sau vor ei ceea ce tu ai! 
Adriana Petcu, recunoaste ca il cunoaste pe Iulian si Ion 
Iacomi. Ii sunt familiari, si ea este cea care ” a aranjat 
inspectia”. Alte comentarii la acest moment sunt de prisos! 
 
Adriana Petcu, fost Ministru, Consilier in 
Secretariatul General al Guvernului, membra a 
unei Grupari de Crima Organizata. 
 
Va prezentam in continuare transcrierea conversatiei 
telefonice avute de catre reporterul nostru cu Dna. Adriana 
Petcu. Fisierul audio este disponibil in intregime pe site-ul 
nostru: https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-
interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/  

 
Adriana Petcu: -Da! 
Reporter: Buna ziua! Doamna Petcu? 
A.P.: - Da! 
Reporter: -Sarut mana, doamna Petcu! Stefan Apostoaie 
sunt, de la primaria DorMarunt. Sunt consilier local. Nu 
stiu 
daca stiti, dar am avut o problema astazi cu un agent 
economic care a fost inspectat la DorMarunt. La noi aicea, 
a fost 
doamna inginer Roman si acuma nu mai putem da de 
dansa... 
Dar baiatul asta care a fost reclamat... are... fac... au mai 
gasit baietii nostri, de fapt, au mai gasit de fapt, inca doua 
foraje ale lui. Si nu reusim sa dam de doamna Roman! Ca 
dansa a plecat. 
A.P.: - Eu nu mai sunt in Calarasi, sunt la Buzau. 
Reporter: - Pai da... sunteti la Buzau, da. Dar noi am... 
Sefu’, Iulian Iacomi ne-a spus sa va sunam pe 
dumneavoastra. 
A.P.: - OK! Dati-mi un fax, ceva... 
Reporter: - Pai doamna Roman mi-a spus ca stiti despre ce 
e vorba aicea! Eu nu pot sa dau de dansa... Ce sa va dau pe 
fax? Locatia? Va dau ce am gasit noi in plus? 
A.P.: - Da, ca sa o trimit. Acum sunt in... n-am cum sa o 
mai trimit in seara asta! O sa le spun sa o trimita! 
Reporter: - Maine dimineata. Pai si ce sa-I spun, ce-I spun 
domnului Iacomi acuma? Ca dansul ar vrea sa o trimita pe 
doamna Roman astazi. Pentru ca sunt... s-au gasit alea! 
Vor sa faca constatarea! 
A.P.: -... sa vad ce numar are Roman, ca nu stiu pe din 
afara, va rog 
Reporter: -Da’ nu raspunde! Nu raspunde, noi am sunat-
o! 
A.P.: - Nu... 
Reporter: - Cum putem... Cum putem proceda? 
A.P.: Lasati-ma un pic sa ma lamuresc si va sun inapoi. 
Reporter: Pai uitati, il am... il am pe domnul Iacomi langa 
mine aici, fratelelui Ion care e primarul la DorMarunt. 
A.P. -.... 
Reporter: - Poftim? Doriti sa vorbiti cu domnul Iacomi 
Ion? 

https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
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A.P.: -Pot sa vorbesc, n-am nici un fel de problema! Sigur 
ca da! 
Reporter: - O secunda, ca vi-l dau. Stati putin... 
Reporter: - Da, luati loc aici! Va rog frumos! 
Reporter: - Alo? 
A.P.: -Buna ziua! Buna ziua, va rog, da? 
Reporter: - Buna ziua, doamna! Iacomi Ion sunt. Buna 
ziua! V-a spus Iulian... V-a spus de problema noastra aicea 
cu, cea 
cu... Stiti ce avem! Avem un agent care... am mai gasit 
doua foraje, doamna! Cum facem, ca nu dam de inginera 
Roman? 
A.P.: Domnul Iacomi, eu n-am stiut ca...in Calarasi. N-am 
stiut de control acolo! O sa ma informez si va sun inapoi, 
ca nu 
stiu... 
Reporter: - Pai doamna Roman noua dumneavoastra ne-
a lasat numarul! Ne-a spus ca dumneavoastra ati luat 
legatura 
si ati aranjat ce-ati facut pe-acolo...ca... 
A.P.: N-am aranjat nimic nu nimeni, pentru ca nu... Am 
facut o sesizare, au mers la o sesizare! 
Reporter: - Aha... Deci dumneavoastra ati instrumentat 
sesizarea. 
A.P.: - N-am instrumentat nimic. A venit o sesizare si... sa 
descind la Calarasi. 
Reporter: - Aha 
A.P.: - Ati inteles? 
Reporter: - Da. Aveti... 
A.P.: - Stati sa vad exact, ca nu stiu unde este doamna 
Roman in momentul asta. 
Reporter: - Da. Doamna Petcu, Cezar Petrescu sunt, de la 
ExperimentulLehliu, un ziar de investigatie. Noi stim 
foarte 
bine, cunoastem foarte bine relatiile dumneavoastra de 
rudenie, de apropiere intreclanul Iacomi si 
dumneavoastra. Si 
cee ace ati facut dumneavoastra astazi, doamna Petcu, este 
un lucru foarte urat! In calitatea dumneavoastra de 
functionar public! 
A.P.: N-am nici un fel de relatie de rudenie cu nimeni! 
Reporter: - Deci ascultati-ma ce va spun! Ce ati facut 
dumneavoastra astazi cu doamna Roman, 
dumneavoastra ca 
functionar public, e un lucru foarte urat! Ma intelegeti? 
Tine de crima organizata, doamna Petcu! 
Petcu inchide apelul! 
 

 
Procurorii Judetului Calarasi, timp de doua decenii, au 
facut tot ceea ce a fost posibil, pentru a ascunde faptele de 
crima organizata ale Gruparii. 
Prim Procuror Xenofonte Purcarea si Prim Procuror 
Banescu Liliana, sunt oamenii care au blocat aplicarea Legii 
si infaptuirea Justitiei! Asta pornind de la aventurile lui 
Iulian Dimitrescu cu Albanezii, asfaltariile si Filipescu pana 
la Hienele MADR-ului si ale Ministerului Apelor si 
Interlopilor. 
 
Încă un șut: După cazul Nestea, și judecătoarea 
Neluța Marinica Tudorache a fost exclusă din 
magistratură! Un material al colegului de breasla Marin 
Badea! 
https://marinbadea.ro/inca-un-sut-dupa-cazul-nestea-si-judecatoarea-
neluta-marinica-tudorache-fost-exclusa-din-magistratura/  

 

In Calarasi, Procurorul lor, nu este si Procurorul tau, iar 
legea este doar pentru tine! 
 

 
Chemati la sediul nostru, Inspectorii care pregatisera tot 
plutonul la Dor Marunt, vin tematori, la „puscarie”! Ezita sa 
intre, dar incet, incet, cu teama, patrund inauntru! 
 
Va prezentam mai jos transcrierea discutiei dintre 
Reporterul nostru si Dna. inspector, fisierul audio fiind 
disponibil pe site-ul nostru : 
 https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-
clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/ 
-Nea Ionică mișca, nu? 
-Poftim? 
-Primaru, primaru mișca? 
-Se zbătea chiar! 
-Adică trăia? 
-Se zbătea chiar! 
-Se zbătea? Doamne! Să moară sau ce?Nu faceți poze, vă 
rog frumos! 
-Ba da! 
-Deci nu aveți voie să faceți poze! 
-Avem voie! 
-Nu, nu aveți voie să faceți poze! 
-Să știți că eu pot să chem... Să știți că legea... 
-Puteți să chemați pe oricine! Să ce? Să faceți poze la un 
capac de canalizare și la un hidrofor? Nu aveți voie în 
pricipiu, ar trebui să cereți voie unității! Este  o unitate de 
producție, sub un anumit regim. 
-Ba da! Păi, dacă m-ați primit înăuntru... de ce m-ați 
primit? Să bem o cafea? Nu! 
-Trebuie să-mi spuneți dacă vă dau voie să faceți poze sau 
nu! 
-Păi nu am stabili așa, că vin să văd forajele? 
-Nu, nu sunt foraje, doamnă! Este o fântână săpată în 
urmă cu douăzeci de ani. Haideți sus că am pe urmă și 
treabă, nu pot să stau.... 
-Dar ce vreți să fac sus? Eu vreau să văd pe teren... 
-Asta este... 
-Ridicați-mi și mie să văd. Am înțeles că mai aveți încă 
unul vis-a-vis... 
-Da, este peste drum, e la fel. Dar e făcut de....hăt...e... 
-Da, nu contează! 
-E un foraj de șapte metri... 
-Nu contează! Nu înțelegeți că nu contează câți metri! Eu 
nu aduc linia.... 
-Pe ăla vi-l arăt la plecare că nu are nimic.... 
-Păi nu mai intru că nu am ce să fac. Mergeți 
dumneavoastră la primărie că așa ați zis. 
-Păi, să facem ce la primărie? 
-Să scriem procesul verbal. 
-Nu. Îl scriem aici că ați venit la mine în inspecție. La 
primărie mă duc eu separat dacă e nevoie. 
-Domne, dacă ați zis...eu mi-am lăsat actele la primărie.... 
-După ce îl acopăr haideți să îl vedeți și pe celălalt, faceți 
ce vreți! La primărie nu are rost să mergem. Primăria nu 
este implicată în.... 
-Să știți că am venit și cu martori de data asta! 
-Faceți ce vreți! Nu mă interesează cu cine veniți. 
Primăria, în contextul ăsta, nu este parte a controlului. 
-Este autoritatea publică locală. 
-Da, corect. Dar primăria a fost în control la noi la unitate. 
-Orice instituție.... 
-Am stat și m-am gândit, dumneavoastră ați venit în 
control... 

https://marinbadea.ro/inca-un-sut-dupa-cazul-nestea-si-judecatoarea-neluta-marinica-tudorache-fost-exclusa-din-magistratura/
https://marinbadea.ro/inca-un-sut-dupa-cazul-nestea-si-judecatoarea-neluta-marinica-tudorache-fost-exclusa-din-magistratura/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
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-Da! 
-Ați venit cu reprezentantul primăriei. 
-Da! 
-Eu am crezut că este implicată și primăria, dar primăria 
nu este implicată. 
-Dar primăria e implicată oricum! 
-Nu! 
-Ei răspund de teritoriul administrativ al unei comune. 
-În cazul de față ați venit în control la mine. 
-Dumneavoastră plătiți impozit la primărie? 
-Lăsați că plătesc eu, lăsați impozitul meu că merg eu și la 
primărie. În acest context, nu vergem. 
-Dumneavoastră v-ați oferit, nu noi! 
-Primăria nu este parte a controlului! Da? 
-Ba da! Se pleacă cu primăria în control. Eu pe teren am 
fost cu primăria. 
-Treaba dumneavoastră! Dumneavoastră ați venit în 
control la mine! 
 
Cu toate ca erau pregatiti pentru o sedinta adevarata cu 
interlopi la Primarie, Inspectorii Apelor Romane, intra cu 
teama si timiditate. 
 

 
Intrebata de sutele de tone de gunoaie aruncate in Lacul cu 
Limbrici de la Hanul Rustic, al Familiei Iacomii, Doamna 
Ing. Roman, cea care a primit spre investigare problema, nu 
a vazut cand a fost impreuna cu mine mizeria! De fapt nu a 
vazut nici panza freatica, nici lacurile, nimic! 
 

Simple slugi ale 
elitelor politice 
PSD sau PNL, 
Inspectorii, sunt 
folositi doar pe post 
de bata fara 
discernamant, fara 
opinie, fara cuvant!  
 
Lacul cu Limbrici 
plin de gunoi 
aruncat de Iacomi 
in panza freatica! 
Doamna Roman, 
nu a considerat ca 
ar fi o problema 
gunoiul! La 3 km de 
Orasul Lehliu 
Gara! 

 
A fost acoperita mizeria cu cateva masini de pamant sa nu 
se vada! 
 
Comuna fara apa potabila, cu proiectul de retea sabotat de 
Ion Iacomi, fara canalizare, fara….. 
 
Va prezentam mai jos transcrierea discutiei dintre 
Reporterul nostru si Dna. inspector, fisierul audio fiind 
disponibil pe site-ul nostru : 
 https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-
clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/ 
-Eu vă spun că acest................ desfășoară activitate 
comercială. Da? 
-Așa, da. Și? Dumneavoastră știți pe cineva, în tot 
Călărașiul ăsta, să aibă pentru fântână autorizație? 
-Da. Se fac sute de autorizații! 

-Da? Pentru fântână? 
-Da, pentru fântână! Pentru că are o fântână din care se 
spală pe mâini? 
-Da, domnul Cezar! Vreți să vă spun că sunt oameni în 
vârstă care au 50 de hectare, poate și mai puțin, și au 
autorizat sediu pe locuința în care stau, da, și au o fântână 
din aia țărănească, scot apă cu găleata și tot au luat 
autorizație. 
-Da, sunt convins că au luat autorizație! 
-.................Veniți dumneavoastră la noi acolo, să puneți 
totul la punct, că noi oricum nu suntem..... 
-Ăsta este actul de teren de aici...pe numele cui e, ce 
suprafețe și tot ce este. De ce nu vin eu? 
-Da... 
-Nu știu...probabil că am altceva mai bun de făcut. 
-Păi, dacă tot vreți să puneți în ordine acest spațiu 
nemaipomenit... 
-Eu vă spun. Haideți să vă dau și... 
-Contractul de finanțare.... 
 
Pentru fantana din curte din care scoti apa cu galeata sa dai 
la copii si la gaini, Clanul Iacomi iti cere autorizatie eliberata 
de Ministerul Interlop al Apelor Romane. 
Intre timp, persecutarile in stil mafiot, amenintarile, 
hartuirile membrilor clanului Iacomi asupra populatiei 
continua….insa nu cum ar vrea ei! Sunt inregistrati, si ei 
stiu! 
 
Orasul Lehliu Gara si Lehlienii, sunt abandonati de 
Statul Roman, de Ministerul Mediului, de Apele 
Romane, de Garda de Mediu! Tot ceea ce iti ramane 
tie, este doar familia ta si o mana de Pompieri, in 
caz de incendiu! In rest esti pe cont propriu! 
 
Dormi linistit, Primarul care nu este ales de tine, te iubeste! 

 
Ultima sluga a lui 
Dragnea- Imparatul 
Iulian si violenta 
dinastie a Clanului 
Iacomi 
 
Vântul dictaturii 
adiind peste 
Bărăgan, un articol 
scris de cei de la 
RECORDER:  

https://recorder.ro/vantul-
dictaturii-adiind-peste-

baragan/  

 
Puteti gasi pe site-ul 
nostru filmulete 
prezentant Organizatia 
Familiala a Clanului 

Iacomi si Numirea lui Iacomi ca sef PSD Calarasi in 20 de 
secunde! 
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/apia-si-madr-conduse-azi-de-
ultimul-sustinator-al-lui-dragnea-iacomi-iulian/  

 
Nu a existat in istoria Baraganului,o perioada mai trista, 
mai insotita de jaf si furt, de infractionalitate, ca ultimii 20 

https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/ministererul-interlop-al-clanului-iacomi-ministerul-apelor-si-padurilor/
https://recorder.ro/vantul-dictaturii-adiind-peste-baragan/
https://recorder.ro/vantul-dictaturii-adiind-peste-baragan/
https://recorder.ro/vantul-dictaturii-adiind-peste-baragan/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/apia-si-madr-conduse-azi-de-ultimul-sustinator-al-lui-dragnea-iacomi-iulian/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/16/apia-si-madr-conduse-azi-de-ultimul-sustinator-al-lui-dragnea-iacomi-iulian/
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de ani; poate doar in timpul dominatiei Otomane. Sub 
controlul PSD si apoi al PNL, Judetul Calarasi a fost pastrat 
intr-o saracie lucie. Orasele lasate in degradare, iar cel mai 
clar exemplu il ai in Orasul Calarasi, lasat in degradare si 
Orasul Lehliu Gara, o adevarata rusine, lasat intr-o mizerie 
de nedescris cu caini vagabonzi peste tot si trotuare cu 
capace de canalizare lipsa sau surpate. 

 
Cel mai de incredere 
om al lui Iulian 
Iacomi iar in dreapta 
Vasile Stejaru cu 
alcolemia (cel prins 
baut)- cel prins baut 
din materialul 
COCINA CLANULUI 
IACOMI. Vasile 
Stejaru, om de baza a 
lui Iulian Iacomi. 

 
In tot acest timp, Raducu Filipescu, Iulian Dumitrescu 
(senatorul) si Clanul Iacomi, cu Iulian si Ion Iacomi, au avut 
ca singura preocupare furtul si jaful, uzand de echipa de 
interlopi, ca Dinca Relu Aurelian, mai nou Cristi Purcarea 
(Bigi), Jean Ivanescu si tiganii cu antecedente penale din 
Razvani. Oricand gata sa-ti rapeasca copii, cu Clanurile din 
Bucuresti sau Ciulnita, acestia au pus mana pe toti banii din 
zona, dominand prin violenta, rapiri, furturi, amenintari, 
batai, tot Judetul Calarasi. 
 
Ziarul online Stiri din Fundulea a publicat articolul 
PNL:FILIPESCU, cercetat de DNA in dosarul nr 
26/P/2017, a PRINS un PESTE PSD(F.D.) cu undita 
PNL(V.B.)si-l pune CANDIDAT la Primarie! 
pe care il puteti citi accesand linkul:  
https://stiridinfundulea.ro/2019/11/20/pnlfilipescu-cercetat-de-dna-in-
dosarul-nr-26-p-2017-a-prins-un-peste-psdf-d-cu-undita-pnlv-b-si-l-
pune-candidat-la-primarie/  
 
Sprijiniti de Ministrii, Secretari de Stat, de Ludovic Orban, 
de ITM Calarasi, de Prefectul Marian Stoica, de presa 
aservita, de Procurorii corupti, de Buraga Costel, 
Comandantul Politiei Lehliu Gara, prin oameni pusi de ei, 
Clanul Iacomi a linsat orice sansa de dezvoltare a Orasului 
Lehliu si a imprejurimilor! 
 

In timp ce Hienele MADR, 
erau venite la Ferma 
Domnita Maria, pentru a 
ridica Certificarea BIO 
pentru produsele noastre, si 
a inchide unitatea, intr-o 
exceptionala coordonare la 
nivel de Prim Ministru si 
Ministru al Agriculturii, 
Iulian Iacomi se plimba 
linistit cu echipa PNL, de 
data asta de mana cu Raducu 

Filipescu, „craiul baraganului”, pe strazile din Lehliu Gara. 
 
Hienele MADR in actiune 
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-un-
duster-raspuns-13-sclaveti/ 
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortii-
si-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/ 

In ziua atacului Hienelor MADR 23.09.2020, Bogdan 
Dumitrescu coordoneaza din Lehliu Gara, prin telefon 
echipa de 14 Sclaveti aflata la 8km, in Dor Marunt. 

Ultimul om al lui 
Dragnea, Iulian Iacomi, 
dat afara de Ciolacu din 
partid, din pozitia de Sef 
de Filiala PSD Calarasi, 
pentru extraordinara 
complicitate in Lumea 
Crimei Organizate, la 
solicitarea expresa a 
Ambasadelor oripilate de 
faptele de coruptie la 
granita Frontierei NATO, 
Iulian Iacomi, revine in 

bratele lui Iulian Dumitrescu, ales acum Presedinte de 
Consiliu Judetean in Prahova. Iulian Iacomi, reprezinta 
pentru NATO, cea mai mare vulnerabilitate pentru 
securitatea trupelor stationate in bazele din Costanta si din 
cauza colaborari acestuia cu Liviu Besleaga, om de lagatura 
cu Serviciile de Securitate Ruse, prin care parte din PSD 
primeste bani in diverse directii. Coruptia din PSD, infratita 
cu coruptia din PNL, arata un singur lucru: In Baraganul de 
azi, nu exista partide politice si nici politicieni! Sunt doar o 
masa de interlopi gata sa vanda Tara oricui da mai mult! 
 

 
 
Cea mai neagra pagina a Lumii Interlope Calarasene, este 
scrisa de cei doi Directori ai lui Iulian Iacomi, din APIA 
Bucuresti, Directorii care protejeaza Clanul de Legislatia 
Europeana aplicata si in Romania si care la buton, aranjeaza 
distrugerea celor care nu cotizeaza sau deranjeaza. 
Detasat la APIA Bucuresti, ca Sef Serviciu Securitate (2017-
2018), in timp ce Barca (PSD) era Director Adjunct, il 
schimba pe Barca in 2019 cand fac rocada partidele! Critic 
pentru Clan sa aiba directori in APIA sa poata distruge pe 
cine vor si sa nu aiba probleme cu Fondurile Europene si 
Subventiile APIA atrase de membrii Clanului! 
 

Azi o fila de Istorie, cum 
a lucrat APIA 
Bucuresti, cu Ludovic 
Orban, Raducu 
Filipescu, Ministrul 
Oros si doi Directori ai 
MADR, folosind un SRL 
care depinde de 
Minister, CERTROM 
ROMANIA, firma de 
Certificare, pentru a 
sanctiona cu sute de mii 
de euro, o ferma din 
Calarasi care cultiva in, 
canepa si galbenele! 

 

 

https://stiridinfundulea.ro/2019/11/20/pnlfilipescu-cercetat-de-dna-in-dosarul-nr-26-p-2017-a-prins-un-peste-psdf-d-cu-undita-pnlv-b-si-l-pune-candidat-la-primarie/
https://stiridinfundulea.ro/2019/11/20/pnlfilipescu-cercetat-de-dna-in-dosarul-nr-26-p-2017-a-prins-un-peste-psdf-d-cu-undita-pnlv-b-si-l-pune-candidat-la-primarie/
https://stiridinfundulea.ro/2019/11/20/pnlfilipescu-cercetat-de-dna-in-dosarul-nr-26-p-2017-a-prins-un-peste-psdf-d-cu-undita-pnlv-b-si-l-pune-candidat-la-primarie/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-un-duster-raspuns-13-sclaveti/
https://experimentullehliu.ro/2020/09/24/cati-sclaveti-incap-intr-un-duster-raspuns-13-sclaveti/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortii-si-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/05/hienele-madr-ingerii-mortii-si-ideologia-politica-liberal-marxista-a-clanului-iacomi/
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In ziua in care 
Hienele stateau 
agatate de portile 
noastre, de la 
Lehliu Gara, 

Bogdan 
Dumitrascu, isi 
coordona Echipele 
de Hiene! 
 
Asta in timp ce 
mergea prin Lehliu 
Gara pentru a arata 
iubirea PNL fata de 
tine!  
 
Bogan Dumitrascu, 
un scrib din 
Primaria Lupsanu, 

pus de Iulian Iacomi la APIA Calarasi si apoi la APIA 
BUCURESTI, ajunge Director APIA Bucuresti- un interlop 
care aranjeaza pe unu si pe altul la cerere! 

 
In sacou negru, 
Dumitrascu, lopata 
Clanului Iacomi, 
coordoneaza si el 
Echipele de fiare ale 
MADR, aflate la 6 km 
est de el. 
Filipescu, echipa si 
Secretar de Stat 
MADR Florin Emilian 
Dumitru, pe strazile 
Orasului distrus de 
sapaturi Lehliu Gara. 
 
Amuzant este ca 
acestia merg, pe 
singurul trotuar 
ramas intreg din 
Orasul European 
Lehliu Gara! Pe 
cealalta parte a strazii, 
dezastru! PNL te 
saluta si te iubeste! 
 
Florin Emilian Dumitru, Secretar de Stat in MADR 
Bucuresti, de mana cu Iulian Iacomi!  
 
MADR ROMANIA si APIA Bucuresti, sunt in fapt conduse 
de papusile Clanului Iacomi, lucru nemaintalnit in Europa!  
 
Clanul, arde preferential pe cine doreste, cu un telefon, iar 
ei au parte de liniste, sunt scutiti de controale si 
coordoneaza un extraordinar element de forta- 
FONDURILE EUROPENE coordonate de aceste Institutii! 
Clanul Iacomi, nu este un simplu Grup de Oameni, el 
Reprezinta o Structura a Statului Roman, cu infiltratii in 
Serviciile Secrete, Procuratura, Parchete, MAI, ISU, 
Ministere si Parlament. Prim-Mistrul Ludovic Orban prin 
intermediul lui Iulian Dumitrescu si Filipescu, pune PNL la 
dispozitia Gruparilor de Crima Organizata. 
 
 

 
 

Constantin Barca, sursa: 
facebook 
 
Barca Constantin, pus de 
PSD si sustinut de Iacomi 
Iulian, Director APIA 
Bucuresti in timpul 
guvernarii PSD- membru 
al Clanului Iacomi, nepot 
al lui Barca Sandu si var 
cu Bobo, coordonator de 
campanie pentru Ion 
Iacomi, baiatul lui Barca 

Sandu (ales Consilier la Dor Marunt), oamenii lui Ion 
Iacomi. 
Sandu Barca, cel mai infocat 
sustinator al lui Ion si Iulian 
Iacomi in Dor Marunt de doua 
decenii, radea cand Iulian 
Iacomi, a jignit si terfelit o 

femeie in fata sectiei de 
votare din Dor Marunt, cu 
cateva zile in urma. 

Singurul amuzament al Familiei Barca, a ramas terfelirea 
unei femei, trimiterea interlopilor, angajati MAI noaptea, 
pentru a teroriza cu bate si rangi o familie. 
„Iti bag bile pe cur fa c…a dracu!, te tai si pe tine si pe copil!” 
Asa suna dialogul si amenintarile recidivistilor din 
Primarie, si nu uita ca maine poti fi tu! 
Familia Barca (postasii din Dor Marunt) sunt cei care au 
violat corespondenta si au dat toate plangerile penale 
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Clanului Iacomi in Dor Marunt, au sabotat corespondenta 
noastra timp de mai bine de un deceniu si au sabotat si pe 
altii care deranjau clanul! (Vezi Articolul cu Vatafu si 
Secera!) 

 
Codrin Stefanescu 
(PSD) si cladirile 
Orasului Lehliu 
Gara 
 
Toti sunt cumnati, 
cuscri, finu, rude, 
fratiori, nasu… 
Inruditi, asemeni 
unui clan mafiot, 
acestia te capusaza, te 
ameninta, te 
zdrobesc in bataie, iti 
rapesc copii cand vor 
sa obtina terenul sau 
ferma ta. 

 
 
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 
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