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Este Prim-Procurorul Calarasiului 
vinovat de Infractiuni contra 
Umanitatii? Vom descoperi impreuna 
adevarurile ascunse ale Justitiei 
Romanesti infratita cu Interlopii in 12 
episoade exceptionale. 
 
Azi EP1. rolul Procurorului! 
Personaje Principale:  
1) Prim-Procuror Xenofonte Purcarea 
(cel mai important om in Calarasi). 2) 
Prim-Procuror Banescu Liliana- cel 
mai important om in Lehliu.  
Continuarea la PAGINA 2 

 

 

 
Un adevarat dezastru are loc in 
Orasul Lehliu Gara, satul 
Razvani, comuna Dor Marunt si 
Lehliu Sat, in ultimele 10 zile. 

Principalele victime pana acum sunt copiii minori ramasi acasa cu bunicii (86 
la numar) sau pe la vecini, datorita numarului mare de arestari, pe de-o parte 
si beneficiarii schemei, in general oameni amarati, cu venituri foarte modeste 
sau fara venit real, pe de alta parte. Zeci de parinti (de minori, mare parte 2-4 
copii per familie, in medie) arestati, si alti 80 de parinti in audieri la DIICOT si 
Directiile Specializate in Crima Organizata din Calarasi. Totul in prag de iarna! 
Carati zilnic, organizat, la declaratii. 
 

Membrii importanti ai gruparii, risca 8-10 ani de inchisoare, fara prea multe 
discutii si optiuni. Continuarea la PAGINA 3 
 

 

 
Proc. Neagu Nicoleta, Proc. 
Xenofonte Purcarea, Proc. 
Banescu Liliana 
 
Nimeni nu este mai vinovat de 
dezastrul din Judetul Calarasi, de 
saracirea populatiei, si de exceptionala 
crestere a Crimei Organizate, conduse 
politic, decat Procurorii papusi, 
coordonati politic ai DIICOT, 
Parchetului Calarasi si Lehliu si DNA 
Bucuresti si Calarasi! Judetul Calarasi 
tinut in bezna de Procurorii manevrati 
politic, in plina pandemie, este distrus 

incet dar sigur, tocat marunt. Continuarea a PAGINA 7

 
La 30 de ani de la rasturnarea regimului 
comunist, in Baragan, situatia s-a 
schimbat doar in rau, iar tot ceea ce a fost 
construit de Partidul Comunist Roman, 
CAP-uri, IAS-uri, ferme si fabrici de tot 
felul, au ajuns in mainile celor cativa, 
care azi, detin pamantul si controlul 
primariilor si institutiilor din zona. 
Continuarea la PAGINA 11 

 

 
Primar de Oras, Iacomi Iulian, 
lider al Crimei Organizate 
Calarasene, disperat si in criza de 
timp! Judetul Calarasi este infestat 
politic de indivizi organizati in grupuri 
de interese sau Grupari de Crima 
Organizata. Lipsiti de ideologie politica, 
cu toate ca reprezinta un partid sau altul, 
total adaptati la economia de tip mafiot 
instituita de Clanul Iacomi in zona, 
functionarii Calaraseni, platiti de noi 
toti, in multe cazuri devin simple unelte 
in mainile interlopilor, trimisi sa 
distruga pe unul si pe altul. 
Continuarea  la PAGINA 12 
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Prim-Procurorul Judetului Calarasi, prefera plangeri 
penale scurte, mici, daca se poate pe jumatate de foaie A4. 
Plangerile de Crima Organizata si Terorism tind sa fie 
lungi si complicate. A fost necesar sa ii oferim exemplu 
distinsului coleg Xenofonte Purcarea, materialul 
Interlopului Marin Badea, membru si el al Gruparii 
Iacomi. 
 
In cele ce urmeaza va prezentam Sesizarea noastra 
transmisa Domnului Prim Procuror Xenofonte Purcarea, 
Catre Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi in luna mai 
a.c. (pe site-ul nostru puteti vizualiza acest document: 
 https://experimentullehliu.ro/2020/08/24/exceptionalul-caz-al-prim-

procurorului-xenofonte-purcarea/ ) 
 

Domnului Prim Procuror Xenofonte Purcarea 
Catre Parchetul de pe Langa Tribunalul Calarasi 
cc:Prefect Calarasi, Parchetul de pe langa Judecatoria 
Lehliu Gara 
 

Distinse Domnule Prim Procuror, 
Am luat nota de cele mentionate de dumneavoastra, ca 
atare, vom proceda la "spargerea" plangerilor penale, in 
plangeri mici ca scop, clare ca fapte si usor de investigat. Cu 
tot respectul datorat, va rog sa nu va suparati daca vom 
proceda in asa fel incat sa nu existe posibilitatea legarii 
acestor plangeri intr-un singur dosar. 
Pe cale de consecinta, vom depune ulterior prezentului 
raspuns, un numar consistent de plangeri penale, plangeri 
care indeplinesc cerintele de forma si fond asa cum cere art. 
289 si 290 cp (ele erau oricum indeplinite). 
Nu pot incheia prezenta revizie a documentului fara a 
prezenta cateva probleme de fond, care am speranta ca vor 
clarifica o serie de aspecte, oarecum neclare! 
1) Situatiile prezentate de mine, chiar daca d.p.d.v. al 
claritatii, incadrarii penale, prezinta un oarecare grad de 
dificultate, au la baza o problema de esenta si este absolut 
necesar sa intelegem fundamentul problemei (rolul 
Procurorului in cazuri complexe de crima organizata) si 
partile implicate. Asa ca am sa va prezint, o parere a unei 
prietene, colega dumenavoastra Procuror Denisa Silivestru, 
care pentru o vreme a profesat aproape de noi, mai precis la 
Slobozia. 
Este foarte important domnule Purcarea, a intelege  
cursivitatea gandirii, puterea cuvantului unui Procuror 
teoretician de exceptie, lucru de la care amandoi avem de 
invatat. Insa un om nu poate avea totul in viata! 
Dumneavoastra aveti tenacitatea pe care Denisa nu o are, 
insa dumneavoastra va lipseste forta cursivitatii in 
exprimare, care la un Procuror nu are o mare relevanta, 
dintr-un anumit punct de vedere! 
 

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

" Cu peste 2500 de ani în urmă, în Grecia antică, așadar în 
leagănul democrației, se enunța un principiu care a fost 
preluat de filosoful Socrates în celebrul său citat: 
„CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI” (ΓΝΩΘΙ ΣΑΤΣΟΝ). 
Dincolo de milenii, a rămas la fel de veridic precum și ideea 
statului de drept bazat pe voința societății – astfel cum a 
fost adus în ființa publică de reformatorii Dracon, Solon, 
Clistene – spre folosul exclusiv al individului 
(antropocentric), ca membru al unei societăți dacă nu 

ideale, ca în Republica lui Platon, cel puțin îndreptate către 
principii. 
Recent, s-a lansat în acest spațiu public, în plină 
democrație, un zvon deosebit de periculos pentru societate, 
acela că procurorul nu ar face JUSTIȚIE. 
Datoria noastră, a procurorilor, în calitate de 
reprezentanți al intereselor generale ale societății, 
apărători ai ordinii de drept, precum și ai drepturilor și 
libertăților cetățenilor, astfel cum ne desemnează 
Constituția României în art. 131, este aceea de a proteja 
cetățeanul de orice element de natură să prejudicieze 
interesele acestuia. Or, ideea că înaltul acuzator de stat nu 
face justiție este nu numai complet greșit expusă, dar 
propagată în sferă publică, poate fi catastrofală. 
Amintesc pe Voltaire care a afirmat, pe bună dreptate, 
faptul că „aceia care te determină să crezi absurdități te 
vor determina să comiți atrocități”. 
Astăzi, democrația este înțeleasă în sensul că oricine își 
poate exprima părerea despre absolut orice, fără a avea 
chiar cele mai elementare cunoștințe despre subiectul 
dezbaterii. 
Astfel, admitem faptul că libertate înseamnă că și juristul, 
dar și jurnalistul, precum și zidarul, spre pildă, pot discuta 
despre justiție, dar și despre medicină, de asemenea; cu 
toții, însă, cu siguranță, nu pot intra în dezbaterea unui 
subiect care nu reprezintă obiect de studiu personal și 
temeinic; câtă vreme și medicul și juristul pot greși, în 
limite omenești, în diagnoza lor, cu atât mai mult vor greși 
cei fără niciun fel de specializare pe tematica respectivă. 
Așadar, precum juristul nu trebuie să emită opinii 
medicale, este firesc să nu permitem nici medicului 
emiterea de opinii juridice, spre analogie. 
Dacă toate cele de mai sus sunt adevărate, atunci îi revine 
juristului să definească și să clarifice obiectul său de 
studiu, dar nu orice fel de studiu, și anume un studiu 
aprofundat, întrucât ne aflăm într-o societate 
democratică, iar studiul unei componente esențiale a unei 
astfel de societăți nu poate fi decât principial și în vederea 
respectării statului de drept. De aceea, juristul nu poate fi 
decât un prieten al înțelepciunii, iar preocuparea sa 
trebuie să fie de a se eleva în permanență, iar cunoștința 
sa, urmare a studiului aprofundat al principiilor, să fie 
emisă razant și către societate. 
Să arătăm, așadar, originea controversei, apoi să definim 
noțiunile ce ne interesează. 
Art. 126 alin. (1) din Constituție (capitolul 6, secțiunea 1), 
sub denumirea „instanțele judecătorești” arată că „justiția 
se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin 
celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege.”  
Aceasta este originea controversei. 
În cadrul aceluiași capitol 6, se arată că autoritatea 
judecătorească se realizează prin 3 componente: 
instanțele judecătorești, Ministerul Public și respectiv 
Consiliul Superior al Magistraturii. 
La secțiunea 2, art. 131, Constituția stipulează că „în 
activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă 
interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, 
precum și drepturile și libertățile cetățenilor.” 
Despre Consiliul Superior al Magistraturii, în art. 133, se 
arată că „este garantul independenței justiției”, acesta 
fiind alcătuit din 19 membri, din care 9 judecători și 5 
procurori, aleși în adunările generale ale magistraților și 
validați de Senatul României. Să precizăm faptul că 
distribuirea locurilor este influențată de numărul dublu de 
judecători față de procurori existent în sistemul judiciar, 
dat fiind faptul că judecătorilor le sunt deduse atât cauze 
civile cât și penale, fiind firesc să fie superiori numeric. 

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://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/
https://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/
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Așadar, procurorii, potrivit Constituției, participă la 
realizarea justiției, fiind magistrați și parte componentă a 
autorității judecătorești. 
Alegând doar argumentul per a contrario, dintre alte 
posibile tipuri de interpretări, s-a opinat că procurorul nu 
ar face acte de justiție (!) întrucât justiție ar face doar 
instanțele judecătorești, deși această interpretare nu este 
prevăzută în mod expres în Constituția României. 
Așadar, actul de urmărire penală, începutul tuturor 
lucrurilor, nu este act de justiție?! Poate cineva să se nască 
la 30 de ani? Ori nu este existența parcurgerea tuturor 
etapelor vieții ? 
Las juriștii să procedeze la interpretarea sistematică, 
precum și la argumentarea a fortiori... Și să nu confundăm 
noțiunea de justiție cu aceea de jurisdicție ori etapă 
procesuală... 
Să ni-l reamintim pe Platon: ΑΡΧΉ ΉΜΙΣY ΠΑΝT’OΣ – 
ÎNCEPUTUL ESTE JUMĂTATEA TUTUROR 
LUCRURILOR... 
Am prezentat, așadar, originea controversei și partea 
procedurală a dreptului, urmând să ne ocupăm de ceea ce 
există mai presus de orice procedură – și anume principiile 
în vederea cărora au fost edictate atât normele de orice 
rang și în aplicarea cărora au fost înființate instituțiile 
statului de drept – adică esența. Vom vorbi despre esența 
dreptului. 
România este stat național (are propria identitate) 
suveran (adică independent în raport de alte state), de 
drept (în care prevalează dreptatea – prin legile și 
instituțiile sale) dar și democratic (în care, deasupra 
tuturor, stă puterea societății), precum și social (în care 
libertățile și drepturile individuale sunt echilibrate prin 
raportare la întreg, respectiv la societatea în ansamblu) – 
art. 1 din Constituție. 
Fiind consacrate prin Constituție, trăsăturile statului 
trebuie respectate de toți cetățenii. 
România este un stat democratic, (δημος – societatea + 
κρατω – a deține), așadar, prin excelență, un stat în care 
se manifestă domnia societății, care decide atât legile ei, 
conform principiilor, cât și instituțiile care să o reprezinte 
potrivit intereselor ei – societatea în ansamblul ei, ca și 
identitate națională. 
Astfel, în ipoteza în care o prevedere a unui act normativ 
de orice rang, deci inclusiv a Constituției, nu se raportează 
la interesul social, absolut toate actele normative pot fi 
revizuite, respectiv abrogate, după caz, și înlocuite, astfel 
încât să corespundă interesului comun al societății – care 
este dreptatea, conform lui Aristotel, în tratatul său 
Politica. 
Tot Aristotel spune că identitatea unei societăți este 
relativă la ordinea ei de drept (πολιτεία) – ceea ce, în 
orașul cetate Atena, presupunea Constituția, celelalte legi, 
precum și morala societății. 
Așadar, supremația este a legii cât timp corespunde 
dreptății. Iar acest fapt este consacrat prin Constituție. Or, 
dreptatea este un principiu universal și rezidă tocmai în 
ceea ce am arătat anterior – interesul comun al societății. 
Și numai principiile pot sta deasupra oamenilor. 
Revenind la controversa privind emitentul actului de 
justiție, va trebui să definim noțiunea de justiție. Termenul 
provine din dreptul roman (jus) și are semnificația de 
drept / corect / justiție. 
Așadar, justiția reprezintă dreptate. De altfel, o altă 
definiție era de neconceput. Nu se poate concepe justiția în 
afara dreptății. Justiția nu poate fi injustă! – ad 
absurdum, concluzia ar fi nedemocratică – nu ar fi în 
interesul societății. 

Limba este părintele iar nu copilul gândirii, a afirmat 
dramaturgul Oscar Wilde. Așa cum vorbim, tot astfel 
gândim. Cuvântul este esența unei idei și nu un simplu 
sunet – terminologic. La început a fost cuvântul – pentru a 
ne învăța să gândim și să cunoaștem – în orice fel de 
abordare, inclusiv religioasă, așadar, cuvântul este 
esențial. Deci, să folosim corect cuvintele. 
Să înțelegem, mai departe, conceptul de dreptate. 
După cum a arătat Aristotel în valorosul său tratat de 
Politică (documentat timp de 10 ani, constituind în același 
timp prima sursă epistemologică pentru statele 
democratice – valabilă până în ziua de astăzi), oamenii 
rostesc dreptatea până la o anumită limită, considerând că 
o rostesc în mod universal; cei ce sunt relativ inegali, cum 
ar fi în raport cu averea, cred că sunt în mod absolut 
inegali, în timp ce aceia ce sunt în mod relativ egali, cum 
ar fi în raport cu libertatea, se consideră în mod absolut 
egali. Aceste disensiuni există și în societățile actuale, nu 
numai în cele arhaice. 
Se pune întrebarea, astfel, din moment ce interesele 
fiecărui cetățean (noțiune documentată și definită, de 
altfel, pentru prima dată în istoria omenirii, tot de 
Aristotel, în urmă cu peste 300 de ani înainte de Hristos) 
sunt individuale, ființa sa fiind individuală, cum poate fi 
definită în mod universal dreptatea? 
La nivelul unei țări – social, așadar – dreptatea, 
înțelegând prin aceasta ceea ce i se cuvine fiecăruia, este 
de fapt interesul comun, scopul comun al societății fiind 
viața bună a cetățeanului, conform lui Aristotel – iar o altă 
definiție mai adecvată nici nu există – din moment ce 
conceptul de democrație a fost inventat în Grecia antică, 
iar principiile statului democratic au rămas neschimbate 
de atunci și până astăzi. 
Desigur, aceste noțiuni vor fi analizate în detaliu în cadrul 
unor dezbateri viitoare individuale, iar aici am adus în 
atenție subiectul ce ne interesează: în mod neechivoc, 
procurorul înfăptuiește justiți! 
Pentru că justiția este transpunerea dreptății la nivelul 
societății, prin normele sale, prin instituțiile desemnate din 
partea statului să vegheze asupra binelui public (interesul 
comun), precum și prin mentalitatea din spatele acestor 
piloni ai dreptății. 
Normele sunt și trebuie să fie graiul dreptății, iar 
instituțiile sale trebuie să echilibreze întotdeauna prin cele 
două talere ale balanței: de o parte judecătorii, iar de 
cealaltă, cu aceeași greutate, procurorii. Aceasta este 
justiția democratică. 
Să nu uităm că procurorul este primul diagnostician al 
justiției – patologul ce se pronunță dacă există o boală și 
decide să trimită cazul mai departe la chirurgie, iar 
chirurgul decide apoi ce și cum să taie. Atât patologul, cât 
și chirurgul sunt medici. Tot astfel procurorul și 
judecătorul sunt magistrați. Și întrucât medicii fac 
medicină, tot astfel, magistrații fac justiție. Nu există 
magistrați mai importanți și mai puțin importanți – 
ambele categorii își ocupă rolul în diagnoza stării justiției. 
Și în aceeași analogie, întrucât lipsa diagnosticului unui 
patolog și nedirecționarea sau direcționarea tardivă către 
chirurgie conduc la decesul pacientului, mutatis mutandis, 
lipsa diagnozei procurorului duce la sucombarea justiției. 
Dacă procurorului, înaltul acuzator de stat, în calitatea sa 
de gardian al societății, i se diminuează rolul și statutul, 
vom ajunge la negarea dreptății; și negând dreptatea, 
negăm democrația. 
Așadar, înainte să lansăm idei sau să alegem să păstrăm 
tăcerea, să ne gândim terminologic, apoi la semnificații și 
nu în ultimul rând, la implicații; părerile pot crea iar 
tăcerea poate acredita mentalități – iar o mentalitate 
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greșită este greu de a fi combătută – ca o boală depistată 
în stadiu terminal."1) 
1) Denisa Silivestru,  https://www.universuljuridic.ro/rolul-
procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/13.05.2020  

 
Foarte importante aceste aspecte, in contextul in care 
Domnule Purcarea, dumneavoastra cunoasteti foarte bine 
ceea ce se intampla in Judetul Calarasi si in entitatea 
Lacomi Land. Aici ma refer in special la activitatea 
infractionala a Fratilor Iacomi, cazurile vechi cu plangeri 
penale. 
Deci Procurorul, domnule Purcarea, este "primul 
diagnostician al justitiei"!  
Pai ce exemplu mai bun v-am oferit decat un decedat pe 
masa, cu cutitul in inima, cu inregistrarea crimei pe piept! 
Tot ceea ce procurorul trebuie sa faca este sa constate fapta, 
sa vada filmul evenimentelor si sa "aplice legea"! Avand insa 
in vedere, faptul ca in calitate de Procuror sef, 
dumneavoastra evaluati daca merita dat unui procuror de 
caz, apare intrebarea logicii browniene: 
- De ce domnul Procuror Sef, nu vede ceea ce este evident si 
cunoaste foarte bine si anume ca Iulian Iacomi a creat un 
Grup Infractional? 
Acum o sa va povestesc de un angajat al meu, pe nume 
Valerica din Infratirea, tata a 6 copii, care este angajat ca 
mecanic la mine in unitate. Anul trecut in vara, casa 
acestuia a luat foc de la o improvizatie, pe care acesta a 
facut-o la instalatia electrica. Copii erau inauntru insa s-au 
scos unul pe altul din casa si printr-un miracol, nimeni nu a 
patit nimic! Cand au venit pompierii, casa ardea ca o torta, 
si praful s-a ales de casa. Nu au mai ramas decat zidurile si 
alea vai de ele!  
Asa ca Domnule Prim Procuror, colegii au sarit toti si i-am 
refacut casa, acoperis nou, ziduri acolo unde era nevoie, 
tencuiala si ce mai era nevoie. Oamenii au reusit sa se 
mobilizeze pe net si fara ca eu sa stiu au strans bani si au 
cumparat o bucatarie noua! Incet incet dupa o vara de chin, 
familia se muta inapoi in casa, insa Valerica se imbolnaveste 
de TBC. Face o revenire tinand cont ca este fumator convins. 
In consecinta a ramas acasa pana azi pe caz de boala! In 
urma cu cateva zile, am fost la el acasa sa ii dau salariu si cu 
lacrimi in ochi am constat ca nu a pus sticla le geamurile 
sparte de pompieri si ca iarna a trecut-o cu ciolofan in 
geamuri! 6 copii incalziti de o soba intr-o camera, toata 
iarna... 
Am fost atat de socat de lipsa mea de timp pentru a constata 
situatia jalnica in care copii si familia au trait, asta in timp 
ce eu eram convins ca omul si-a inlocuit geamurile pentru 
ca bani a avut.. dar nu a fost asa. 
Daca eram intr-o societate normala, distinse domnule 
Purcarea, aceasta normalitate mi-ar fi permis sa aflu aceasta 
grozavie si sa o remediez, insa nu a fost sa fie asa! 
Nu a fost asa pentru ca "diagnosticianul" nu intelege 
diagnosticul cu radiografia in mana! Se uita la ea si nu vede! 
Vrea detalii.... Ei bine in aceste detalii, diagnosticianul se 
face vinovat de faptul ca, in mod impardonabil a sustinut si 
a pus umarul la crearea unei Grupari infractionale care a 
ajuns sub forma unui cancer sa omoare gazda! Insa celula 
alba (Prim Procurorul) moare o data cu pacientul. Moare 
pacientul, moare si „gate keeper-ul”. In fond sanatatea lui 
depinde de calitatea, fler-ul, puterea si determinarea / 
tenacitatea Prim- celulei albe! Adica a dumneavoastra. 
Si acum, domnule Prim Procuror sef, doresc sa va intreb 
daca dumneavoastra va considerati vinovat de faptul ca cei 
6 copii au stat cu ciolofan in geamuri o iarna intreaga? Este 
Iulian Iacomi vinovat de GENOCID, pentru faptele sale din 
ultimii 20 de ani, indiferent daca a fost deputat sau nu? 
Sustinerea si dezvoltarea acuzatiei de Genocid importiva 

Poporului Roman va reprezenta o scuturare a sistemului, o 
certitudine apropiata ca termen si de o importanta cruciala 
pentru un Judet zdrobit de mafia politica si secatuit de 
fiecare resursa, vlaguita organizat, haituita si decimata, 
pana la migrarea fortata a populatiei! 
Din punct de vedere obiectiv, in fapt se poate asimila si 
proba acuzatia de Genocid acestei Grupari conduse de 
Iacomi Iulian. 
 Art. 438 Genocidul | Codul Penal - infractiuni contra 
natiunii si omenirii " Potrivit prevederilor art. 438 CP, "(1) 
Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte 
un grup național, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre 
următoarele fapte:  
Este important a se observa ca actiuniile sunt strict 
indreptate asupra Grupului National Roman, asupra 
noastra a tuturor, asupra celor 6 copii care au ramas cu 
ciolofan in geam... 
Scopul actiunii membrilor este de a controla complet 
intreaga activitate economica a zonei arondate lor, si de a 
controla complet orice aspect al vietii cotidiene, scoli, 
spitale, gradinite, firme, fonduri Europene, Justitia 
(Parchete si Judecatorii), viata Politica in totalitatea si 
integritatea ei. 
b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membrii 
ai grupului; Aici domnule Purcarea, se scriu rauri... 
c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să 
ducă la distrugere fizică, totală sau parțială, a acestuia". 
Avand in vedere dispersia infractionalitatii, organizarea 
gruparii Iacomi, daunele observate in ultimii 15 ani, 
concretizate printr-o depopulare masiva a localitatilor, 
saracirea comunitatilor, otravirea apei potabile, blocarea 
investitiilor reale, distrugerea initiativelor private, furtul 
concentrat si general din bugetele scoliilor, spitalelor, 
gradinitelor, jaful general din unitatile subordonate lor, din 
punct de verede juridic, suportul direct al Procuraturilor si 
Judecatorilor se poate constitui si sustine in mod temeinic 
acuzatia de Genocid, asa cum este ea definit de Noul Cod 
Penal. 
Dar Infractiuni importiva umanitatii!? 
Art. 439 Infracţiuni contra umanităţii 
(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau 
sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia 
dintre următoarele fapte: 
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul 
de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite 
să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a 
acesteia; 
c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei 
sau copii; 
d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea 
regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane 
aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea 
acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin 
folosirea altor măsuri de constrângere; 
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau 
asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, 
cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice 
sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor 
admise de către dreptul internaţional; 
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la 
prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei 
femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării 
compoziţiei etnice a unei populaţii; 
g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane; 
h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul 
de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă 
îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul 

https://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/13.05.2020
https://www.universuljuridic.ro/rolul-procurorului-in-justitia-democratica-sau-cine-suntem-noi/13.05.2020
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unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea, 
sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a 
admite că această persoană este privată de libertate sau de 
a furniza informaţii reale privind soarta care îi este 
rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste 
informaţii au fost solicitate; 
i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate, 
cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional; 
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi 
determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale 
omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor 
drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, 
cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii 
recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional; 
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari 
sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice..." 
 

Nu pot sa inchei prezentul capitol, fara a va indruma spre 
un material unde este foarte clar rezultatul muncii 
dumneavoastra, a Judecatorilor Calaraseni si a colegilor 
dumneavoastra din Parchetul Calarasi si Lehliu Gara. 
Mesajul este clar si nu necesita alte explicatii! 
https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/  

 Am rugamintea, Domnule Purcarea, sa vizionati acest 
material de 3 ori! 
 
CULPA 
Acum, pentru a continua analogia cu pacientul distinsei 
Doamne Procuror, sa luam in calcul cazul nostru, cu 
pacientul care sufera de carcinom scuamos grad IV, este pe 
moarte, iar metastazele sunt peste tot. 
Medicul responsabil de pacient se uita la bolnav si il vede 
sanatos! Stie ca pacientul moare insa nu ii pasa, ii este frica, 
si nu-si poate privi pacientul in ochi, se uita in pamant! 
Problema este ca, nu stie insa, acesta este singurul lui 
pacient, altul nu mai are. 
Acum, domnule Purcarea, va intreb daca medicul nu este 
vinovat de starea pacientului? Nu este el responsabil de 
extinderea tumorii prin lipsa actiunii?! Mai mult de atat, eu 
consider ca, fiind in cunostiinta de cauza si permitand 
tumorii sa creasca si sa se distribuie la nivel multiplu, este 
in fond principalul vinovat de esecul acestui muribund. 
El insa are vinovatia incremenirii in timp si este in fond mai 
vinovat decat tumoarea pe care putea sa o scoata, sau sa ii 
administreze medicatia. Ea a crescut pentru ca i s-a permis 
si o data ce nu exista limite, ea va omora pacientul, insa 
pana atunci, pana in ultima clipa ea continua sa creasca, 
totul sub ochii diagnosticianului! Si atunci nu este 
diagnosticianul vinovat de starea si moartea pacientului? 
Nu ii apartine culpa? Iar daca da, si celula canceroasa 
provoaca omului decesul, nu este culpa diagnosticianului? 
- Adica, Domnule Prim Procuror, nu sunteti dumneavoastra 
vinovat, alaturi de Iulian Iacomi si altii, de Genocid? 
In Dor Marunt, ciobanii canta poeme cu numele 
dumenavoastra: 

"Foaie verde 3 petale / Curge apa in balta mare 
Si de ai vreo mortaciune / Rasturnata pe pasune 

Inecata sau strivita / Xenofonte o ridica 
Juramant in schimb sa faci / Sa ajuti cu buletine si multi votanti 

Ca Iulica sa se-aleaga Boier peste zona intreaga" 

In Dor Marunt, profesorii dedica ode primarului si invata 
copii la supunere si plecaciuni. 
In Lehliu Poetii scriu elogii, poezii si uneori slove 
imparatului... 

Stau în fotoliul cald ca și pe ace 
Și-mi pare că nimic nu se mai poate 

Când văd că mai nimic nu se mai face 
În dragul meu Lehliu din păcate. 

(versuri compuse și recitate de actorul Victor Mihalache) 
https://recorder.ro/experimentul-lehliu/  

Continui, domnule Prim Procuror, cu o serie de comentarii 
legat de raspunsul dumneavoastra: 
1) V-am rugat anterior sa nu se utilizeze Posta Romana 
pentru corespondenta si considerentele care au stat la baza 
acestei solicitari. "Dosarul trimis catre noi prin Posta 
Romana a fost deschis si fotocopiat de angajatii Postei Dor 
Marunt impreuna cu membrii Gruparii Infractionale si a 
ajuns la noi cu plicul rupt si dosarul desigilat!" mentionam 
in clar in documentul PH82/8859/3-VIII/2020, trimis 
dumneavoastra pe data de 20.04.2020. Cu parere de rau, 
observ ca a fost utilizata Posta Romana pentru a ne returna 
dosarul, iar angajatii Postei Romane din Dor Marunt, au 
desfacut pachetul, au fotocopiat totul si ne-au trimis noua 
cu intirziere documentele si plicul rupt. 
Din acest motiv, in zilele urmatoare vom depune Plangerea 
Penala, cu nr. PH-320-8860-VIII-2020, indreptata 
impotriva Domului Xenofonte Purcarea, Prim-Procuror al 
Parchetului de pe langa tribunalul Calarasi, pentru 
Neglijenta in Serviciu - conform art. 298 CP. 
Vom oferi plangeri penale mici, multe, simple, usor de 
urmarit, spre competenta solutionare parchetului din 
Calarasi! 
Pentru inceput, atasam Plangerea Penala cu nr PH-330-
8860-VIII-2020 pentru exemplificare. 
Document semnat electronic. (13.05.2020/16.00pm) 
Cu Stima, Cezar Petrescu 
Emba MSc Ing 

 

 
 
ACTIUNEA 
DIICOT, impreuna cu mai toate Directiile MAI, Jandarmi si 
alte unitati MAI din satele invecinate au declansat cea mai 
mare operatiune de acest gen din istoria orasului Lehliu 
Gara si au descins la 06.00 dimineata, impartiti militareste 
la cateva zeci de locatii, unde au facut perchezitii, au ridicat 
calculatoare, telefoane, acte, dube intregi, intr-un dosar de 
Crima Organizata, infractiuni ecomonice, delapidare, fals si 
uz de fals. Putreda treaba?! 
Pe site-ul nostru puteti asculta un fisier audio cu o discutie 
cu Gheorghe, apropiat de Primaria Lehliu Gara, pe data de 
4.11.2020. https://experimentullehliu.ro/2020/11/16/marea-tradare-
diicot-imparatul-fara-castel-si-familiile-cu-viitorul-furat-ep1/  
Imediat dupa arestarile din data de 3 Noiembrie, Orasul 
fierbe!  
De ce acum si de ce atatia mascati, ca la astia mergea Buraga 
cu Pacione si Mari Piticul (criminalistul) si ii saltau 
organizat pe toti, incet si in liniste?! Au adus in schimb 200 
de mascati si Jandarmi! Cei vizati, oameni pasnici, banuiti 
in schema de fraudare, parinti de copii, in principal fara a fi 

https://marinbadea.ro/scoala-altfel-the-files-is-failed/
https://recorder.ro/experimentul-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2020/11/16/marea-tradare-diicot-imparatul-fara-castel-si-familiile-cu-viitorul-furat-ep1/
https://experimentullehliu.ro/2020/11/16/marea-tradare-diicot-imparatul-fara-castel-si-familiile-cu-viitorul-furat-ep1/
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cunoscuti ca violenti sau Interlopi (cu exceptia 
coordinatorilor, desigur).  
https://www.diicot.ro/mass-media/2901-comunicat-de-presa-03-11-
2020  

Pentru Operatiune, un urias dispozitiv de angajati MAI au 
fost adusi, cam 200, iar dubele cara si azi 13.11, suspectii la 
declaratii! In fapt este cea mai insemnata actiune ca volum 
de audieri si ca nivel de ancheta din intreaga istorie a 
Judetului Calarasi. DIICOT lucreza la 300%, chiar daca, la 
Calarasi, la DIICOT, sunt doar o mana de oameni. 
In data de 12.11.2020, o alta actiune a DIICOT, la nivel 
national, 300+ de perchezitii, toti muncesc de zor si se lupta 
cu Crima Organizata, de dracii o iau! Vin alegerile! 
Vin alegerile, iar Partidul vrea sa dea bine in poza, iar 
prostimea sa inteleaga cat de tare se chinuie DIICOT sa tina 
Romania curata, iar tu trebuie sa dormi linistit pentru ca: 
Procurorul vegheaza si lupta pentru tine! 
 
Actiunea secreta de care stiau toti 
Pe 3 Noiembrie incepe nebunia! Tot Lehliu Gara stia de 
operatiune! Angajatii MAI, din zona Comandantului Buraga 
(membru al Gruparii de Interlopi Iacomi), imprastia 
informatii, cum ca la redactia noastra vor avea loc 
perchezitii si arestari, iar noi ii asteptam la Lehliu sa il salte 
pe Primar si Sofian! Un lucru era cert, fum fara foc nu iese! 
Dimineata pe 3.11.2020 la ora 6.00 am. Politia Lehliu, 
Jandarmeria si Serviciul de Investigatii Criminale - langa 
Spitalul Lehliu Gara. 
La ora 6:00, ascunse dupa colt, echipajele multiple asteptau 
linistite, pline de mascati si personal MAI, sa inceapa 
nebunia! 
Cu o zi inainte, toti se asteptau sa il salte pe Iulian Iacomi, 
iar pe net umbau deja filmulete haioase legate de subiect. 
Urma o noapte tensionata, iar pe 3, toti asteptau cu sufletul 
la gura si camere de luat vederi evenimentul! 
 
Pe 05.11.2020, continua actiunile de arestare si 
perchezitii, in ritm alert 
Cateva zeci de echipaje DIICOT, Jandarmerie, Politia Lehliu 
si Calarasi, participa activ la perchezitii si arestari. Si in data 
de 13.11.2020 sunt dusi oameni la audieri, in acelasi dosar, 
ancheta aflandu-se in desfasurare. Cara mascatii suspectii 
la foc automat. 
Pe data de 5 Noiembrie, dubele cara suspectii la Calarasi in 
ritm alert, peste tot cu girofar si sirene si multa, multa 
larma, sa vada toti! 
 
Surpriza 
Cand incep descinderile, in fapt, persoanele suspecte, erau 
cei care accesau incorect si ilegal bani din Bugetul de Stat, 
falsificand actele, cu acceptul tacit al Primariilor si al 
angajatilor acestor institutii. 
In general, oamenii implicati, in afara de cei care au gandit 
si implementat sistemul, oameni cu venituri modeste, in 
mare parte fosti sau actuali beneficiari de ajutoare sociale, 
acordate de Primariile unde sunt arondati! 
Surpriza a fost una foarte amara, din cauza faptului ca cei 
saltati, cu toate ca toti stiau, in Primarii si in localitati, de 
faptul ca este debandada cu banii de la Stat pentru 
indemnizatii de crestere copil, au fost arestati! 
Momentul actiunii insa, imediat dupa alegerile in care 
Primarii Iulian si Ion Iacomi au fost inscaunati si 
incoronati, era foarte dubios, mai ales in contextul unei 
presiuni extraordinare puse pe DIICOT si DNA, legat de 
faptele de Coruptie si Crima Organizata ale Clanului 
Iacomi! 
Marea surpriza a DIICOT a fost ca pe la Primarii, cele mai 
implicate in fapt in tot procesul de acordare a acestor 

indemnizatii, nu trece nimeni, ca si cum ei habar nu au de 
ceea ce se intampla?! 
 
Bomba 
Pe 5 Noiembrie apare articolul lui Marin Badea zis 
Samuraiul legat de subiect. Aici cazul capata o turnura 
nesteptata si faptele incet incet se clarifica, mai ales ca in 
acest caz de frauda, organizat la un nivel urias, in care toate 
dosarele trec prin mana Departamentului de Ajutor Social 
al Primariilor si sunt aprobate de Primar, in tot acest drum, 
exclude complet orice vizita a acestor echipaje la Sediile 
Primariilor Lehliu si Dor Marunt. 
Apar primele informatii din Primaria Lehliu Gara: ”Au 
organizat totul pentru a lua atentia DNA si DIICOT de pe 
membrii clanului interlop Iacomi, le-au aruncat un os 
carnos, sa aiba ce roade Procurorii 2 ani, scriind rechizitorii! 
Cu ajutor de la Bucuresti”. Dau si Procurorii bine la 
evaluare, Crima Organizata dispare, iar votantii poarta 
mascute afara si nu au voie in piete, sa nu se contamineze. 
 
Marin Badea 
Marin Badea ziaristul, sluga a Clanului Iacomi, recunoscut 
in intregul Judet pentru articolele scrise exclusiv la 
comanda, a lansat pe 5 noiembrie, un articol monument, 
comandat fie de PNL, fie de Iulian Iacomi, cu titlul: Fără 
număr: DIICOT – BT Călărași a mai destructurat o 
grupare infracțională deja destructurată de 3 ori 
https://marinbadea.ro/fara-numar-diicot-bt-calarasi-a-mai-
destructurat-o-grupare-infractionala-deja-destructurata-de-3-ori/  

 
Va rog sa observati in poza de front, captura exceptionala a 
DIICOT - pusa la ei pe site, cu banii gasiti la Infractorii Rai: 
680 Ron si 500 de Euro! Marin Badea observa amatorismul 
si disperarea DIICOT de a arata ceva si pune poza in capatul 
articolului. Adica daca vin peste tine, nu ai voie sa ai bani in 
portofel?! Gestul de a filma 680 de Ron si 500 de Euro, nu 
poate fi comentat si asta pentru ca nu este nimic de 
comentat! 
Orice articol scris de Marin Badea, trebuie citit cu 3 
intrebari in minte: 
Cine a platit pentru articol, prin contract de media sau cash, 
asa cum obisnuieste Marin? Marin Badea scrie si croieste 
articolele pentru a prezenta o situatie favorabila celui ce 
plateste. Deci care este croiala? 
De ce scrie Marin Badea un articol legat de Lacomi Land, in 
conditiile in care el protejeaza la maxim zona controlata de 
Iulian si Ion Iacomi? 
Marinica prin articol vrea sa loveasca putin in Crima 
Organizata, pe care si Iacomi vrea acum sa o prezinte, asa 
cum face mereu, pentru a arata ca cei corupti sunt altii, nu 
ei! Ei muncesc, fac parcuri! 
In fapt, se vrea indepartarea atentiei departe de faptele lor. 
Multe sunt aceste fapte, pentru care, in functie de urgenta 
acestora, vor da socoteala mai devreme sau mai tarziu. 
Marin Badea face insa o serie de precizari, cu nota personala 
de sarcasm, de o calitate exceptionala (trebuie sa recunosc), 
cu elemente cunoscute de toti cei apropiati de Primarii, si 
anume ca acest tip de fapte si chiar o parte din faptasi sunt 

https://www.diicot.ro/mass-media/2901-comunicat-de-presa-03-11-2020
https://www.diicot.ro/mass-media/2901-comunicat-de-presa-03-11-2020
https://marinbadea.ro/fara-numar-diicot-bt-calarasi-a-mai-destructurat-o-grupare-infractionala-deja-destructurata-de-3-ori/
https://marinbadea.ro/fara-numar-diicot-bt-calarasi-a-mai-destructurat-o-grupare-infractionala-deja-destructurata-de-3-ori/
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de fapt anchetati de mult, iar problema este veche rau si 
cunoscuta, cam de toti, de ani buni! Lipsea lovitura de 
imagine in care toti cei de la putere castiga! Singurul care 
pierzi esti tu, copii tai si in fapt toata Societatea! 
 

 
 
Marin Badea, este in fapt singurul care in intreaga presa 
din Calarasi, ofera o sumedenie de informatii, prin care, 
daca esti din sistem, intelegi de ce Marin Badea, este cu 
adevarat un talent, capabil sa mute muntii! Oricat de mult 
detest acceptare banilor pentru articole, la comanda, Marin 
Badea, face un mare serviciu societatii si iti prezinta tie 
cititorului, un set de informatii, vitale tie, iar in titul, 
sarcasmul lui Badea, iti ofera un preambul si un mare 
adevar, cu ciorba reincalzita bine, inainte de alegeri, sa 
priceapa clasa muncitoare... 
Articolul iti ofera si alte detalii foarte importante, insa 
trebuie sa il citesti de cateva ori, acest articol depasind 
cadrul pentru care el a fost platit! Adica Marin Badea, pe 
langa ce este pus si platit sa faca, arde si el, si loveste cu 
sarcasm in cei implicati! Marin Badea este un 
supravietuitor! 
 
Dilema - „Gruparea Destructurata de 3 ori”. 
Beneficiarii schemei, in numar de aproximativ 300 de 
beneficiari, au depus individual un dosar la Primaria Dor 
Marunt sau Lehliu Gara, dosar in care, cu adeverinte valide, 
dovedeau faptul ca au avut salariul de 9000 Ron / luna brut 
spre exemplu. Dosarul, o data depus la Primarie, este 
analizat de Asistenta Sociala, iar daca este cazul, angajatii 
Primariei fac ancheta sociala la domiciliu. Mai mult, aceste 
dosare sunt prezentate Primarului Iacomi Iulian si Iacomi 
Ion care le aproba intr-un fel sau altul si ulterior sunt 
trimise la Calarasi. 
La asistenta sociala primaria Dor Marunt este Ninel, 
nepoata lui Ion Iacomi si nora lui Dihot (omul lui Iacomi), 
iar la social primaria Lehliu, tot oamenii de incredere ai 
Clanului Iacomi. Asistenta sociala reprezinta 
departamentele de forta, critice ale Primariilor. 
De ani buni, la Primarii apar asistatii sociali, beneficiari ai 
ajutoarelor sociale, cu dosare bomba din care reies venituri 
uriase. 
Schema este foarte simpla, asistati sociali, oameni cu multi 
copii, fara servici, vulnerabili, sunt racolati si in schimbul 
promisiunii unor sume de bani lunare cuprise intre 500 de 
ron si 3000 ron, semneaza o serie de hartii pe care le depun 
la Primarie, primind promisiunea ca totul este aranjat si nu 
vor pati nimic. Primariile si angajatii nu observa faptul ca 
de la ajutor social de 150 de ron sare la venit de 9000 ron, 
iar Primarul nici atat. A se observa ca vorbim de sute de 
persoane nu de 1, 2! Fiecare dintre deponenti, ani de zile 

participa in schema si nimeni nu se sesizeaza, iar toate 
aceste harti sunt luate de bune! 
Angajatii Primariei tac malc. Primarul are albeata pe ochi si 
el nu stie ce si cum, in fond cel ce depune este responsabil 
de actele depuse, nu? (scrie pe ultima pagina)? Ei bine nu 
este chiar asa! Primaria este total implicata si responsabila 
de intregul proces, precum si responsabila in a evalua 
conformitatea actelor depuse. 
La votare insa, cei care au iesit dupa ora 12:00, in ziua 
votarii in fata sectiilor de votare cu sutele, pentru a sprijini 
Clanul Iacomi, in asigurarea fotoliilor de Primari, erau mare 
parte din cei care sunt acum interogati si arestati. Acestia, 
chemati pentru a intimida si umili oamenii care veneau la 
vot, in special pe cei ce nu rezonau cu Primarul Iacomi, au 
creat o imensa presiune asupra votantilor, cu Jandarmii de 
fata. Stransi cu sutele in fata sectiilor de votare, ei au 
raspuns la chemarea sefilor, pentru ca Primarul este bun si 
ii ajuta, le intelege situatia si inchide ochii! 
 
Plangerile curg val in toate directiile 
Din toate directiile curg plangerile Penale pentru fapte de 
coruptie, pe numele celor doi primari si camarilei acestora, 
asa ca era importanta organizarea unei actiuni de 
diversiune, prin care DIICOT si MAI-SIJ sa fie ocupati cel 
putin un an. Astfel aflam, tot din surse, cum ca Dosarul 
trimis spre Bucuresti contine sute de pagini, in Principal din 
Primarii, cu toata reteaua descrisa fir a par si aproape toti 
beneficiarii schemei. Detalii care real fac munca 
Procurorilor mult mai usoara iar pe beneficiari simple tinte 
fara scapare. 
Dosarul trimis la DIICOT Bucuresti inainte de alegeri, este 
directionat la Calarasi cu directiva precisa de a demara 
ancheta, dupa investirea Primarilor, lucru care a fost 
oarecum intarziat la Lehliu Gara si Dor Marunt. 
Tactic, miscarea este geniala, insa a necesitat o planificare 
exceptionala si implicarea Partidului National Liberal, 
adica implicarea politicului, pentru a incepe ancheta cand 
trebuie. Exista si riscuri uriase! Sa nu rasufle totul si sa se 
afle in presa?! 
 
DIICOT Calarasi 
Daca cineva crede ca Procurorul DIICOT face de capul lui ce 
vrea, se inseala. El are un sef la Bucuresti, Sef care este pus 
politic si care in general nu da drumul la dosare cu 
politicieni, iar in general trimite dosarele acestora catre 
Parchetele de pe Langa Tribunale, adica in cazul nostru la 
Prim Procuror Xenofonte Purcarea. 
Purcarea Xenofonte o trimite prin Posta Romana inapoi 
catre petent, iar Familia Barca si Vatafu, prin Posta 
Romana, citesc plangerea/ petitia, o scaneaza si o trimit 
Clanului Iacomi. Aceasta este respinsa mereu, in tot ceea ce 
este legat de PNL si Iacomi, ca nefondata, asta si pentru ca 
si Prim Procuror Xenofonte Purcarea, anual, primeste 
scrisorica de numirea in fotoliul de Prim Procuror, tot pe 
filiera politica, de la Bucuresti. 
Trimise la DIICOT Bucuresti, plangerile sunt trimise spre 
DIICOT Calarasi, care le trimite spre solutionare la Parchet! 
Nu insa si dosarul dat de Primarii Ion si Iulian Iacomi, prin 
Primarii, la DIICOT Bucuresti, in care era pusa pe tava o 
retea de Crima Organizata, de care doar intamplator, acum 
cateva zile au aflat Primarii! 
Pe scurt, DIICOT, MAI-SIJ, ancheteaza si judeca doar pe cei 
slabi si amarati, pe cei vulnerabili, neafiliati politic, sa nu 
deranjeze. Legea aplicata celor slabi draconic! Interlopii 
Calaraseni, ca Gogosel spre exemplu, Dumitru Nicolae, cu 
cateva zeci de Plangeri Penala, este bine merci si de pe 
fotoliul de subprefect iti scuipa seminte in cap! 
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DIICOT 
DIICOT ancheteaza unele fapte de Crima Organizata, 
preluand preferential cazuri, iar legea este cu strasnicie 
aplicata doar unora, in special a celor slabi si vulnerabili. 
Membrii Clanului Iacomi, care numai din frauda de pe A2, 
cu frezura si tocatura de beton, au drenat si albit, sute de mii 
de euro anual, cu fapte dovedite de Crima Organizata, stau 
linistiti si fura in continuare, ameninta si distrug 
nestingheriti. 
In fapt DIICOT, nu se baga in lumea politicienilor corupti si 
nici a Crimei Organizate reale, ei doar ating pe aici pe colo 
problemele, pentru ca nu sunt lasati politic, nu pentru ca nu 
ar fi capabili! 
Trist este ca legea se aplica preferential doar celor saraci si 
vulnerabili, celor care nu-si permit avocati, fara bani de 
lemne, fara locuri de munca. Razvaneanul, interogat, umilit, 
cu dosare, anchetat, saracit, fara loc de munca, in prag de 
iarna, este INTERLOPUL SUPREM, cu 10 copii acasa. 
 
Victimele 
Copiii sunt principalele victime. Nou nascutii si minorii 
lasati la bunici si vecini, in numar de 86, numai in zona 
Lehliu – Razvani - Dor Marunt - Lehliu Sat, parintii arestati 
sau luati cu zilele. Copiii sufera cel mai mult, iar parintii 
implicati cu adevarat in racolarea altor persoane, cat si 
membrii Gruparii, risca 8-12 ani de inchisoare. Procurorii 
DIICOT au primit liste exacte de persoane, dosare complete, 
indicatii, detalii care necesita un urias volum de munca, 
venit direct de la sursa si asta pentru ca Primariile sunt cele 
care au in fapt toate aceste detalii si cunosc si beneficiarii. 
De drama copiilor, nu prea a avut timp nimeni sa se 
gandeasca, oricum traiesc ei cumva! 
Copii sunt cei mai afectati, cu parinti in miez de iarna lipsa, 
unii fara lemne, fara bani, cu obligatia de a returna zeci de 
mii de lei, cu dosare penale unde cu siguranta vor fi 
condamnati intr-o forma sau alta. Iar lor, litera legii va fi 
aplicata cu strictete! 

 
Interlopul suprem - Aricioaica, 
mama a 7 copii, si Mihaela din 
Dor Marunt, mama a 11 copii 

 
Cazul M. Steluta, zisa 
Aricioaca. 
18 gutui raman in curtea 
familiei din Dor Marunt, 
copiii 7 la numar plang, iar 
mascatii si Jandarmii plang 
alaturi de ei (scene reale)! 
Scena copleseste intreaga 
echipa care descinde la ei in 
casa. De gasit, gasesc o mana 
de copii, a caror mama trebuie 

arestata, incatusata si luata de mascati. Aricioaica, marele 
Infractor! Capita de coceni de porumb si cele 20 de gutui au 
ramas nederanjate, in rest au cautat peste tot. 
Drama acestor familii, exceptionala si cruda. Iar noi toti, 
societatea, am esuat in a proteja aceste familii nevoiase. 
DIICOT a descins, si-a facut treaba, a curatat tara! 
 
Oameni disperati, marginalizati social, chinuiti si obligati 
de Primarul care distruge toate afacerile care ii putea 
angaja, sa devina sclavii Clanului Iacomii, lucrand ca zilieri 
la ferma de capsuni si cirese a acestora. La varuirea 
copacilor de la Hanul cu Limbrici, la curatarea gradinii 
Directorului Mircea Danga (Director al Spitalului 
Orasenesc Lehliu Gara), membru al Clanului Iacomi. In 
genunchi, oamenii astia se tarasc pe pamantul Imparatului, 

tot ei fiind cei carora Primarul le accepta dosarele de 
Indemnizatii sociale, iar Ion si Iulian Iacomi, de 4-5 
mandate, ii stiu pe toti, pana la ultimul! 
Marginalizati, umiliti, impinsi spre saracire, disperarea ii 
trimite catre fapte la limita legalitatii! 
Ei sunt arestati, perchezitionati, umiliti, pedepsiti! 
Procurorul DIICOT a prins Interlopii, insa mascatii, cu 
lacrimi in ochi la descinderi, intra neputiciosi, peste familii 
sarmane, care real sunt simple victime ale Coruptiei Politice 
Calarasene. Ei insa iau in piept consecintele Clanului 
Iacomi si a Procurorilor Corupti din DIICOT si Parchete, 
care apara si protejeaza clanul. 
Copiii nostri, ai tai si ai 
mei, noi toti suferim, 
scrasnim din dinti! 
 
Primarul observa 
totul de la balconul 
vilei, unde face ture 
 
Pe 3.11, Iulian Iacomi, asteapta linistit si face ture pe 
balconul din spatele vilutei incheierea perchezitiilor. Ora 
13:58. Locatia Lehliu Gara. 

Imparatul Iulian (Iacomi Iulian), intemeietorul Dinastiei 
Iacomi, imagine din Lacomi Land, taram al lacomiei, furtului si 

jafului institutionalizat, condus de personaje imbracate cu 
hainuta de politician. 

 

Interesant ca nu se mai plimba prin fata sa coordoneze pe 
nimeni! 
 
Pe 3 si 4 Noiembrie se observa un alt fapt ciudat. Primaria 
Dor Marunt, prin Primarul abia instalat, organizeaza o 
exceptionala mobilizare de forte pentru a schimba fata 
parculetului din fata Primariei. Zeci de oameni lucrau 
intens, in timp ce zeci de masini si dube cu mascati carau 
suspectii la Calarasi. La Primaria Dor Marunt se muncea 
intens cu Vicele Nuta, coordonator de lucrare. (lucru 
nemaivazut in istoria Comunei, o furibunda activitate 
creatoare avand loc in ziua arestarilor!?) 
Aceasta furibunda activitate nu a fost deranjata nici macar 
10 minute de cineva sa vina sa intrebe Primaria Lehliu sau 
Primaria Dor Marunt, ca si cum Primaria nu pregateste si 
nu aproba aceste dosare! 
Fara vizite la Primarie, cu mascatii care extrag chirurgical 
zeci de persoane, cu articolul lui Marin Badea, scris si asta 
la comanda, totul pare o mare diversiune, in care o mana de 
votanti, masa de manevra, pionii, sunt sacrificati. 
Organizatorii sunt constienti de faptul ca doar piesele 
principale vor face puscarie, restul vor deveni si mai saraci 
si mai vulnerabili si mai la mana primarului. 
Dar ce contine dosarul depus la primarie pentru 
indemnizatie? 
Contine o mana de documente, care sunt riguros verificate 
de Primarie, in biroul unde aceiasi angajati, dadeau ieri 
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ajutoarele sociale acelorasi persoane, care vin cu 10.000 ron 
salariu?! Aceleasi acte si la Dor Marunt si la Lehliu. Ancheta 
daca parintii nu sunt cununati! Si pe ultima pagina, chestia 
cu Codul Penal… 
Cum toti in Lacomi Land stiu ca nimic nu rasufla daca nu 
permite Primarul, iar Primarul are grija de votantii lui, totul 
a mers snur, iar Primarul nu a observat nimic, pana cand a 
venit „unul” la Dor Marunt si a inceput sa faca scandal ca lui 
nu ii sunt virati banii! Cu cartoful fierbinte in mana, dupa ce 
au luat scaunul, Primaria Dor Marunt a aranjat bine si 
sacrifica o mana de pioni, pentru cateva luni, urmand sa ii 
aiba inapoi, mai slabi si mai vulnerabili. Asa cum un peste 
isi bate si scuipa curva intoarsa de la produs, care o data ce 
ii da toti banii, este injurata ca nu a produs mai mult, tot asa 
se vor intoarce cei saltati, in marea lor parte mai saraci, mai 
vulnerabili si mai amarati. Iar DIICOT a pus in genunchi 
Crima Organizata! 
Ce face Clanul intre timp? Ei bine, Sofian are in curte sute 
de tone de tocatura de beton de pe A2, iar Clanul isi vede 
linistit de razbunari, distribuire de asfalt celor slugarnici si 
docili, de furt si drenarea banilor din primarii, ceea ce in 
fapt fac de ani de zile! 
Daca DIICOT, la data articolului publicat pe site-ul DIICOT, 
stia exact dauna de 8.273.224 RON, afla ca suma este una 
eronata, ea fiind calculata nu de ei, care abia demarau 
ancheta, ci de cei care au dat tot dosarul, cu date certe. Adica 
DIICOT a inghitit galusca rece pana in esofag si a regurgitat-
o pe site-ul lor, ca si cum ei stiau exact de dauna inainte de 
a demara ancheta! 
O alta problema o reprezinta, faptul ca denuntatorul a omis 
cam o suta de persoane apropiate Clanului, care nu apar, 
printre cei saltati si dusi la interogari?! Adica, pe cei 
apropiati si micuti, dragi, nimeni nu ii deranjeaza si nici 
bani inapoi nu trebuie sa dea. Mai are si Clanul preferatii 
lui. 
Oamenii nevoiasi, impinsi in saracie si disperare, sunt 
prinsi in scheme in care li se promite marea cu sarea, iar 
Primariile si Primarii nu vad salariile de 9000 ron pe ultimii 
doi ani, cu toate ca acestia (deponentii), ii curata curtea, 
planteaza panselutele, taie gazonul. Nici cand merg la ei sa 
le ceara votul, nu ii cunoaste! 
Un adevar crud al vietii cotidiene din Lacomi Land, in care 
cel mai amarat si nevoias este arestat, tinut departe de copii, 
pedepsit si incarcerat. 

 

 
Politicienii Calaraseni, PNL-isti, pana ieri din PSD, distrug 
prin actiunile lor Partidul National Liberal, fara a intelege 
un fapt simplu: cu fiecare porcarie facuta, ei lovesc de fapt 
in oameni, in masa lor de vot! 
DIICOT, SRI, Serviciile Secrete ale Prefecturii, Parchetele, 
toti dar absolut toti in Calarasi, lucreaza exclusiv pentru a 
proteja Mafia Politica, politicienii corupti, aplicand 
standard dublu, in care legea ti se aplica doar tie! 
Totul ajunge pe masa Judecatorului, care trebuie sa judece 
cu sufletul, acesta devenind ultima reduta in fata Mafiei 
Politice Calarasene. 
Dar cum s-a ajuns aici? Cum a fost transformata Lumea 
Politica intr-o adunatura de clanuri Interlope, in care 
Politicienii sunt in fapt asupritorii, care vlaguiesc de bani si 
capuseaza judete intregi? 
Ii vom lua incet la analizat pe toti, cu dovezi si detalii 
necesare tie, sa intelegi de ce Procurorul las si corupt, care 
raspune la butoanele masinutei politice, iti aplica legea doar 
tie cu strictete! 

 
 

In Presa tie, muritorului, celui care platesti taxe si trebuie 
sa pleci in strainatate in pandemie sa poti castiga un ban 
cinstit, gasesti extraordinare dovezi de combatere a Crimei 
Organizate din Calarasi si nu numai! Cam ciudat insa ca 
timp de 4 ani, DIICOT Calarasi avea treaba, iar in ultimele 
zile, dupa inscaunarea Primarilor corupti care fura de la 
copii, DIICOT demareaza o extraordinara campanie media 
si de imagine, prin care mascatii si sute de angajati MAI, fac 
Justitie, se tavalesc prin namoalele din Lacomi Land si 
aresteaza zeci de amarati! 
Problema este ca legile ti se aplica doar tie, nu si lor 
politicienilor de carton, adevaratii Interlopi! 
 
DIICOT - R. Stela - 7 copii, toti minori, saltata cu 
mascatii si arestata - Marele corupt 

Beneficiara a sistemului 
piramidal prin care era 
fraudat sistemul de 
indemnizatii de crestere a 
copiilor, mascatii sunt 
trimisi la Stela, in Dor 
Marunt, unde fac perchezitii 
si o aresteaza. Copii, lasati 
fara mama, numai bunul 
Dumnezeu stie ce s-a 
intamplat cu ei. Saltata 
pentru eventuala 
complicitate ca beneficiar al 
schemei de indemnizatii 
primite ilegal, aceasta a fost 
desemnata de denuntator, ca 

beneficiar important in schema de fraudare a banilor 
publici. 
 

Mari corupti, Familia Rosu, marea captura a DIICOT! 
In data de 13.11.2020, Aricioaica vine acasa, eliberata 
conditionat, dupa 10 zile de arest. Vazuta ca Interlop 
deosebit de periculos, femeia, mama a sapte copii, va trebui 
sa plateasca tot ceea ce a primit de la Stat inapoi, va avea 
dosar penal si cu siguranta va fi condamnata si numai mila 
Judecatorului, care va trebui sa judece cu sufletul, o va salva 
de condamnarea cu executare. 
 
Judecatorul ultima reduta! 
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Serban Nadejdea - Secretar General Primaria 
Lehliu Gara 
Serban Nadejdea omul de baza al Imparatului Iulian, mana 
dreapta de fier a Primarului, cea care stie tot ce misca si cat 
mai misca, ne-a acordat un interviu fortat. La inceput fara 
multa intentie, apoi in cunostiinta de cauza. 
Pe site-ul nostru puteti accesa fisierele audio ale 
conversatiilor telefonice avute intre reporterul nostru si 
Dna. Serban Nadejdea- Secretar General Primaria Lehliu 
Gara: https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-
diicot-interlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/ 
 

Primul telefon 
Sunata imediat, cu toate ca trebuia sa revina 10 minute cu 
detalii, in timp ce Serban vorba cu Asistenta Sociala, eu 
sunam 2 minute mai tarziu sa obtin mai multe informatii. 
5 minute mai tarziu, Serban, intelege cine a sunat si 
suparata suna pentru a cere socoteala, pe drept! 
Aici trebuie sa retii cateva aspecte: 

1. Primaria nu este interesata de soarta celor turnati, pentru 
ca in fapt nu intereseaza pe nimeni situatia lor. 

2. Au fost sacrificate cateva zeci de persoane din esantionul 
9, oameni de sacrificiu, putin importanti, iar Primaria si 
Primarul nu au vazut si nu stiu nimic! 

3. Planul este gandit pentru a atrage atentia presei si a lua 
atentia departe de Clanul Iacomi si de faptele acestora 
cuprinse in peste 200 de plangeri penale depuse la 
DIICOT / DNA / Parchete / ISU, IGSU, etc. 

4. Planul a necesitat cateva sute de pagini, pregatite din 
Primarii, si in fapt nu a existat nici o actiune reala a 
DIICOT, prin arestari! Acum fac si ei cate ceva si iau 
declaratii. Arestarile au fost facute in baza sumarului 
pregatit de denuntator. 

5. Primarii Ion si Iulian sunt constienti ca cei arestati, mai 
putin 15, care oricum erau independenti de Clan si puteau 
fi sacrificati, se vor intoarce din arest in 30 de zile, vor avea 
dosar penal, vor fi condamnati cu suspendare si vor avea 
nevoie de bani sa plateasca cele 20.000-30.000 ron 
primiti. Acest efort va nenoroci in fapt aceste familii 
amarate, in care, in mare parte nu lucreaza nimeni. Unii 
dintre cei arestati, cu 10 copii, acestia sunt la mana 
Primariilor si Comisiilor, si vor deveni si mai dependenti 
de Primar si de Primarie, adancind nenorocirea, si 
dependenta acestora. Ei vor fi transformat doua decenii in 
sclavi, iar care va cracni, se va trezi cu copii luati de 
Asistenta Sociala sau fara Ajutoarele Sociale. Planul 
diabolic si crud! 

6. Procurorii murdari, corupti si lasi, lupta cu Crima 
Organizata (cu cei slabi si vulnerabili) si ies bine la 
evaluare, arata ca muncesc de crapa si scriu rechizitorii la 
foc automat, in care tot ei scriu declaratiile luate pentru ca 
cei arestati nu stiu sa scrie! La sfarsit de an, Prim 
Procurorul Xenofonte Purcarea si Banescu Liliana vor 
primi pentru „fapte exceptionale”, de la Consiliul Superior 
al Magistraturii, prelungirea mandatului de Prim 
Procuror cu un an! Daca in acest an nu raspund la butoane 
sau deranjeaza Mafia politica a PSDNL, in fapt un singur 
partid de interlopi, zboara la alt Parchet, unde ancheteaza 
si numara oitele in varf de stana, in cel mai bun caz! Astfel 
la conducerea Parchetelor DNA si DIICOT sunt pusi 
oameni slabi, usor de manupulat si slugarnici! Sunt 
pastrati exclusiv, doar cei ce raspund la butoane. Slugile! 

7. De copii lasati in urma in casele celor arestati nu ii pasa 
nimanui, iar in zona Lehliu Sat - Dor Marunt - Lehliu Gara 
- Infratirea Buzoieni, au ramas in perioade diferite (in 
ultimele 10zile), peste 386 de copii fara parinti langa ei. 
386 am numarat noi, din care 45 sunt lasati pe la vecini 
pentru perioade variate. De retinut ca cei implicati au 

copii nou nascuti, unii cu 10-11 copii minori in intretinere. 
Situatia este nemaintalnita si de o gravitate exceptionala. 
Imaginativa un copil de zece ani, trezit la 6 am, care vede 
10 mascati ca intra la perchezitie intr-o odaie de 3 pe 4 
metri in care mai are 4 frati si 5 surori mai mici. Parintii 
incatusati si saltati, copii plang speriati, iar Procurorul 
face perchezitia! Nu gaseste nimic, in afara de saracie, si 
lumina de speranta a copiilor ca le vor lasa in pace parintii 
si nu le vor face rau! 

8. Serban Nadejdea, habar nu are cati sunt arestati. Zice 3-4, 
cand in acea zi era 25 in Razvani, 7 in Dor Marunt, iar 
zilnic mai sunt saltati 4-5 si dusi la Calarasi. 

9. Primarii si-au sacrificat masa de vot, cei mai fideli si 
dependenti votanti, mizand pe faptul ca acestia nu vor 
afla, si oricum in continuare vor fi la mana Asistentei 
Sociale, adica tot a lor. 

10. Pe ordinea de zi, nimeni nu discuta nimic, la Dor Marunt, 
aflandu-se cheltuieli cu gardulete, in jurul Primariei, si 
ajutoare de bani catre Bisericile fidele. Nimic legat de copii 
celor arestati, pentru ca in fapt nu le pasa! 

11. Secretarul General al Orasului Lehliu, omul fidel si 
credincios Primarului corupt si las, care fura de la copii si 
le toarna la DIICOT parintii, asta dupa ce le fura votul, 
cere sa nu ciopartim inregistrarea daca o dam. Adica sa nu 
scoatem din context, obisnuita fiind cu Marin Badea, pe 
care ea il plateste istoric si achita facturile inmanate de 
Marinica lui Iulian. Serban Nadejdea, este umbra lui 
Iulian, si poti sa intelegi, ascultand, cat ii pasa Primarului 
Interlop si Clanului de tine, alegatorul! Secretarul este de 
fapt Primarul, cel care face toata munca, Primarul oferind 
doar ghidarea actiunilor! 

12. Trebuie sa intelegi, pentru claritate ca drama pentru copii 
sugari si minori, de a ramane fara ambii parinti este 
exceptionala, de o cruzime fara margini, pentru ca copii 
nu inteleg ce se intampla, plang, sufera! Drama vazuta de 
mine, in aceste familii este imposibil de de descris. 

13. Procurorii, nu au tinut cont de faptul ca, in fapt, nu era 
necesar circul murdar, prin care sute de mascati sunt 
adusi la actiune, cand Buraga putea organiza singur 
interogarea si arestarea celor implicati, fara mizeria 
infaptuita in ultimele 10 zile. 

14. DIICOT, cu directiva de la Bucuresti, foloseste actiunea 
pentru ca PNL, sa iti arate tie, cum lupta liberalii cu Crima 
Orgnizata si cum este curatata Romania de infractori! 

15. Adevarul este ca Infractorii, Coruptii si Interlopii 
sunt chiar Procurorii DIICOT, DNA si DIICOT, o 
mana de politicieni traseisti si Primarii Interlopi. 
De Interlopi nu se atinge nimeni! Ei isi vad linistiti 
de jaf si furt si de razbunarile specifice! 

 
Dilema Procurorului 
Procurul trimite cadrele MAI sa puna in aplicare zeci de 
mandate de arestare, insa are o dilema: 
„-Bai ce facem cu copii?! Are sugar in cos?” (fapt real din 
Dor Marunt- pe 03.11.2020) sunt 10 minori in casa, atunci, 
la telefon, Procurorul care trimite mascatii, realizeaza ca nu 
pot fi lasati fara nici unul din parinti! El pune insa in 
aplicare mandatul si aresteaza mama! 
„-Suna si tu pe cineva sa stea cu copii! ii salta si pleaca, copii 
plang, mascatii plang si ei, pentru ca sub masti sunt si ei 
parinti! Ei vad si stiu ca cei saltati sunt simple victime. Pe 
geamul mic din Dor Marunt din vale, 7 capete de copii mici 
se inghesuie si plang, singuri in casa (sora arestatei urma sa 
vina sunata sa aiba grija de copii ramasi singuri). 
Asta a lasat in urma Ion Iacomi, Iulian Iacomi, Vatafu 
Alexandru si Sarban Nadejdea, lacrimi pe fetele copiilor, 
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asta dupa ce le-au dat 100 de lei de vot, sa iasa Primari, iar 
si iar, sa poata fura si jefui in liniste inca 4 ani. 
 
Serban Nadejdea - Secretar Primarie 
Serban are o sumedenie de atributii! Printre cele mai 
importante, in loc sa aiba grija de familiile pe care tot ei le-
au aranjat, cele cu copii lasati fara parinti, aiurea, Serban 
are grija sa ii aranjeze razbunarea lui Iulian Iacomi, 
semnand documente si somatii prin care ii anunta pe cei 
care vor fi amendati si inchisi ca: „Ii ia dracu, ii face si le 
baga bile… pana la urma si ii inchide”. Asta face Serban, 
ocupat full throttle, 100%. Mana drepta a Primarului 
Iacomi, Serban Nadejdea, este o unealta, o lopata cu care 
Imparatul ii loveste pe toti in cap, asa cum la Dor Marunt, 
secretarul Vatafu, este omul care tine Primaria si are grija 
ca aceasta Institutie sa ramana o anexa a clanului Iacomi. 

 
 
Serban aranjeaza toate treburile Imparatului la Lehliu Gara 
asa cum Vatafu are grija de locatia din Dor Marunt. Real 
cele doua Primarii functioneaza exclusiv ca Unitati Private 
ale Clanului Iacomi, prin care Clanul, uzand de Legile 
Romaniei, folosesc Primariile exclusiv in interes propriu si 
utilizate exclusiv ca extraordinara unelata de forta, prin care 
acestia dau amenzi, distrug afaceri, fura, inseala, dau 
Hotarari de Consiliu Local pe spaga sau doar in interes 
propriu si dreneza banii din Primarii, prin firmele capuse. 
Totul sub privirea ingaduitoare a Procurorului las si corupt 
din Calarasi si Bucuresti, Procurorul fara coloana vertebrala 
care ii ancheteza si ii umileste pe cei slabi si vulnerabili. 

 
Ploua cu astfel de 
scrisori catre Agentii 
Economici care 
urmeaza sa fie 
executati de batele 
slugarnice ale 
Imparatului Iulian: 
ITM Calarasi, Politia 
circulatie, Politia 
Economica Calarasi, 
Arme si Munitii 
Calarasi. In loc sa se 
ocupa de problemele 
reale ale Orasului, 
Serban Nadejdea 
lucreaza pe unu si pe 
altul. 
Asta pentru a intelege 
de ce Iulian Iacomi nu 
se mai plimba singur 
prin oras! 
 

 
 

Primarul ii vinde pe toti, iar maine urmezi tu! 
 
Viceprimarul Nuta, pus de Iacomi sa-l vanda pe Nitulica. 
Nimic in Lehliu Gara nu este intamplator! Viceprimarul 
actual al Comunei Dor Marunt, zis Nuta, este pus de Iulian 
Iacomi sa-l vanda pe Nitulica. Astfel acesta are grija ca o 
inregistrare facuta de Nuta, in urma cu cateva saptamani, sa 
ajunga la noi la redactie. In inregistrare, Nitulica, dupa ce a 
pierdut alegerile din Dor Marunt, il anunta pe Nuta de o 
serie de jocuri de culise, prin care Purcarea Cristian (zis 
Bigi), cel cu violul si sclavia copilului gasit mort in Dalga, in 
lacul sapat de Hristu Costel, tragea atele pentru a fi numit 
VicePrimar, asta dupa ce a platit peste 20.000 de euro, 
oamenilor din satul Dalga Gara, pentru a vota cu Iacomi la 
alegeri, deci pentru cumpararea de voturi. 
 
In inregistrare, Nitulica mentioneaza ca la Dalga Gara a fost 
vandut de Prevenda Marius (bun prieten cu Purcarea 
Cristian), lucru adevarat si trist, asupra caruia vom reveni 
intr-un articol separat. De retinut aici ca Nitulica a avut o 
reactie normala si corecta: „- Ce om normal vrea viceprimar 
un infractor, un violator cu antecedente penale, un om 
violent care merge noaptea la unul si la altul acasa, sa 
semene teroare, sa bata si sa omoare?!” Si eu l-as fi sunat pe 
Nuta sa-i spun sa Bigi vrea sa ajunga Viceprimar, chiar daca 
pe acest Nuta nu l-am vazut nici o data, oricine, este mai 
bun decat Bigi (Purcarea Cristian)! 
 
Nuta, totusi, vinde in aceste momente, directionat atent, de 
Iacomi, inregistrari audio! Pe site-ul nostru puteti accesa o 
selectie din inregistrarea cu Nitulica si Nuta: 
https://experimentullehliu.ro/2020/11/17/iacomi-procurori-diicot-
interlopi-xenofonte-neagu-banescu-diicot-corupti/ 

 
 
Nitulica il suna pe Nuta care era la APIA. Acesta suna 
inapoi, nu inainte de a inregistra convorbire. 
De 8 ori ii multumeste Nuta lui Nitulica! In urma discutiilor, 
acesta ramane pana la urma Viceprimar, iar Bigi suparat, 
solicita inca cateva zeci de Ha de teren, ca recompensa, 
teren pe care il primeste drept rasplata (adica trebuie omul 
sa recupereze investitia). Cateva zeci de Ha, din terenul 
Comunei Dor Marunt (cele 330 Ha pe care primarul le 
imparte frateste intre slugile acestuia), cu toate ca terenul 
este al Primariei! 
In plus, mai cere si primeste postul de Consilier Personal al 
Primarului si Sef al Comisiei Juridice al Primariei Dor 
MArunt, pentru care Purcarea Crstian va primi in jur de 
12.000 ron lunar timp de 4 ani! Eliberat pentru buna 
purtare din puscarie, Bigi, este pregatit sa conduca Comisia 
Juridica a Primariei, si sa aiba grija de tine, asa cum a avut 
grija de Hagiu Marian (13 ani). 
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Asa de mult ii multumeste Nuta, incat il vinde, la prima 
strigare! Iulian Iacomi, disperat, ii vinde pe toti din jurul lui, 
pentru a lua atentia departe de Clan si de ciresele acestuia! 
 
Iacomi Iulian ii pune pe oamenii lui din Razvani sa-
l vanda pe Spaniolul si Oancea. 
Ajung la noi oamenii Imparatului cu materiale 
compromitatoare prin care vor sa ii inchida pe Spaniolul si 
Oancea (omul lui Banescu Laurentiu / Iacomi - asta joaca la 
doua capete). Acestia vin cu inregistrari video si materiale 
prin care potential, cei doi oameni vor putea fi acuzati si 
inchisi! 
Oancea si Spaniolul sunt vanduti ca la piata pentru 
cumpararea de voturi de la oameni sarmani. 
Oancea si Spaniolul, sacrificati de oamenii lui Iacomi! 
Interesant insa ca Spaniolul, omul de incredere al lui Iulian, 
este unul dintre cei mai de incredere oameni al lui Iulian, 
iar Oancea, teoretic era in tabara lui Banescu, practic…. Cel 
care suna sa ii vanda, il gasim din Razvani, omul de baza al 
lui Iulian Iacomi si cel care apare in pozele cu Iulian la 
Razvani, suna sarmanul de pe propriul numar. 
 
Oameni sacrificati si vanduti de pe tabla de sah! 
Fara nici un dubiu, materialele compromitaroare 
inregistrarile video sunt deja date la DIICOT si MAI, cu 
petitie, adica sunt deja aranjati cu plangeri. Pe scurt vai de 
capul lor! Oancea si Spaniolul au probabil familii, copii, etc. 
 
Ieri 16.11.2020, DIICOT a mai publicat un articol in 
Adevarul https://adevarul.ro/locale/calarasi/averea-retelei-obtinut-
ilegal-indemnizatii-cresterea-copilului-
1_5fb28c405163ec4271ed4e1f/index.html  

Din nou DIICOT da cu batul in balta si refuza sa accepte un 
fapt trist! Interlopii sunt chiar ei, nu cei amarati si chinuiti 
care sunt de fapt victimele! 
Conform acestora, 532 cadre MAI (6 de la Directia de 
Operatiuni Speciale) au participat in cea mai mare 
operatiune din istoria DIICOT, pe zona de SE a Romaniei, 
pentru a destructura reteaua destructurata de cateva ori 
deja. 
Dar ce a gasit DIICOT la toate cele 150 de perchezitii cu 
mascatii si trupele speciale SAS? 

1)572,22 Ron la fiecare 
perchezitionat! 
2)183.33 euro la fiecare 
persoana perchezitionata 
3)5.38 USD la fiecare 
persoana perchezitionata 
4)2.33 shekeli la fiecare 
persoana perchezitionata 
5)O lira sterlina si 55 
penny la fiecare 
perchezitionat 
6)14 gr de aur (adica o 
pereche de cercei si o 
vericheta) 
Acum, anchetatorul nu 
stie daca o pereche din 
cercei sunt de aur sau 
auriti, pentru ei nu are 
importanta, salta tot! 
Pentru a concluziona, 

DIICOT, dupa un maraton exceptional in care au expus 540 
de angajati MAI la infectari aiurea cu COVID, si pe familiile 
calcate la fel, gasesc doar niste maruntisuri la marii 
infractori! 
 

MIHAITA BESTEA - Prefectura Calarasi si Director 
ITM Calarasi 
Mihaita Bestea, primeste banuti atat de la ITM Calarasi cat 
si de la Prefectura Calarasi. De la prefectura pentru 
instalare, Bestea Mihaita a primit suma de 42750 RON, 
bonus de instalare la PREFECTURA ORASULUI 
CALARASI, asta pe langa 111713 RON primit anual de la 
Prefectura si indemnizatia de 14500 RON de la Autoritatea 
de Ordine Publica Calarasi. Mai ia si 1710 RON 
indemnizatie alegeri (vezi declaratia de avere pe internet). 
 
Total: 42750+111713+14500+1710=170673 ron/ an, 
adica 34134 de EURO 
 
Mihaita Bestea nu a produs, nu produce si nu va produce 
pentru Calarasi si Calaraseni nimic bun! 
Acum cativa ani, cand era Director la ITM, a girat o serie de 
abuzuri, bucuros, acceptand amenzile scrise de subalterne 
inainte de inceperea inspectiei, Doamna Chirita, Inspector 
ITM, avand Procesul Verbal de amenda pre-completat si 
valoarea amenzii, inainte de a incepe controlul propriu-zis. 
Totul constat de mine ca persoana amendata! 
Prieten la catarama cu Gogosel (Dumitru Nicolae), Bestea 
are vina de a fi transformat ITM Calarasi intr-o prostituata 
de care au tras toti. 
Acum, prin extrapolare, daca Bestea „suge” 34.000 euro 
anual de la bugetul de Stat, de ce nu poate „suge” 2000 de 
euro o familie cu 11 copii? 
De ce Bestea este salutat de Procuror iar Stela arestata? 
Macar Stela merge la munca si ii curata curtea de iarba lui 
Mircea Danga acasa, pe DN3a nr. 213, ii pune panselute, iar 
cand trebuie merge si la Imparat si ii tunde gazonul si 
planteaza flori, sau culege ciresele si capsunile atat de dragi 
Imparatului. 
In Calarasi degringolada PSDNL dainuie pe carca noastra a 
tuturor, insa poate ar trebui sa o oprim! 

 

 
O data cu tehnologizarea agriculturii, utilizarea erbicidelor 
selective, forta de munca din zona devine excedentara, si 
depaseste necesarul. Zona a devenit un dormitor, cu aer 
poluat si apa poluata. 
Solutia ramane de fapt in orasele mari, in special 
Bucurestiul, initiativele locale, afacerile mici, in afara de 
magazine de desfacere, sunt aproape inexistente. 
Singura preocupare a Primarilor Ion si Iulian Iacomi a fost 
propria bunastare si bunastarea celor apropiati lor, dar si 
distrugerea celor din jur, care nu cotizeaza, uzand de 
aparatul administrativ folosit marsav, ca unealta opresiva. 
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Clanul Iacomi a distrus toate afacerile nealiniate sferei lor 
de influenta, fara a fi capabili sa ajute pe cei din zona, sa 
compenseze golul lasat si sa dezvolte zona. 
Daca pentru a pune umarul la aducerea Vitall in Dor 
Marunt, Ion Iacomi si Tudor Iacomi au alergat personal si 
au convins oameni batrani sa faca schimb de teren 
extravilan, pentru a le face acestora (investitorului), terenul 
necesar, tie, daca nu faci parte din Clanul Iacomi, sau sfera 
lor de interes, prin oameni infiltrati si institutii (amenzi / 
inspectii), Clanul iti termina si saboteaza afacerea rapid. 
Cu un numar de peste 200 de membrii, cel putin 50% sunt 
pusi in posturi calde, de unde in liniste, dreneaza banul 
public, adica banii tai. 
 
MAI - ISU Lehliu Gara - UM 0214 
Angajati fictivi de Clanul Iacomi, membrii Gruparii Iacomi, 
au beneficiat de contracte cu primariile, prin care au drenat 
si dreneaza in liniste banii comunitatii. 
Lt. Col. Gheorghe Catalin, principalul element prin care 
Clanul Iacomi a reusit compromiterea structurii MAI-ISU, 
in calitatea de conducator al Unitatii Militare, a reusit 
transformare unitatii intr-o anexa a Clanului Iacomi. Cu 
sprijinul neconditionat acordat de Lt. Col. Paduraru Adrian, 
situatia in unitatile MAI-ISU din Calarasi a cunoscut o 
degradare continua. 
Pe site-ul nostru gasiti inregistrarea audio a discutiei dintre 
Lt. Col. Gheorghe Catalin si Seful de Tura Plt. Adj. Gheorghe 
Andrei: https://experimentullehliu.ro/2020/11/05/um0214-clanul-
iacomi-si-crima-organizata/  

Deosebit de importanta, 
pentru autorizatiile pe 
care ISU Calarasi trebuie 
sa le dea anual la 
Ameropa, Rafinaria Prio, 
si alti agenti arondati lor, 
pentru locurile caldute de 
munca, in care, daca faci 
parte din Clan, nu trebuie 
sa te duci, mai deloc, 
Unitatea Militara Lehliu 
Gara UM0214, infectata 
si infestata, transformata 
in anexa, functioneza pe 
avarie, cu personal 
minim, si pompieri 
umiliti, amenintati, 
batjocoriti si injurati. 
Lt. Col. Paduraru Adrian, 
Sef ISU Calarasi si Lt. Col. 
Gheorghe Catalin au 

permis transformarea Unitatilor Militare in unitati de 
teroare si umilinta pentru cei care in fapt sunt eroii nosti! 
Cei care ne scot din foc, din fiare, si carora de multe ori le 
datoram viata! 

 
Viata in unitate, 
un iad! 
Dupa aparitia 
articolelor din 

Experimentul 
Lehliu, legat de 
Clanul Iacomi, 
Crima Organizata 
si ISU Calarasi-
Lehliu, o 

extraordinara 
campanie de 
amenintari si 

presiuni a fost demarata de Clan asupra celor pe care ei ii 
banuiau de scurgeri de informatii, in tot Judetul. 
Amenintari cu epurarea, dosare fabricate, sicanari, caini 
morti, in sau sub masini, amenintari de toate felurile si 
asupra tuturor. La interventii, tot sclavetii, mereu aceiasi, la 
alegeri la fel, tot ei iti asigura securitatea, chiar daca ies 
direct din tura! 
Dar meriti sa vezi cum sunt tratati, sa stii cum sufera, insa 
Sclavetii sunt soldati, nu sclavi! Pompierii Militari sunt 
oameni ca si tine, au familii, au copii si mai toti, vin in 
Unitate din dragoste pentru Patrie, din datorie si sunt 
oricand capabili sa te privesca in ochi! 
Grup infractional organizat militar, inselaciune, trafic de 
influenta, munca fortata, obstructionarea justitiei, fals, uz 
de fals, sunt toate elemente specifice Crimei Organizate. 
Daca DNA doseste plangerile, iar Prim Procuror Xenofonte 
Purcarea le primeste pentru a le trimite Clanului, nu la fel 
se intampla si cu Structurile Militare care, de fapt, trebuie 
sa primeasca plangerile legat de actele de coruptie, si 
exceptionalele abuzuri comise de Clanul Iacomi, in unitatile 
MAI-ISU. La randul sau, Clanul Iacomi a fost infiltrat de 
Structuri de Securitate ale Statului Roman, care au strans 
informatii, au inregistrat, au evaluat si structurat 
informatii. 
Romania este un Stat Unitar, iar Clanul, Lacomi Land, si 
abuzurile acestora, sunt doar un episod trist, care exista 
doar in mintea unor oameni avari si rai, peste care va trebui 
sa trecem repede, insa, sa nu le uitam nici o data faptele! 
In zona Calarasi - Lehliu este un adevarat razboi, cu victime 
mai putin vazute, un razboi surd, intre oameni, mafia 
politica, clanuri, pile, relatii, si structuri ale Statului Roman, 
structuri, pe care multi le subestimeaza. 
DGA, IGSU, Parchetul Militar si DGPI, sunt structurile 
Statului Roman, responsabile a analiza si evalua faptele 
exceptionale ale cadrelor MAI, precum si relatia acestora cu 
Gruparile de Crima Organizata. Structurilor mai sus 
mentionate, Clanul Iacomi, nu are ce sa le ofere, si nici ce sa 
le faca, nici ce amenzi sa le dea. 
Dreapta judecata urmeaza sa primeasca fiecare, pentru cele 

savarsite. 
Ieri, pe data 
03.11.2020, a avut loc 
o repetie, in care 
cateva zeci de cadre 
MAI, au participat la 
perchezitii si arestari, 
in zona Lehliu Gara si 
Dor Marunt, in 
special, pentru fapte, 
legate tot de Crima 
Organizata. 
Interventie a 

pompierilor in zona Lehliu. Poza din header este tot de la o 
interventie a pompierilor din Lehhliu Gara. 

-Cinste lor, eroilor nostrii, Pompierii Militari! 

 

 
Cum intelege sa se razbune Iacomi Iulian primar al orasului 
Lehliu Gara pe oamenii pe care, el, in calitate de edil, ar 
trebui sa ii protejeze. 
Pe site-ul nostru gasiti inregistrarea audio: 
https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-prostituata-se-
intoarce/   
Inspectoratul Teritorial de Munca Calarasi este institutia 
cea mai infestata de coruptie si utilizata de Subprefectul 
Dumitru Nicolae (zis Gogosel), Stan Ionel (Ciorapul), 
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Bestea Mihaita si Clanul Iacomi ca unealta suprema de 
oprimare si distrugere a celor care deranjeaza! 
In fapt, ITM Calarasi, condusa de un deceniu prin rotatie de 
Bestea, Stan si Dumitru, dar coordonata si utilizata de 
Iacomi Iulian si Iacomi Ion, ori de cate ori au avut nevoie, 
este o prostituata, cu care Interlopii se sterg pe picioare in 
fiecare zi. 
 

 
 
 

La treaba sunt trimisi sclavetii ITM, care trebuie sa faca 
filaje si sa se umileasca, ascultand de indicatiile prin telefon 
ale Primarului Iacomi dornic sa pedepseasca. 

 

 
Dumitru Nicolae, Mihaita Bestea, Stan Ionel, la lucru! 

 

Modul de lucru este foarte simplu si se bazeaza pe o 
sumedenie de cartele telefonice si firul scurt al mobilului. 
Chiar daca este plecat din ITM Calarasi, Subprefectul 

Dumitru Nicolae (zis Gogosel), slugarnic fata de „fratele” 
Iacomi, aranjeaza imediat cu Stan Ionel (actual Director - 
Inspector SEF) si Bestea, o executie, pe modelul cunoscut 
lor! 
 
Mica istorie a ITM Calarasi 
In ultimul deceniu, la conducerea ITM Calarasi a existat o 
dinamica furibunda in posturile de conducere. Mereu Stan 
Ionel, Dumitru Nicolae si Bestea, rotiti in functie de cum 
mai sarea cate unul in posturile de Subprefect. 
Astfel, cand Bestea pleca ca Subprefect, institutia ramanea 
de izbeliste, fara Director (Inspector Sef), pana cand era 
confirmat in functie alesul si Ministerul desemna la 
conducere pe altul dintre cei doi! Cand Bestea pierde postul 
de Suprefect, locul cald de la ITM il asteapta iar Eremia 
Carmen, in prag cu flori si lacrimi in ochi, suspina adanc de 
emotie si bucuria revederii. 
Cand pleaca Dumitru la Prefectura, pana atunci seful lui 
Stan Ionel, acestia au grija sa pastreze fotolile calde pentru 
ei, pentru ca institutia le apartine de drept! Tu doar trebuie 
sa platesti taxe ca ei sa-si ia salariile si sa-si vada de 
vacantele in Israel si alte locatii, in liniste. 
Folosita strict ca o trambulina si ca bata, ITM Calarasi si-a 
castigat titlul binemeritat de „prostituata judetului”. 
Omul de campanie al lui Iulian Iacomi, Dumitru Nicolae 
este unul din cei mai de incredere si mai slugarnic membru 
al Clanului Iacomi. Aflat in Prefectura Calarasi, Dumitru 
foloseste inca institutia ITM la comanda Clanului Iacomi. 
Real, Clanul Iacomi are doar o mana de instrumente de 
constrangere, care includ in principiu Institutii publice, 
utilizate dupa bunul plac. Cea mai importanta institutie este 
ITM Calarasi, unealta suprema a Interlopilor din Clanul 
Iacomi. 
 
Cum lucreaza Clanul 
Iacomi Iulian trebuie sa fie sigur cand cheama mercenarii 
ITM ca tinta este vulnerabila si poate fi atacata. Pentru asta 
foloseste infiltrati in unitatea respectiva, sau oameni pusi de 
el sa supravegheze tinta, sau vecini pusi sa dea informatii. 
Seara, tarziu, aranjeaza cu Dumitru Nicolae controalele, fie 
la el la Hanul cu Limbrici (Rustic), fie telefonic, de pe 
numere diverse. In data inspectiei, Iacomi Ion si Iulian dau 
tarcoale si coordoneaza echipa de Inspectori (Hiene) din 
telefon! Cand nu are oameni infiltrati in unitate, Iacomi se 
face de ras, iar inspectorii raman si zgarie portile sau usile. 
 
Puteti accesa filmarea camerei de supraveghere pe site-ul 
nostru: https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-
prostituata-se-intoarce/   
Observati cu atentie dinamica privirii si atentiei lui Iacomi, 
in timp ce pe celalalt trotuar, Inspectorii ITM nu prea 
intelegeau unde trebuie sa se duca! 
 
Primarul Orasului Lehliu Gara coordoneaza Inspectorii 
ITM Calarasi in activitati specifice Crimei Organizate. 
Stan Ionel – Director ITM Calarasi – un interlop marunt. 
Stan Ionel, zis „ciorapul”, pentru faptul ca prin el trece tot, 
era in urma cu ceva timp la ultimul etaj din cladirea ITM de 
pe Str. Flacara, din Calarasi, unde avea un birou mic, mic, 
mic! Pe cat de mare erau birourile lui Bestea si Dumitru, pe 
atat de mic era cel al lui Stan. 
Stan Ionel, in fata mea, a avut nevoie de 5 ore sa scrie un 
proces verbal de amenda, la el in birou! Procesul verbal de 
amenda dat mie, ziaristului, a fost anulat in instanta de 3 
ori! Prinsi cu fals in acte si uz de fals, prezentand un 
document falsificat grosolan, cu stersaturi si modificari, 

https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-prostituata-se-intoarce/
https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-prostituata-se-intoarce/


Experimentul Lehliu                                                                                                                               ● Decembrie 2020 
 

15 
 

acestia pierd in fata Completului de doi Judecatori apelul 
exceptional si se fac de ras! 
Stan Ionel a fost prins utilizand muncitori la negru de catre 
ITM Bucuresti si a demisionat! Azi, el este Directorul ITM 
Calarasi! (https://www.radiovocescampi.ro/inspectorul-sef-al-itm-

calarasi-si-a-dat-demisia/). 
 

Dumitru Nicolae (in calitate 
de Director ITM – 
Inspector Sef) a folosit si el 
muncitori la negru pentru 
viluta din Calarasi, iar in 
episoadele urmatoare vei 
vedea cum lucrau baietii 
din Dalga Gara, fara 
echipament de protectie la 
inaltime, in filme si poze 
document! 
Mihaita Bestea, o data 
intors de la Prefectura, 
ajunge in 2020 coleg cu 
Stan Ionel ca subaltern! 
Este important a mentiona 
ca din cei trei, singurul cu 
care poti schimba doua 
fraze este Mihaita Bestea. 
 

Dumitru Niculae si Iacomi Ion 

 
Cu valuri de plangeri penale, ascunse de Procurorii 
Calaraseni si DNA Bucuresti, raiul de la ITM Calarasi 
ramane nederanjat de zgomotul de afara, iar Imparatul 
Iulian (cel cu bilele) se sterge pe picioare cu prostituata ITM 
Calarasi, cand are chef, asa cum a facut si in urma cu cateva 
zile la Lehliu Gara! 
 
Ura Imparatului 
Iacomi Iulian, o data juramantul depus, cu tricolorul pe 
piept, lasa bilele acasa si incepe sa se ocupe de cei care nu il 
iubesc si nu vad in el decat ceea ce este, adica un infractor. 
Asa ca aranjeaza Iulian Iacomi, in graba, o inspectie beton! 
Doar ca in ultimul timp masina de informatii a Imparatului 
da gres, erorile se tin lant, pierde controlul si zilnic da cu 
batul, pe declaratii in toate directiile, mai ceva ca un scrib. 
Pentru el este o lupta pe viata si moarte, o chestiune de 
timp…. de urgenta maxima. 
Prefectul Marian Stoica este omul care a citit zeci de 
plangeri cu sute de atasamente si dovezi impotriva Clanului 
Iacomi, de mai bine de un an, in paralel cu Procurorii DNA 
si cel care a trimis parte din plangeri spre solutionare altor 
Institutii. Generalul Marian Stoica nu a putut pune cu mana 
lui tricolorul pe pieptul Imparatului, chiar daca azi este 
coleg de partid cu acesta! 
 

 

Prefectul Marian Stoica vine de la Calarasi sa asculte 
Juramantul Primarului Iulian Iacomi. Cu tricolorul pe 
piept, Iulian ii va proteja pe oamenii lui, iar tie, daca ii iesi 
in cale iti trimite ITM-ul si Interlopii din Clan, iti infiltreaza 
oameni si iti distruge afacerea, te umileste si te jigneste, ori 
de cate ori poate. Minutele in care Iacomi Iulian poarta 
tricolorul pe piept sunt in fapt, singurele minute in care nu 
face rau, nu distruge, nu demoleaza si nu fura. 
 

Motto Iulian Iacomi: 
Cine crede ca a fi primar presupune a sta bine, mersi, se 
inseala. Am o singura grija: Oamenii. Schimbarea spre 
bine a venit prin multa munca, am dovedit asta. Familia 
mea, casa mea, orasul meu este Lehliu. Am dat de mult 
timp start implicarii si am pus stop nepasarii. Noi, cei din 
familia Iacomi, cei din echipa mea, ne ascultam inimile in 
tot ceea ce facem... ii ascultam pe oameni... 
 

Am cautat in zadar inregistrarea video a juramantului lui 
Iulian Iacomi. Am constatat cu tristete, vorbind cu cei 
prezenti, ca acesta nu a dorit publicarea inregistrarii video, 
lasand doar cateva poze. 
Pentru inspectie, Imparatul Iulian merge personal la 
adresa, nu inainte de a se intalni cu echipa ITM in fata la 
Nemes si de a da apoi telefonic indicatii hienelor ITM, 
venite la plezneala si trimise in fapt de Stan Ionel si Dumitru 
Nicolae. Simple slugi ale lui Iacomi Iulian, Inspectorii ITM 
sunt coordonati in mod direct de un Primar PNL! 
 
Operatiunea „viezurele” 
Ramas fara bile pentru a se razbuna, Iulian Iacomi foloseste 
boarfa ITM Calarasi pentru a finaliza operatiunea 
Viezurele! Inspectorii primisera indicatii sa dea amenda 
exemplara proprietarului, indiferent de cine si ce gasesc 
inauntru. Pentru a se asigura de succesul operatiunii, 
Primarul, in loc sa se ocupe de problemele Primariei, 
coordoneza echipa de sclavi ai ITM Calarasi, oferind 
telefonic informatii acestora. 
Pe strazile din Oras, Iulian Iacomi nu mai merge neisotit! El 
de fapt merge doar cu masina si rar paseste pe trotuare. 
Pentru a coordona operatiunea „viezurele”, Iulian a facut o 
exceptie si a survolat zona, nu inainte de a se intalni fata in 
fata cu inspectorii pentru a le da indicatii. 
Intrati pe contrasens, Inspectorii ITM vin bulversati sa 
aranjeze pe unul si pe altul la instructiunile directe a lui 
Iulian Iacomi. 
Se poate presupune ca angajatul ITM are permis de 
conducere si intelege cum arata un semn de sens unic si 
accesul interzis! Patrunsi pe Str. Crinului, asfaltata la 
tarnacop, echipa de Sclavi ai ITM Calarasi este ghidata prin 
telefon si pusa sa stea cu orele in fata tintei, tinuti fiind in 
fata unitatii, in caz ca cineva undeva misca. 
Aproape 3 ore au asteptat Inspectorii ITM permisiunea de a 
pleca la Calarasi, timp in care au stat pe afara si au zgariat 
portile inchise! 
Tinuti ca sclavii, Inspectorii sunt pusi sa astepte instructiuni 
de la Iulian Iacomi, care dadea tarcoale, disperat ca nu ii 
iese planul. 
Cu cateva zile inainte, tinta a fost „calcata” de Inspectorii 
ITM la o alta adresa a acestuia. Reprezentantul firmei, in 
timpul vizitei Echipei ITM la adresa de pe Crinului, era chiar 
la ITM Calarasi, unde prezenta sute de acte, cerute de 
spuma ITM Calarasi, printre care acte, pentru angajatii din 
2015 pana in 2020! 
Primarul Iulian Iacomi da tarcoale zonei, sa se asigure ca 
Inspectorii gasesc adresa! 
ITM Calarasi nu este o institutie, este o rusine! Platita din 
banii nostri ai tuturor, in cladirea ITM salasluiesc 
Inspectori insurubati politic, incapabili sa-si gaseasca un loc 
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de munca la privat, spre exemplu. La o analiza a celor 3 
Manageri ai ITM (Gogosel, Ciorapul si Mihaita) ca studii si 
experienta, poti intelege cu usurinta de ce Institutia este „o 
carpa de care trag toti”! 
 
Stan Ionel director – Inspector Sef ITM 
Stan Ionel, la ITM Calarasi, enervat, in lipsa persoanei 
controlate aflata la registratura, de fata cu Carmen Carmen 
si Chirita Daniela, se antepronunte, inainte de a incepe 
controlul! 
Puteti asculta inregistrarea audio pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2020/11/02/itm-calarasi-prostituata-se-
intoarce/  
Stan Ionel arde amenda cat de mare a putut el, nu inainte 
insa de a avea nevoie de nu mai putin de 5 ore pentru 
completa procesul verbal de contraventie, care este anulat 
in 3 instante diferite. Importanta este antepronuntarea, si 
atunci facuta in calitate de Sef ITM (ii tinea locul lui Bestea 
Mihaita). 
 
Iacomi Iulian Primarul care nu mai merge singur 
pe strada 
Primim de ceva timp informatia care se confirma, cum ca 
Primarul Orasului Lehliu Gara, Iulian Iacomi, nu mai merge 
singur pe strada. Atunci cand nu merge cu masina 
Primariei, el merge insotit de cel putin un aghiotant. Acest 
fapt este deosebit de important, mai ales ca Iulian Iacomi 
trebuie sa asigure partidului pe care il reprezinta cat mai 
multe voturi la alegerile parlamentare care se apropie. 
 
Nu uita ca Primarul a jurat sa te protejeze, sa aiba grija de 
Oras, sa ajute comunitatea spre progres, iar el este in 
Primarie doar pentru tine. El pentru tine si Orasul Lehliu 
Gara se sacrifica, asa cum Ion Iacomi se sacrifica pentru a 
asigura prosperitatea si dezvoltarea Comunei Dor Marunt. 
 

 
Juramantul Solemn, depus de Primarul Iulian Iacomi 

 
Vroiam, ca om, sa ascult juramantul lui Iulian Iacomi, ca 
reprezentant al unei comunitati, pentru a vedea, daca a 
folosit aceleasi injective si cuvine murdare, la depunerea 
juramantului, asa cum face zilnic, cu cei pe care-i ameninta 
cu mutarea din localitate, demolarea, omorul, distrugerea si 
bagatul bilelor… Vroiam sa vad daca a spus juramantul cu 
voce tare sau tot in soapta, asa cum facea amenintarile. 
 
O data ce am inregistrarea juramantului de anul acesta, voi 
sui inregistrarea video a juramantului Primarului Iacomi 
Iulian si inregistrarea asaltului acestuia asupra mea, de la 
Vulcanizarea lui Valcu, ambele cu transcrieri, intr-un articol 
monument, pe care nu trebuie sa il ratezi! 

 
 

 
Subcomisar de poliţie 

BURAGA COSTEL 
ŞEFUL POLIŢIEI 

ORAŞULUI LEHLIU GARĂ 

 
Gruparea infractionala 
Iacomi, condusa de 
Imparat (Iacomi Iulian), 
are ca unelte, printre 
altele, unitati 
administrative ale 
Statului Roman, unitati 
care actioneaza la buton! 

 
Azi exemplul lui Buraga Costel, Seful Politiei Orasului 
Lehliu Gara, trimis de Iulian sa evalueze unde mai pot lovi, 
cati suntem, si cum ne pot aranja! 
 
Subcomisar Buraga este membru important al clanului 
Iacomi, legati prin angajarea sotiei, doamna Buraga la 
Spitalul unde Doamna Braileanu Daniela, un alt membru al 
Gruparii, „o tine” langa dansa pe doamna buraga, la noul 
Spital construit din Banii Judetului Calarasi, la inalte 
standarde Europene. 
 
Buraga Costel este principalul organizator al FALSIFICARII 
ALEGERILOR DIN 2017, alegeri in care Iacomi Iulian iese 
primar! Dar asupra masluirii alegerilor vom reveni intr-un 
episod viitor. 

Pe data de 11.06.2017 au avut loc alegerile prin care Iulian 
Iacomi a iesit primar! 
 
Azi discutia dintre mine, administrator de unitate de 
productie, care plateste taxe si impozite, angajeaza oameni 
si produce, pe de-o parte si Buraga Costel, insotit de 
aghiotant, pe de alta parte. 
 
Inregistrarea are loc la sediul din Dor Marunt al unitatii 
noastre, o fabrica de produse cosmetice si alte produse si o 
puteti asculta in intregime pe site-ul nostru:  
https://experimentullehliu.ro/2020/08/21/cum-verifica-clanul-iacomii-
prin-mai-buraga-costel-vulnerabilitatiile-unitatii-noastre/  

 
BURAGA COSTEL, Comandantul de Politie Interlop! 
Buraga Costel, Comandantul Politiei Orasului Lehliu Gara 
primeste un email anonim cu adresa Iulian Danila 
Prepeleac@…. Acesta din pozitia de Comadant Politie 
Lehliu, care nu ii permite sa verifice direct o unitate privata, 
vine la sediul nostru sa verifice vulnerabilitatile unei unitati 
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de productie si a sustrage informatii pentru a vedea Clanul 
Interlop Iacomi unde mai pot lovi. Crima organizata asa 
lucreaza.  
Transcrierea discutiei o gasiti mai jos: 
 
Cezar Petrescu: -Bună ziua! Bine ați venit în unitatea 
noastră! Poftiți, poftiți! Luați loc, simțiți-vă ca acasă! 
Domnu Buraga, este o mare onoare să vă avem la noi în 
unitate! Dă-o în mă-sa de mască! Noi am fost covidați, 
acum nu mai suntem, la început am fost. Dar ăsta, cum îl 
cheamă? Ionică când ne trimitea controale în pandemie, 
nu le spunea la ăștia ,,vedeți mă, că au din ăștia infectați…. 
Cezar Petrescu: – Ion, ăștia ai lui Iacomi.  
Comandant BURAGA COSTEL: – Dar sunteți prieten bun 
cu ei! 
Cezar Petrescu: – Daa… Noi suntem cu ăștia ai lui…. cu 
Ionică și Iulică!? La cataramă! Ne iubim! Dar și pe 
dumneavoastră vă iubim! 
Comandant BURAGA COSTEL: – Nu știu… 
Cezar Petrescu: – Nu știți? 
Comandant BURAGA COSTEL: – Aveți semnale? 
Cezar Petrescu: – Avem semnale foarte puternice! 
BURAGA COSTEL: – Că? De dragoste puternică? 
Cezar Petrescu: – De dragoste puternică!BURAGA 
COSTEL : – De bine sau de rău? 
Cezar Petrescu: – De dragoste puternică… 
BURAGA COSTEL: – Ăsta e un email…. cu rugămintea de 
a ține oarecum pentru dumneavoastră… 
Cezar Petrescu: – Iulian Dănilă Prepeleac… 
BURAGA COSTEL: – Nu știu cine e ăsta…. Nu știu cine e… 
Noi suntem obligați să vă dăm curs, să vă dăm…. să le dăm 
curs și după aceea să vedem….  
Cezar Petrescu: – Așa… @senat.ro… așa… traficul de 
droguri…. da, acum se practică, se practică ... de 
asemenea, presupune… conexă…  
BURAGA COSTEL: – Nu știu cine e respectivul… 
Cezar Petrescu: – Da, Ionela! Nu știu, nu știu… O să vin… 
Ai puțină răbdare, sunt puțin ocupat… 
BURAGA COSTEL: – Deci ea s-a dus undeva în DIICOT… 
Cezar Petrescu: – Domnu… Șeful secției Lehliu Gară, 
poliția, vine la mine în unitate cu o hârtie pe care nu scrie 
nimic, dată de un anumit… 
BURAGA COSTEL: – Zice că e…. 
Cezar Petrescu: – Domnu… uitați-vă puțin la mine! 
BURAGA COSTEL: – Vă rog! 
Cezar Petrescu: – Dată de un anumit… Deci nu există ce 
aveți dumneavoastră acolo! Aia o luați și o…. e hârtie de 
toaletă. Da? Și să facem ce? 
BURAGA COSTEL: – Stați două secunde să vă explic… 
Există un… un email… 
Cezar Petrescu: – Știu ce există! 
BURAGA COSTEL: – Fiecare unitate de… conform… 
fiecare unitate publică e obligată să pună la dispoziție un 
email, care fiecare sesizează ce vrea acolo. Vedeți 
dumneavoastră… aicea, DIICOT, nepublic este site… site… 
adresa oficială a DIICOT, petiții@…ro. Deci el s-a dat în 
două locuri… în trei locuri. Plus PNL@… opa, a trimis și la 
senat… A trimis la DIICOT, la poliție și la senat. De trei 
ori… știți că la email merge. O dată primită, MAI a trimis-
o către zonal, către IPJ Călărași. IPJ Călărași, unde are 
domiciliul, în Dor Mărunt, du-te la…. Și eu acum trebuie 
să… și am un termen destul de strâns, 15 zile, termen 15 
zile… 
Cezar Petrescu: – Păi și petiția nu se ia și ea în anumite 
condiții? 
BURAGA COSTEL: – Sunt obligați să… așa… Spune că 
dacă are definit emailul, trebuie să-i răspund tot pe email. 
Cezar Petrescu: – Tot pe email? 

BURAGA COSTEL: – Tot pe emai! 
Cezar Petrescu: – Și acum dumneavoastră ce vreți să 
facem noi aici? 
BURAGA COSTEL: – Acum facem un singur lucru. 
Cezar Petrescu: – Ia spuneți! Ce ați vrea dumneavoastră 
să facem? 
BURAGA COSTEL: – Ar trebui, dacă doriți sau nu doriți, 
să facem un proces verbal, dacă nu doriți nu dați niciun fel 
de indicații. Dar sunt obligat să… ne întâlnim, să vorbim. 
De pe internet, n-am intrat foarte bine… 
Cezar Petrescu: – Dar dumneavoastră de ce nu ați fost la 
Iulian să-l întrebați? Întrebați-l că vă spune el! 
BURAGA COSTEL: -….dar nu știu cine este cu emailul 
ăsta… 
Cezar Petrescu: – Dănilă Prepeleac… Îți spun eu… Dănilă 
Prepeleac… 
BURAGA COSTEL: – Eu știu, dar… Eu știu că 
dumneavoastră îl bănuiți că e dumnealui…. 
Cezar Petrescu: – Nu, nu îl bănuim! Noi știm, nu bănuim… 
BURAGA COSTEL: – Haideți acum să vorbim… 
Cezar Petrescu: – Să vorbim ce? Dar ce ați vrea 
dumneavoastră să facem? 
BURAGA COSTEL: – Ar trebui să dăm o declarație sau să 
facem un proces verbal, să ne spuneți ce obiect de activitate 
are firma dumneavoastră. 
Cezar Petrescu: – Să dăm noi declarații! 
BURAGA COSTEL: – Da. În urma unei petiții… 
Dumneavoastră sunteți administrator… 
Cezar Petrescu: – Stați puțin! Stați așa… Cum adică să dau 
o declarație cu ce fac eu în unitatea mea… 
BURAGA COSTEL: – N-ați înțeles… declarația e… e vorba 
despre obiectul dumneavoastră de activitate. Spuneți 
,,obiectul nostru de activitate,,… și ne puneți la dispoziție 
un din ăsta… un… 
Cezar Petrescu: – Adică să faceți un control… 
BURAGA COSTEL: – Nu. Controlul presupune altceva… 
Controlul presupune să vină cu…. niște documente…. Nu 
mă interesează… 
Cezar Petrescu: – Păi asta-mi cereți… Ce vreți să facem? 
Declarații?  
BURAGA COSTEL: – Dumneavoastră ca societate 
comercială aveți un…. 
Cezar Petrescu: – Nu suntem o societate comercială, 
suntem întreprindere individuală. 
BURAGA COSTEL: – II… aveți un obiect de activitate… 
Cezar Petrescu: – Avem mai multe… 
BURAGA COSTEL: – Bun! Spuneți care este obiectul 
dumneavoastră, spuneți… faceți sau nu faceți… 
Cezar Petrescu: – Nu are nicio relevanță, domnu Buraga, 
pentru că eu aș spune… ăla spune ceva, eu aș spune 
altceva, ce facem? 
BURAGA COSTEL: – Da. Facem un proces verbal… 
Cezar Petrescu: – Dumneavoastră ce obțineți din asta? 
Instituțional, dacă tot te duci la infractor nu-l întrebi ,,ce-
ai făcut mă, ai făcut aia?,,… păi nu… Iulian, ce spune Iulian 
că fac? Uuu, săracu, zice și el că nu face, e cuminte! 
BURAGA COSTEL: – Una peste alta… în contextul ăsta, eu 
sunt obligat să vă întreb ce scrie aici, ce faceți aici… 
Cezar Petrescu: – Păi, mă întrebați în cadrul unui control, 
domnu Buraga. 
BURAGA COSTEL: – Nu. Ascultați-mă puțin să vă explic. 
Cezar Petrescu: – Ia spuneți! Dumneeavoastră sunteți tot 
de la Lehliu, că nu vă cunosc… 
BURAGA COSTEL: – Da. Mă numesc…. 
Cezar Petrescu: – De la Lehliu… 
BURAGA COSTEL: – Da, de la Lehliu, da. Ascultați-mă 
puțin! Scrieți acolo… dacă orice cetățean face o sesizare, în 
speță o petiție, da? Legată de… acum am să vă dau un 
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exemplu, să zicem… nu știu… vecinu îmi aruncă cu pietre 
în geam, vă dau un exemplu banal, da? Poliția e obligată 
să cheme și pe unu și pe altu și să întrebe: ,,ia spune, e 
adevărat ce spune…,, 
Cezar Petrescu: – Cum îl cheamă pe ăsta? 
BURAGA COSTEL: – Păi facem verificările să vedem dacă 
există… 
Cezar Petrescu: – Ascultați-mă puțin! Dumneavoastră v-
ați sesizat fără să aveți motivul să o faceți, pentru că 
persoana care… deci, ăsta nu vă nimic. Deci 
dumneavoastră veniți la mine, unitate de producție… 
BURAGA COSTEL: – Nu, noi am venit în baza emailului… 
Cezar Petrescu: – Care email? Ăsta e email? Deci haideți 
să citim emailul! Haideți să-l citim împreună! 
BURAGA COSTEL: – Citiți-l! 
Cezar Petrescu: – Da. ,,Vă aduc la cunoștință,… cum aduce 
la cunoștință? Prin trei rânduri… că ce? Că la adresa… 
așa… și în alte localități în care acesta își depozitează 
materialele, așa, se practică traficul de droguri.,, De ce nu 
începeți o investigație? Facem un dosar… facem ca lumea 
dacă vreți. 
BURAGA COSTEL: – N-ați înțeles… 
Cezar Petrescu: – Păi nu înțelegeți că ăsta nu este nimic? 
Astea le aruncă Iulian, pune toți proștii pe care-i ține la 
Săpunari (Spitalul de psihiatrie unde director este sotia lui 
Iacomi) acolo, la spital… 
BURAGA COSTEL: – Una peste alta, ne întindem la 
discuții… noi suntem obligați să… 
Cezar Petrescu: – Să ce?  
BURAGA COSTEL: – Să-i dăm drumu… 
Cezar Petrescu: – Să-i dăm drumu cu ce? 
BURAGA COSTEL: – Este foarte simplu! Suntem la 
dumneavoastră în baza unei petiții… răspundere penală. 
Dumneavoastră vă duceți prea departe! Nu e vorba de 
nimic penal aici. 
Cezar Petrescu: – Dați-i răspuns! 
BURAGA COSTEL: – Păi, bun, o să-i dăm răspuns… 
Cezar Petrescu: – Păi, hai, să-i dăm răspunsul! Haideți să 
scriem răspunsul… îl fac, îl semnez… eu vă dau… 
BURAGA COSTEL: – Să nu scrieți pe asta aici… 
Cezar Petrescu: – Nu, nu mă ating de ea, nu mă ating, 
uitați, fac una aici. Domnu Buraga, uitați, fac una aici. Ia, 
ia, stați puțin să vă fac eu! 
BURAGA COSTEL: – Deci, mie puteți să-mi puneți la 
dispoziție un… 
Cezar Petrescu: – Deocamdată nu vă pun nimic. Dau o 
declarație, cum ați luat și de la el….copy…stați puțin să 
facem așa. Imediat vă fac, să vedeți cum o rezolvăm! 
Cezar Petrescu: – Îi punem așa… e un document, când 
este… pe data de 10, îi punem aici, 10.06.2020, așa, și 
spunem aici: ,,către domnul Buraga Costel, așa, șef secție… 
șef secție sau cum? 
BURAGA COSTEL: – Ce vreți să spuneți? 
Cezar Petrescu: – Vreau să văd funcția… funcția 
dumneavoastră… 
BURAGA COSTEL: – Ce vreți să spuneți? 
Cezar Petrescu: – Șef… păi vreau să vă dau un răspuns la 
ce a… la această solicitare, această interpelare pe care o 
aveți pe email… vă dau un răspuns…. vreți un răspuns, vă 
dau. Și vă scriu acolo ,,Ferma Domnița Maria din…. 
BURAGA COSTEL: – Atunci spuneți ,,către domnul 
Buraga..,, 
Cezar Petrescu: – Către domnul Buraga Costel, poliția, 
sau…. 
BURAGA COSTEL: – Scuzați-mă!… Către poliția orașului 
Lehliu gară…  

Cezar Petrescu: – Către poliția orașului Lehliu Gară, așa, 
bun… legat de… Dați-mi să mă uit puțin… 
BURAGA COSTEL: – Cu referire… 
Cezar Petrescu: – Cu referire, dați-mi un număr de acolo! 
Ce aveți? Nota, petiția cu numărul… cât aveți acolo? 
BURAGA COSTEL: – Imediat!… 
Cezar Petrescu: – Dați un număr acolo, ce aveți… nu 
contează… 
BURAGA COSTEL: – 345176/03.06.2020 
Cezar Petrescu: – Dați-mi să mă uit puțin să văd ce…. În 
care sunt menționate aspecte legate de activitatea 
noastră… .activitatea unității noastre… 
BURAGA COSTEL: – Da, dar spuneți și cum se numește 
unitatea. 
Cezar Petrescu: – Dați-mi puțin… Ia stați puțin să văd ce a 
scris ăsta aici… Probabil el acum este supărat că nu i-am 
dat și lui, săracu, o fi vrut și el când se duce acolo la han, 
când pescuiește crapul somonat, când bagă undița în 
apă… Haideți, nu mă luați așa, nu mă luați că deja ne 
supărăm! Păi înseamnă că nu ne cunoaștem! Luați de 
aicea să vedeți cum stăm ca să… cât citiți dumneavoastră 
acolo citesc și eu aici… legat de petiția așa… (Dl. 
Comandant primeste cateva poze cu buletine) 
BURAGA COSTEL: – Sunt buletine aici… Cu ce ocazie? 
Cezar Petrescu: – Da?? Sunt buletine acolo? Domnu 
Buraga, credeți dumneavoastră? Nu se poate așa ceva! Eu 
nu cred… 
BURAGA COSTEL: -...de votare bănuiesc…  
Cezar Petrescu: – De votare o fi?… ținem să clarificăm 
următoarele… Și spunem aici ce a zis omul… 
BURAGA COSTEL: – Spuneți dumneavoastră dacă vreți… 
Cezar Petrescu: – Nu. Eu vă dau răspunsul instituțional, 
cum trebuie, ștampilat… 
BURAGA COSTEL: – Spuneți cu ce se ocupă firma 
dumneavoastră… 
Cezar Petrescu: – Nu am cum să spun cu ce mă ocup… eu 
vă spun un răspuns…Păi, da de ce să spun… eu vă spun ce 
spune el aici… uitați… așa, vă aducem la cunoștință, și în 
alte locații, o luăm pe rând… unitatea noastră… 
BURAGA COSTEL: – Mai aveți vreo poză din asta sau o 
pot opri… 
Cezar Petrescu: – E pentru dumneavoastră… nu, e pentru 
dumneavoastră! 
BURAGA COSTEL: – Nu. Dacă mai sunt și altele? Alte 
imagini? 
Cezar Petrescu: -…Aveți răbdare! Avem! Avem filme 
întregi! 
BURAGA COSTEL: – Dar nu, stați că se prescriu faptele! 
(Stie el ca sunt prescrise?!) 
Cezar Petrescu: – Nu se prescrie nimic. Înțelegeți că nu are 
nicio treabă cu prescrierea… Domnu Buraga, 
dumneavoastră sunteți un simbol! 
BURAGA COSTEL: – De ce?  
Cezar Petrescu: – Sunteți o dovadă a instituției în sine! 
BURAGA COSTEL: – Depinde acum, cum o priviți… 
Cezar Petrescu: – Cum trebuie s-o privim? 
BURAGA COSTEL: – De bine sau de rău? 
Cezar Petrescu: – E, acum… și dumneavoastră… 
Publicitatea este tot timpul bună! Așa trebuie s-o priviți! 
Și… săracul! el e mai liniștit așa! 
BURAGA COSTEL: – Dacă e bună, mă bucur! Dacă e rea, 
atunci o combatem! 
Cezar Petrescu: - …alte locații… și depozitează materiale… 
se practică! Bun! Unitatea noastră nu posedă alte locații. 
Altceva? Ce mai avem aici? Își depozitează materialele… 
deci e clar… nu depozităm în alte locații materiale. Ce mai 
zice el aici? De asemenea… nu practicăm trafic de droguri. 
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Așa. Ce-i mai spunem noi lui Iulică aici? Ca activitate 
conexă… nu desfășurăm activități conexe! Ce mai vrea? 
Aha! Înșelătoria… așa… nu practicăm înșelătoria… este un 
nonsens… așa… pot fi folosite ca tratament împotriva 
cancerului… nici nu știu ce să-i spun… nu practicăm… 
așa… siteul cu liniuță… ăsta știu și cine l-a scris de la ei de 
acolo… ăsta e al lui… ăla e semiretardat, cum îl cheamă? 
Tot de la dumneavoastră de acolo, de la spital, de la soția… 
BURAGA COSTEL: – Soția cui? 
Cezar Petrescu: – Soția… Doamna Buraga nu este acolo, la 
Săpunari (Spitalul de Psihiatrie)?… să-i dea Dumnezeu 
sănatate! Aveti o nevastă frumoasă! 
BURAGA COSTEL: – Ați fost la ea sau cum? 
Cezar Petrescu: – Domnu Buraga, eu sunt aici de când ați 
intrat.. până să ieșiți… 
BURAGA COSTEL: – Nu că n-am avut… 
Cezar Petrescu: – Să nu-i scoateți reproșuri soției 
dumneavoastră! 
BURAGA COSTEL: -Sunteți din zonă de aici? 
Cezar Petrescu: – Poftim? Eu, dacă sunt din zonă? Da, din 
zonă… așa… aspectul de mai sus vă este cunoscut, din câte 
am înțeles, de la alte persoane care au semnalat acest 
lucru…  Asta este o… deci să-mi vină mie șeful poliției 
Lehliu Gară cu o … asta este… e beton… 
BURAGA COSTEL: – Trebuie să dăm curs și să facem… 
Cezar Petrescu: – Cui să-i faceți? Dar de ce nu-l sunați 
acum? Haideți să-l sunăm acum! 
BURAGA COSTEL: – Nu. Nu nu… Nu-l sunați că poate nu 
e el… 
Cezar Petrescu: – El e, dă-l …  Cine… Om mai prost ca ăsta 
nu există!… Ce anume vreți să mai scriem? 
BURAGA COSTEL: – Ar trebui să spunem așa… până 
acum ați scris ce a spus el acolo… ar trebui să spuneți: 
,,societatea, firma pe care o administrez se ocupă cu,,… ce 
aveți dumneavoastră ca obiect de activitate. 
Dumneavoastră ați spus ce nu faceți acolo. 
Cezar Petrescu: – Nu. Știți de ce nu vreau să fac asta, 
domnu Buraga? Pentru că în momentul în care încep eu să 
dau declarații aiurea, cu domenii, cu astea, deja intrăm în 
alte chestii… Deci el v-a spus ce fac, eu v-am spus ce nu fac. 
Dacă vreți mai multe informații facem un control cum 
trebuie, cu ordin de deplasare, cu inspecție și atunci 
verificăm… 
BURAGA COSTEL: – II sau ce aveți dumneavoastră, cum 
se numește? 
Cezar Petrescu: – II se numește… 
BURAGA COSTEL: – Putem să spunem acolo… 
Cezar Petrescu: – Poftim? Nu înțelegeți că este o 
intreprindere individuală? Intreprinderea individuală nu 
are personalitate juridică, e o persoană, domnu Buraga! 
BURAGA COSTEL: – Am înțeles… 
Cezar Petrescu: – Da? Sunt eu! 
BURAGA COSTEL: – Ideea este alta… 
Cezar Petrescu: – Uitați aici, aveți în antet, domnul 
Buraga! Ăla e un site… 
.BURAGA COSTEL : – Dumneavoastră promovați… 
Cezar Petrescu: – Noi nu promovăm nimic! Nu. E o 
interfață de comercializare. 
BURAGA COSTEL: – Deci vindeți! 
Cezar Petrescu: – Vindem! 
BURAGA COSTEL: – Administrați dumneavoastră… ăsta? 
Cezar Petrescu: – Administrăm vreo zece siteuri. 
BURAGA COSTEL: – Printre care și… 
Cezar Petrescu: – Printre care și…? 
BURAGA COSTEL: – Bun! Am putea scrie lucrul ăsta? 
Cezar Petrescu: – Nu. 
BURAGA COSTEL: – Adică, cumva să facem referire la el. 

Cezar Petrescu: – Nu. Nu putem să facem. Explicați așa: 
nu practicăm înșelătoria, site-ul Ferma Domnița Maria 
este proprietatea noastră… 
BURAGA COSTEL: – A noastră, a cui? Nu ați spus până 
acum. 
Cezar Petrescu: – Nu trebuie foarte mult… Legiuitorul nu 
trebuie să stea să citească mult că nu are rost să-i dăm… 
Gata! 
BURAGA COSTEL: – Puteți să nu puneți la dispoziție o 
copie după certificatul de funcționare sau ce aveți 
dumneavoastră? 
Cezar Petrescu: – Certificat de funcționare doriți? Păi ăsta 
vi l-am dat! Nu-l vreți? Luați-l dumneavoastră! Păstrați-l! 
BURAGA COSTEL: – Aceeași poză? 
Cezar Petrescu: – Aia e… 
BURAGA COSTEL: – Patruzeci de buletine sunt aici, cel 
puțin… e făcută cu un telefon mai vechi… 
Cezar Petrescu: – Nu, nu, sunt mai multe. Sunt filme 
întregi… Îmi permiteți să vă pun un păhărel de apă, vă rog 
frumos? Doriți un păhărel de apă, domnu Buraga, să vă 
servesc? Pe căldura asta acum și cu pandemia asta, nu 
vedeți ce este? 
BURAGA COSTEL: – Bun, și cu astea, ce faceți cu astea? 
Cezar Petrescu: – Cu care? 
BURAGA COSTEL: – De ce nu le înaintați undeva să facem 
ceva? 
Cezar Petrescu: – Nu știu. 
BURAGA COSTEL: – Ascultați-mă! Dacă știți că ceva este 
în neregulă de ce nu mergeți mai departe? Sincer acum vă 
spun! 
Cezar Petrescu: – Cine să stim noi? Noi să știm dacă e în 
neregulă?… 
BURAGA COSTEL: – Noi n-avem nicio bănuială… 
Cezar Petrescu: – Eu i-am arătat doar domnului Buraga… 
Domnul Buraga știe despre ce este vorba. 
BURAGA COSTEL: – Eu știu despre ce este vorba și… 
Cezar Petrescu: – Da. Toți știm despre ce este vorba… 
BURAGA COSTEL: – Ideea este următoarea. Asemenea 
practici cred că n-ați vrea să mai existe. 
Cezar Petrescu: – Care? 
BURAGA COSTEL: -...Din păcate ele se mai practică, dar 
trebuie oarecum scoase la iveală. 
Cezar Petrescu: – Trebuie, domnu Buraga, trebuie! 
Trebuie scoase la iveală, da! Poftiți, domnul Buraga! 
Răspunsul nostru la… Am înțeles că se zbate Iulian să 
renoveze sediul… Nu v-a spus? Vrea să vă facă o surpriză 
probabil. 
BURAGA COSTEL: – De atâția ani nu renovea… 
Cezar Petrescu: – Face! Face! Să vedeți ce frumos va face 
acum… Facem o clădire renascentistă! 
BURAGA COSTEL: – Vă referiți la aia de pe altă stradă 
poate… 
Cezar Petrescu: – Păi, nu. Acolo unde sunteți 
dumneavoastră, acolo în curtea aia vrea să facă, are 
gânduri mari, să știți! Vrea să mai iasă de câteva ori 
primar. 
BURAGA COSTEL: – Aveți informații așa sigure? 
Cezar Petrescu: – Da… Nu, nu, n-am sigure… Eu 
deocamdată am prieteni la… Poarta Albă, știți? Acolo am 
verificat și eu gardurile alea dacă sunt înalte, cum sunt, 
mai joase, mai înalte… Turismul electoral nu e bun, domnu 
Buraga! 
BURAGA COSTEL: – Dar trebuie demonstrat! 
Cezar Petrescu: – Dumneavoastră ce credeți că facem noi 
aici? Demonstrăm! Demonstrăm, domnu Buraga! Asta 
facem… cultivăm și gălbenele, și narcise… plante 
mirositoare… Olandezii cu asta se ocupă în general… 
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plantele mirositoare și plantele vesele în general. 
Canabisul este și el printre plantele astea, domnu Buraga. 
BURAGA COSTEL: – Este… 
Cezar Petrescu: – Și cum merge activitatea? Merge bine în 
general… 
BURAGA COSTEL: – Unde? 
Cezar Petrescu: – La MAI, la Lehliu. E liniște, nu? 
BURAGA COSTEL: – Nu prea… 
Cezar Petrescu: – Cum să nu fie? Păi de ce să nu fie? 
BURAGA COSTEL: – Sunt multe probleme! 
Cezar Petrescu: – Trebuie cineva să mai și muncească! Din 
păcate, v-ați ales o meserie, domnu Buraga, în care trebuie 
să munciți… Ăștia, în partea astea, nu trebuie să 
muncească… 
BURAGA COSTEL: – Vreau să vă spun un singur lucru… 
M-am făcut polițist din constrângeri pur patriotice între 
ghilimele… Mie mi-a plăcut și-mi place să fiu polițist. 
Cezar Petrescu: – Știu, domnu Buraga, că vă place să fiți 
polițist! Cu diferența că… 
BURAGA COSTEL: – Ce este? 
Cezar Petrescu: -…De gălbenele, mușețel, nu știu ce este… 
Ulei de mușețel, pentru copii. Dați pe mână. Cu certificat 
ecologic, domnu Buraga! Curat! Stați în Lehliu? 
BURAGA COSTEL: – Da. 
Cezar Petrescu: – Și consumați apă de la chiuvetă? Ați 
văzut ce-au făcut ieri, alaltăieri cu apa? 
BURAGA COSTEL: – Păi stați puțin. Apă de la chiuvetă, 
dar filtrată. 
Cezar Petrescu: – Filtrată? Uite ce are Iulică aici, uite cu ce 
ne ocupăm noi, săracu, Dumnezeu să-l ierte, când l-o lua 
să-l ajutăm, când se duce să nu mai vină! Ia uite ce avem 
noi în lăcușor! Știți că aici e balta lui de puiet? 
BURAGA COSTEL: – la pădure? 
Cezar Petrescu: – Care pădure? 
BURAGA COSTEL: – Spre Răzvani în stânga sau… 
Cezar Petrescu: – Asta e la Hanul cu limbrici. Știți de 
Hanul cu limbrici, da? Ia uite ce e aici! Și dacă dai… și intri 
pe dosare și te duci frumos aici, domnu Buraga, ia să 
vedem noi, ce avem noi, ia să vedem unde Dracu mai e 
plângerea pentru asta… Apele române… vedem asta la 
prefect aici… prefectu-l iubește mult, îl are la suflet, îl ține 
foarte bine! Ia uitați, domnu Buraga, aici e pânza 
freatică… 
BURAGA COSTEL: – Eu am înțeles, dar astea de unde 
sunt? 
Cezar Petrescu: – Ia uitați, domnu Buraga, din lacul de 
aici, când mergeți, de lângă Lehliu, uite în spatele blocului 
dumneavoastră. Stați la bloc? Că nu mai știu, aici nu m-
am interesat pe unde stați că… la bloc stați… 
BURAGA COSTEL: – Nu-mi dau seama dacă… 
Cezar Petrescu: – Sunt lacurile, domnu Buraga… Sunt in… 
uitați aici, ăsta este Lehliu Gară în partea asta și aici e 
Hanul cu limbrici, da? Aici are o baltă, aici a mai săpat 
vreo patru, după ce îi… le-a desecat pe astea, a rămas 
decât cu ăsta pe care l-a desecat și pe ăsta parțial, și proștii 
au aruncat gunoaie aici… ca să arate că e o… i-am trimis 
și eu, vă dați seama, el mi l-a trimis pe domnu Buraga, eu 
i-am trimis treizeci și ceva de instituții pe cap… au aruncat 
gunoi… 
BURAGA COSTEL: – Ăla cu verde acolo ce este? 
Cezar Petrescu: – Stați, domnu Buraga, că vă arăt 
imediat. Uitați! Dumneavoastră sunteți aici, la sediul meu, 
da? Când vă duceți spre Lehliu Gară, aici sunt blocurile, 
da? 
BURAGA COSTEL: – Da. 
Cezar Petrescu: – Aici e Hanul lui cu limbrici… cum îi 
spune el… Hanul… 

BURAGA COSTEL: – Aaaaaa, gata am înțeles! 
Cezar Petrescu: – Pânza freatică merge așa… stația de 
captare e mai încoace. Deci, ce a făcut? Băiatul a pus și a 
săpat, dar a săpat, aste-s mari, sunt hăuri… 
BURAGA COSTEL: – Sunt mai multe făcute acolo? Era o 
singură… 
Cezar Petrescu: – Sunt patru, cinci… 
BURAGA COSTEL: – Unde era domnul… era o singură… 
Ce, mai sunt și altele? 
Cezar Petrescu: – O, păi nu vedeți ce e aici? E plin! Și acum 
le-a desecat și proștii au aruncat gunoi aici… 
BURAGA COSTEL: – Păi, nu e bine… 
Cezar Petrescu: – Păi, nu e bine, domnu Buraga, că noi 
măsurăm calitatea apei în Lehliu și e dezastru, da? Și a 
ieșit săptămâna trecută, acum două săptămâni, de 130 de 
ori disfenolul mai mare. Și ne-am speriat toți! S-au dus 
dracu apele, au luat mostre, de, au zis că este de la fabrica 
de… dar nu… Și când ajungem noi săptămâna trecută la 
Iulică, acolo, la han, băi băiatule, ce împuțitură e acolo!! 
Proștii Dracului au aruncat toate astea… uită-te și tu ce 
este aici! Da, domnu Buraga, este pe traseu, dar astea nu 
trebuie… astea le vedeți la PRO TV…  
BURAGA COSTEL: – Dați un pic și la filmare… 
Cezar Petrescu: – Nu, nu pot să vă dau aia… aia, domnu 
Buraga, va fi… Când ieșiți la pensie dumneavoastră? Cât 
mai aveți? Zece ani? 
BURAGA COSTEL: -…paisprezece… 
Cezar Petrescu: – Nu știu dacă mai apucați… nu în MAI… 
BURAGA COSTEL: – Acum depinde ce mișcări vor fi. 
Cezar Petrescu: – Păi vor fi mișcări foarte mari, domnu 
Buraga. Dar cu siguranță nu veți mai prinde la Lehliu 
Gară… Eu așa am auzit… 
BURAGA COSTEL: – Se poate să nu mai prind… 
Cezar Petrescu: – Poate în altă parte… 
BURAGA COSTEL: – Sunt și doritori care nu vor să mai 
fiu pe acolo, dar… 
Cezar Petrescu: – Sunt, da, sunt… Așa e. 
BURAGA COSTEL: – Asta știți cum e… 
Cezar Petrescu: – Probabil, nu va fi din păcate, din cauza 
doritorilor care nu vă mai vor cu prezența acolo, va fi din 
alte considerente care țin tot de prietenul dumneavoastră, 
Iulian Iacomi. 
BURAGA COSTEL: – Se poate! Ce să vă zic? Se poate! 
Cezar Petrescu: – Lăsați buletinele c-o să ajungă și 
buletinele. Buletine ce v-am dat, așa, ca să vă zgândăr… 
dar situația e gravă! 
BURAGA COSTEL: – Ascultați-mă! Sunt de la noi? 
Cezar Petrescu: – Da, sunt de la noi. 
BURAGA COSTEL: – Nu, de la ultima… de la 
europarlamentare sau de la…? 
Cezar Petrescu: – Mai are relevanță, domnu Buraga? Nu 
vă gândiți dumneavoastră dacă trece termenul și nu mai… 
BURAGA COSTEL: – Nu. Sunt de la europarlamentare? 
Cezar Petrescu: – Mai are relevanță, domnu Buraga? 
BURAGA COSTEL: – Are, că vă întreb cu un scop! 
Cezar Petrescu: – Nu, domnu Buraga, n-are, pentru că 
sunteți toți băgați acolo cu agenții, cu secțiile, cu MAI, cu 
toți… e complicat rău de tot, domnu Buraga! Și încă nu a 
plecat dosarul dumneavoastră! 
BURAGA COSTEL: – Să plece unde? 
Cezar Petrescu: – Nu a plecat unde trebuie! Domnu 
Buraga, nu a plecat, dar pleacă ultimul! Ăsta este ultimul 
dosar. Așa a fost înțelegerea… 
BURAGA COSTEL: – Dosar de care? 
Cezar Petrescu: – Dosare obraznice, domnu Buraga. 
BURAGA COSTEL: – Da… Ca să știți… Nu pot să mă pun 
în calea nimănui… 
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Cezar Petrescu: – Păi n-avem, nu-i vorba de pus în cale, 
domnu Buraga. N-avem nici noi ce să facem. Eu le-am 
trimis mesaje clare să ne lase în pace, odată ce ne lasă, s-a 
terminat! Noi nu punem doar gălbenele aici, domnu 
Buraga! Și nu punem doar canabis! Punem și canabis, 
domnu Buraga! Canabisul nu e ilegal să-l pui. 
BURAGA COSTEL: – Canabis legal! 
Cezar Petrescu: – Legal! Care-i diferențe între canabisul 
legal și mai puțin legal? 
BURAGA COSTEL: – Depinde cum se procesează. 
Cezar Petrescu: – O hârtie… N-are nicio vorbă! N-are 
niciun drac! Nu, domnu Buraga! Ce, canabisul nu poți să-
l fumezi? Îl fumezi fără să faci nimic. L-ai luat, l-ai uscat și 
l-ai fumat! Dă-l Dracu! Diferența e o hârtie, domnu 
Buraga și ce faci cu ea. De când se chinuie! Acum sunt 
foarte supărat și o să vă mai bag vreo zece emailuri din 
astea, până mâine vă țin ocupat! Mai văd, da, mai vorbiți 
și dumneavoastră cu el! 
BURAGA COSTEL: – Cu cine? 
Cezar Petrescu: – Cu Iulian! Ia sunați-l! Ia sunați-l acum 
pe Iulian și spuneți-i ,,bă Iuliane, ce…,, 
BURAGA COSTEL: – Ideea este următoarea. 
Dumneavoastră trebuie să vorbiți să nu mai trimită email 
la nivel de minister, că ministerul ne-a trimis… 
Cezar Petrescu: – Domnu Buraga, situația e complexă! 
Mult mai complexă decât… în afară de Crucea Roșie i-a 
trimis pe toți. Crucea Roșie nu mi-a venit aici. 
BURAGA COSTEL: – Știți ce am învățat eu? Niciodată să 
nu spui niciodată în poliție! 
Cezar Petrescu: – Așa este, domnu Buraga, aveți foarte 
mare dreptate! 
BURAGA COSTEL: – Am văzut multe și dacă aș fi sănătos, 
să vedem și mai multe… 
Cezar Petrescu: – Multe, da! Și noi vedem foarte multe și 
nu vrem să le vedem! 
BURAGA COSTEL: – Din păcate… 
Cezar Petrescu: – Le vedem foarte multe și ne sunt aduse 
foarte multe și… Multe rău! Și chiar dacă nu suntem noi, 
sunt alții, domnu Buraga… 
BURAGA COSTEL: – Vă rog? 
Cezar Petrescu: – Chiar dacă nu suntem noi să vadă sunt 
alții care văd. Satisfăcător răspunsul nostru? Satisfăcător! 
Corect, nu? E just, întemeiat și fundamentat, domnu 
Buraga. Să vă spun dumneavoastră, eu am încredere în 
administrativ, și conform ordonanței… 
Cezar Petrescu: – Absolut, domnu Buraga! Așa este… 
Restul nu mai contează… Nu pot decât să vă doresc multă 
sănătate, să aveți grijă de soție că aveți o soție frumoasă! 
BURAGA COSTEL: – Mulțumesc! 
Cezar Petrescu: – Liniște și putere de muncă! Și stați cât 
mai departe de șarlatanii ăștia! 
BURAGA COSTEL: – Eu ce să vă urez domnule?… 
Cezar Petrescu: – Trebuie! Trebuie, domnu Buraga… Să 
știți că vin vremuri grele! Cu zdrăngăneală ca să spun 
așa… 
BURAGA COSTEL: – Ascultați-ma un pic! Vremurile au 
fost, nu se vor mai întoarce! 
Cezar Petrescu: – Da, din păcate! 

 

 
O pagina de istorie exceptionala cunoscuta doar de cei 
implicati si de Prefect! 
Trebuie sa incepem prin a spune ca Institutia Prefectului 
prin vocea Prefectului General Marian Stoica, Prefect al 
judetului Calarasi si reprezentant PNL si al Guvernului 
Romaniei in Judet nu gaseste nimic in neregula cu cele 
mentionate in acest articol si nici motive de a ataca in 
contencios administrativ Hotararile de Consiliu Local date 
de Interlopii Iacomii si echipa. 
 
Un articol exceptional despre cum distrugi o generatie de 
tineri, furand la drumul mare sansele de dezvoltare ale unui 
Judet, prin utilizare unor unitati administrative in folos 
propriu si al clanului de Intrlopi. 
Cum apare cel mai mare parc de agrement din Europa? 
Simplu, folosesti toate institutiile supuse din Judet pentru a 
implini dorinta Imparatului (Iacomi Iulian), plus ca mai ai 
nevoie de banii prostimii pentru implinirea dorintelor. 

Astfel din teren agricol apare 
la Lehliu Gara un viitor DIsney 
Land. Insa Lehlianul nu stie 
inca…. 
 
O analiza cruda a realitatii 
ascunse cu institutii complice 
Clanului Iacomi. 
Partidul nu mai are 
importanta, PNL, PSD, acesta 
devine un instrument in mana 
interlopilor, o unealta, o bata, 
in care cei slabi stau cu tapla 
sub gat si dau buletinele cu 4 

saptamani inainte de vot, iar care cracneste este demolat! In 
Calarasi nu exista Partide Politice! 
 
In Calarasi exista Interlopi in diverse Grupari numite 
partide, nu exista Partide Politice si nici Politicieni! 
La fel ca in Teleroman, in Calarasi domneste furtul, o 
realitate trista pe care o putem schimba impreuna! 
Ei prospera atata timp cat noi permitem! 
 
 
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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