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In Baraganul anului`89, noua clasa 
de smecheri, ridicati pe cadavrul 
inca cald al Romaniei Socialiste, se 
grupeaza in spatele Partidului, fara 
a avea importanta forma si 
culoarea, atata vreme cat asigura 
protectie in fata Justitiei, si acces 
nelimitat la resursele Statului. 
Astfel Politicienii de azi sunt 
comunistii si securistii de ieri, sau 
odraslele acestora. 
Timp de 30 de ani, Partidul a 
schimonosit Legiile in asa hal, incat 

Primarul ajunge sa controleze institutii si bugete uriase, fara a fi necesara 
pregatirea temeinica in administrarea unor astfel de resurse.  
Continuarea la PAGINA 2 
 

 

 
Imediat dupa alegerile 
din 2020, o avalansa de 
descinderi cu mascatii si 
Jandarmeria, au avut 
loc in zona Lehliu Gara 
si Dor Marunt, aparent 
efectuate in urma unor 
plangeri construite pe 
schelete reale, in care 
sunt indicate cu precizie 
adresele celor vizati si 

fapte fictive de braconaj, contrabanda cu substante chimice si deversari ilegale 
de substante te miri unde. Continuarea la PAGINA 7 

 

 
In inima Baraganului a 
poposit Dumnezeu pe Valea 
Gerului, dupa lungul drum al 
creatiei. Insetat si obosit, cu 
degetul mic a facut un semn, 
iar din tarana neagra a aparut 
un parau. Obosit sa mai 
plamadeasca munti si lacuri, 
Creatorul a lasat in Baragan 
apa din belsug, pamant fertil 
si mai toate vietuitoarele. 
De o rara frumusete si 
bogatie, Baraganul anului 
2021 este o zona agricola cu 
un potential turistic 
exceptional, potential total 

ignorat de mintile luminate ale Judetului. Continuarea a PAGINA 11

 
 

 
 
In data de 6 Februarie 2021, de la ora 

10:00 am, in zona de centru a Orasului 

Martir Lehliu Gara, Deputat Barca 

Constantin, uns de PSD Calarasi si de 

Paul Stanescu deputat, se va inaugura in 

prezenta unui important sobor de preoti 

din Slobozia, Biroul Deputatului de 

Calarasi Barca! Continuarea la 

PAGINA 6 

 

In Judetul Calarasi realitatea este total 
diferita de ceea ce vezi, de aparente. 
Astfel, Iulian Iacomi a ajuns cel mai 
bogat Calarasean. Cheia succesului a 
fost rafinata in peste trei decenii si 
include scheme financiare complexe si 
asocieri demne de investigatiile lui 
Navalny, legat de bogatiile lui Putin. 
Continuarea a PAGINA 12 

http://www.experimentullehliu.ro/
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Politicianul a inteles repede ca are nevoie de controlul 
Scolii, al Bisericii, al Spitalului si acces nelimitat la banii 
Primariilor, pentru a cheltui in voie si nederanjat. 
Asa a aparut Crima Organizata in Baraganul lui 2021, insa 
intr-o forma exceptional de avansata, care include total 
STRUCTURILE STATULUI ROMAN, MAI, ISU, Parchete, 
DIICOT, SRI Calarasi etc. 
Cu principala conditie a rudeniei si relatiei de supunere, la 
Spitalul Lehliu Gara, o adevarata cocina a Romaniei 
moderne, posturile sunt ocupate integral pe criterii de spaga 
si supunere fata de clan! 
 

 
 
Dialog real intre apartinatorul decedatului si Asistenta de la 
Camera de Garda Lehliu Gara. 
Insa nu poti face nimic daca nu ai controlul celor care, in 
mod normal trebuie sa pastreze curat Judetul Calarasi. 
Astfel exista in momentul de fata nu mai putin de 1300 de 
persoane angajate in Judetul Calarasi, in MAI, ISU, 
Jandarmi, SRI, DIICOT! 
 

 
 
Aceste 1300 de persoane sunt platite la nivel 
European, sunt apreciate, ies la pensie anticipat 
(pe merit), chiar daca pentru noi toti pensionarea 
la 48 de ani pentru un Sef de Post, de exemplu, este 
o mare pierdere (sunt oameni foarte bine 
pregatiti). Apreciati, platiti, medaliati si premiati, 
ai putea crede ca Judetul Calarasi este un Paradis, 
un loc liber de CORUPTIE si mizerie, liber de 
saracie! 

 
Condus politic, de persoane fara coloana vertebrala, 
interlopi, gainari, in general oameni fara pregatire si 
experienta reala, in care sa dovedeasca ca au capacitatea de 
a construi, de a planifica si pune in practica, Judetul 
Calarasi este o oglinda a neputintei noastre, a coruptiei 
endemice generalizate, iar rezultatele le vedem cu totii 
zilnic! 
Judetul Calarasi, istovit de furt, de Politicienii care sunt 
mereu aceiasi, este in continuare condus de alianta PSD-
PNL, in fapt un singur partid. 
Accesul la viata politica in judet este conditionat de relatii 
de subordonare, de acceptare a furturilor, a aranjamentelor, 
spagilor din toate directiile, fie de sus in jos fie de la stanga 
la dreapta. 
In anul 2021, Judetul Calarasi cunoste o puternica 
degradare a nivelului de trai, situatie la care a contribuit si 
seceta de anul trecut dar si acutizarea luptei dintre 
Gruparile de Interlopi din Calarasi. 
 

Daca compari Judetul Calarasi cu o zona similara din 
Austria, iti vine sa plangi! Judetul Calarasi, aflat in 
coordonarea dezordonata a PSDNL, este lipsit de orice 
sansa reala de dezvoltare. 
Judetul este lipsit de Manager, adica de o persoana care sa 
aiba capacitatea sa stabileasca, sa implementeze si sa 
execute proiecte la nivelul Judetului! 
Decizia este politica si tine de faptul ca orice contract trece 
prin Mafia de Partid, de la constructia unui drum, pana la 
pixurile cumparate de Primaria Dor Marunt. Totul este 
capusat, furat, umflat si jefuit de Primarii, din toate 
directiile. 
Ocupati cu aranjamentele, sa il faca pe ala, sa il faca pe ala, 
politicienii nu mai au timp si fonduri pentru a realiza ceva 
pentru comunitate. 
 

Asa au ajuns Primarii/ Interlopii Calaraseni, sa jinduiasca 
la conducerea Institutiilor din Judet, in totalitatea lor, cu 
bugete cu tot. Partidul a aranjat Legile la Bucuresti, astfel ca 
totul este in control local, iar jaful la cote astrale. 
O data ce primarul detine controlul, angajeaza cumnata lui 
X la Primarie, o alta cumnata la Scoala, sora acestuia la 
Pediatrie, mama la o Rafinarie locala (ca femeie de serviciu) 
etc. Sotia Sefului de Politie o angajezi la Spitalul de 
Psihiatrie, psiholog, cu diplome discutabile. Pui la evidenta 
populatiei sotia contabilei tale, iar pe sotul il aranjezi sofer 
la Salvare. 
 
Cu sute de locuri de munca platite de prostime ajungi un 
Dumnezeu, care permite adulterul de a fi pe o pozitie unde 
nu ai ce sa cauti! 
La Spital, unde sunt cateva sute de posturi calde, ii angajezi 
numai pe cei apropiati si din familie, sau atunci cand mai ai 
nevoie de un ban, pe spaga! 
Ai putea crede ca Procurorul si cei 1300 sunt aici sa aiba 
grija de Judet, de Justitie sau de tine! 
 
In cei 31 de ani, cei 1300 au grija doar de ei, de familiile lor, 
de interesele lor personale sau de grup. De tine nu are grija 
nimeni, nu ii pasa nimanui! 
 
Asa a ajuns Procurorul sa raspunda cu „-Da, sa traiti!” la 
apelul interlopilor Calaraseni. Asta pentru ca si tu (in 
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calitate de Procuror) vrei un teren, un copac, un hectar, ai si 
tu o sora, un frate, o cumnata, si viata este grea si Interlopul 
ii baga la Spital, Ecoaqua, DSP, etc. 
 
In judetul Calarasi, Procurorul de nota 5, slab si slugarnic, 
este tinut in postul ceui de nota 10! Astfel ajunge 
judecatorul sa tipe la Procurorul corupt in sala, oripilat de 
solutiile acestuia! 
Din cand in cand, acestia mai trebuie sa faca cate un 
exercitiu de imagine, si atuncti ti se serveste tie, o adevarata 
„OPERATIUNE” de curatare si deratizare a societatii. De 
exemplu, miscarea DIICOT cu sutele de perchezitii si 
arestari, legat de indemnizatiile de cresterea a copiilor ( vom 
reveni foarte pe larg aici, in zilele urmatoare). 
Cei 1300+ se iubesc doar pe ei, si sunt astfel structurati, 
incat Conducerea si esalonul I, cel putin, sunt parte a 
CRIMEI ORGNAIZATE, fapt ce determina 
disfunctionalitati ireparabile si ireconciliabile la nivelul 
Societatii. 
Azi vom analiza modul CORUPT, in care Prim Procuror 
Banescu Liliana si Prim Procuror Adina Consuela, 
subordoneaza Justitia, Gruparilor de Crima Organizata din 
Calarasi. Vom discuta pe caz si vom analiza documente. 
 

Pentru a intelege personajele, este nevoie sa citesti articolul 
din 30 August, pe care il gasiti pe site-ul nostru la adresa: 
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-
impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-
structurii-mai-calarasi-lehliu/  
 
O data ce iti reamintesti personajele, incepem sa analizam 
cazul de azi. 
 

Pe scurt, Stan 
Bucur este 
omul haituit, 

batjocorit, 
umilit si batut, 

deposedat 
prin furt de 
bunurile legal 
detinute, chiar 
de PRIMARIE 
si mai nou 
umilit de 

SISTEMUL 
JUDICIAR 

ROMANESC. 
Procurorii din 
Lehliu Gara, 

sub 
conducerea 

Prim Procuror 
Banescu 

Liliana, au 
construit un 
adevarat zid, 

pentru 
apararea 

faptelor de coruptie si Crima Organizata savarsite de Clanul 
Iacomi si afiliatii acestora. 
Mai bine de zece ani, Stan Bucur a luptat si inca lupta cu 
Parchetul Lehliu Gara, intr-o inclestare ce pare sa nu se mai 
termine. 
Deosebit de trist este ca Parchetul Lehiu Gara, poate fi 
denumit Parchetul Iacomi. Asta pentru ca Procurorii au 

lucrat exclusiv la acoperirea faptelor infaptuite de membrii 
Clanului si de afiliati. 
 

Zeul se gandeste sa curete livada! Ajutat de un prieten, la el 
in curte, se apuca si curata copacii. Una din crengi cade usor 
peste gardul cu vecinul (afiliat al Clanului Iacomi). Afiliatul 
incepe sa injure oamenii (vecinii), intra peste ei in curte si ii 
agreseaza fizic. Zeul este impins, lovit si ajunge omul la 
Spital cu probleme grave. Intors, acesa merge la Politie 
(Buraga), unde depune plangere. Vine cu documente, cu 
declaratii, cu avocat, cu…….. si ajunge Zeul la Parchet la 
Baneasca, pentru a x-a oara! 
 
Procurorul manjit, decide ca nu prea este caz de zarva! 
Prim Procuror Consuela Adina, vine la bara si propune 
Judecatorului de caz „ca faptasul sa-si ceara public scuze„! 
Stupefiata si consternata de continutul materialului pregatit 
de Procuror, Judecatorul de caz, incepe sa tipe la Consuela! 
Zeul obtine incadrarea pe fond penal a faptei, astfel ca se va 
incepe Urmarirea Penala pentru faptas. 

 
 

 
Si vine Adina mea si cere renuntarea la urmarirea penala, 
dupa ce Stan Bucur a fost spitalizat si operat, dupa o lunga 
perioada de covalescenta si traume. Cere in schimb „scuze 
publice”! 
 

https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-structurii-mai-calarasi-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-structurii-mai-calarasi-lehliu/
https://experimentullehliu.ro/2020/08/30/crocobaurul-buraga-impratul-si-zeul-ep-3-incredibila-aventura-a-iminentei-dezmembrari-a-structurii-mai-calarasi-lehliu/
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Adica sa mearga Bogdan Ioan in piata, unde sa tipe in gura 
mare ca nu mai face! 
 
Asta in timp ce tu, daca furi un mar, mergi la inchisoare la 
Slobozia! Daca conduci fara carnet, mergi la inchisoare la 
Slobozia! 
 

Daca este omul 
Imparatului, o 
Tentativa de 
Omor cu 

vatamare 
corporala 

grava, primeste 
nup, de la 

Procurorul 
manjit. ” Scuze 
in Public, nu 

inceperea 
urmaririi 

penale”! Asta 
este ceea ce a 

realizat 
Coruptia in 
Calarasi, o 
Justitie care ti 
se aplica doar 
tie, numai tie si 
cu strasnicie! 
 
Modul infect in 
care Procurorul 
aplica legea, iti 
arata tie 
cititorului, cum 
de 30 de ani, 

Judetul 
Calarasi, este 
fruntas la 
aranjamente si 

procese 
manjite, in care 
mori la propriu 
cu legea in 
mana. 
 
Pentru a pune 
cireasa pe tort, 
la Calarasi, 

Judecatorii 
judeca, insa 
printre ei, sunt 
cazuri in care 
acestia sunt 

sanctionati 
pentru grave erori judiciare, pentru fapte incompatibile cu 
pozitiile detinute! Ei judeca recursurile! 
 

Adina Consuela, nu a trimis Zeului ordonanta de renuntare 
la urmarirea penala, ceea ce a insemnat ca procedua a fost 
nelegala, pentru ca a fost incalcat dreptul de a face 
contestatie, in termenul prevazut de lege (20 de zile de la 
primirea acesteia), desi in Ordonanta se precizeaza faptul ca 
s-a comunicat. (Sabotarea corespondentei anumitor 
persoane prin falsificarea mandatelor de primire a fost 
explicata in episodul cu „Vatafu”, legat de violarea 

corespondentei. Speta tine de coordonarea in Organizatia 
Criminala, a sabotarii corespondentei trimisa prin Posta 
Romana). 
 

Zeul depune si 
acte doveditoare 
la Judecatorie, 
unde se 
precizeaza faptul 
ca a fost operat, 
dar si actele care 
atesta faptul ca 
suferea si alte 

comorbiditati 
(asta pentru a 
schimba solutia 
de renuntare in 
cea de continuare 
sau de punere in 
miscare a 
urmaririi penale 
fata de suspect). 
 
Ceea ce a fost o 
tentativa de 
omor, cu lovire si 
alte violente a 
ajuns sa „fie 

iertat” de Procuror! La noi ca la nimeni! 
 

Astfel, pentru 
membrii Clanurilor 
de Interlopi, legea 
este facultativa si ti 
se aplica doar tie, cu 
intensitate maxima! 
Asta pentru ca tu, 
esti bun doar sa 
platesti taxe, sa 
muncesti afara pe 
unde poti, cu masca 
pe gura, sa aduci 
bani acasa, ca ei sa 
aibe ce sa pape, la 
Hanuri si bairam-

uri, in dezmaturi cu sutele de membrii, caprioare rotisate si 
porci mistreti, vanati proaspat in ziua ospatului! 
 
Toate astea, in timp ce tu, cel care ii tii pe toti, stors de 
oboseala muncii, te bucuri sa ai ce pune pe masa, sa 
incalzesti casa si sa iti inveti copilul sa scrie, ca deh.., este 
pandemie si scoala ioc! 
 

Apara Prim Procuror Banescu Liliana pe numitii Iulian 
Iacomi si Ion Iacomi, de parca le-ar fi mama! Mama buna si 
iubitoare! 
Nu poti intelege legaturile dintre interlopi si Procurori, daca 
nu intelegi ce este cu Procurorul prins in „chingi”, cum bine 
zicea Ing. Valcu Constantin. 
Copacul dorit, poftit, terenurile extravilane, si alte nebunii, 
toate se leaga in asa fel, ca tare greu iti mai poti face, datoria 
fata de Tara si Societate. 
Asa a ajuns Dumitrache, un fermier din Ogoru, sa lupte mai 
bine un deceniu, sa caute dreptate in Justitia Romana, 
pentru a aplica legea Primarilor Piromani, Ion si Iulian 
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Iacomi, Primari care i-au incendiat omului ferma. Un 
deceniu in care Banescu Liliana, a luptat cu o ferocitate greu 
de inteles, imposibil de descris, pentru a ascunde, a ingropa 
si a acoperi faptasii, Ion si Iulian Iacomi. 
 
Procurorul Interlop, este platit din banii tai, insa el apara 
exclusiv Clanurile de Criminali care conduc zona, asa cum 
Prim Procuror Xenofonte Purcarea, rusinea Judetului 
Calarasi, apara Interlopii Calaraseni, cu o darzenie si o 
hotarare inimaginabila! 
 

Ion si Iulian Iacomi ,au incendiat ferma vecinului 
Dumitrache, pentru a supune, pentru a ameninta familia, 
pentru a umili si a le arata ca ei urmeaza, ca le vor da foc in 
casa in timp ce dorm. 
 

 
 
Asta pentru ca nu vota cu ei, pentru ca sunt hoti, rai, pentru 
ca Iacomi in Dor Marunt si Lehliu a adus numai furt, 
saracie, mizerie si coruptie. 
Toata lumea stie in zona, toti stiu cum au avut loc 
evenimentele, faptele se cunosc, iar cei doi baieti care au 
fost folositi, au recunoscut faptele, si-au cerut scuze, fapt de 
mare insemnatate si omenie. Sa iti recunosti faptele, sa ii 
spui pagubitului ca iti pare rau si regreti, ca nu mai faci! 
Toti, mai putin cei doi Iacomi. nu au avut nici unul decenta, 
curajul si demnitatea de a recunoaste faptele, acoperiti de 
Buraga si Banescu Liliana. 
 

„Eu sunt Moldoveam, eu nu fur!”  
Iulian Iacomi 2020 

 
Si vine clasarea! Banescu Liliana lasa dosarul sa fie clasat cu 
faptasi necunoscuti cand faptasii se cunosc de un deceniu, 
cu toate detaliile. 
Asa ascunde Banescu Liliana, incendierea Fermei lui 
Dumitrache, implicit faptele de naturla penala care deriva.  
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Asa munceste un Procuror cu 2 decenii de experienta, cel 
mai apreciat Prim Procuror din Calarasi, cu o imaculata 
cariera, SLUGA a Interlopilor Iacomi. 
 
Prim Procuror Banescu Liliana, viseaza insa la o casuta 
mica, la umbra stejarului, primti de la Iulian, „atentie”, 
pentru servicii. 
 

 
 

Primar de drept al localitatii Lehliu Gara, Banescu 
Laurentiu nu a avut curajul si demnitatea de a sta zid in 
fata Clanurilor de Interlopi si a acceptat in liniste 
fraudarea alegerilor din Lehliu Gara. Multumit cu putin, 
Laurentiu se multumeste cu firmiturile de la Iliuta Vasile. 
Important este sa vedem ce parere are Banescu 
Laurentiu, legat de Lehlieni! Astfel in inregistrarea de 
mai jos, se poate vedea cum Banescu Laurentiu, 
considera ca Lehlienii „nu prea inteleg” cele scrise in 
Experimentul Lehliu! 
 
Ce nu intelege Banescu Laurentiu, este ca Lehlienii, fie ei 
si analfabeti, fie ciobani sau tractoristi, inteleg lumea 
politica Lehliana, mai bine decat poate un „cult” sa o 
inteleaga. 
 
Cel mai bine, observam aceste fapte la Valcu Constantin, 
un om de un caracter exceptional, o adevarata comoara 
pentru Lehlieni, un om care munceste si nu sta cu mana 
intinsa! 
 
De Sandu Petrisor, se poate spune acelasi lucru. Om de 
mare caracter, plateste salarii, construieste, munceste. 
Sandu trebuie sa traiasca in fecalele Clanului Iacomi, 
termen dur, dar potrivit, o mizerie pe care Buraga Costel, 
atunci cand nu cara Politistele la Calarasi la chestori, le 

deverseaza zi de zi. Sandu Petrisor este un om de afaceri si 
este tare greu sa faci afaceri intr-un loc infestat de plosnite 
si capuse care-ti stau in spate, care te ameninta cu moartea, 
cu rapirea copiilor, cu incendierea. 
 
Asta este Baraganul anului 2021! 1300 cadre MAI, de care 
nu suntem mandri, deveniti unelte de oprimare, in mainile 
celor cativa. Cei care muncesc cu adevarat, esalonul doi si 
trei, cei care nu au nici o vina si nu merita sa fie manjiti de 
mizeria Coruptiei de sus, sunt si cei mai afectati si in fapt cei 
care suporta pe nedrept consecintele. 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa o inregistrare audio, cu 
Banescu Laurentiu la taifas, despre Experimentul Lehliu! 
https://experimentullehliu.ro/2021/02/07/subordonarea-parchetului-
lehliu-gara-clanului-iacomi/ 

Are probleme sa inteleaga personajele, probabil si din cauza 
trecerii prea rapide de la doctrina socialista a PSD la 
doctrina Liberala a PNL, sau cum o fi… (adica invers). 

 

 
 
La festivitati vor participa membrii alesi din „spuma” PSD 
Calarasi dar si Paul Stanescu in carne si oase! 
Imparatul Imparatilor si Zeu al Zeilor Iliuta Vasile nu a 
raspuns solicitarii nostre de a confirma prezenta la Lehliu! 
 

Nu uita, Interlopii vor sa fie 
iubiti, apreciati, sa arati 
supunere si devotament! 
 

Dupa ce a bagat mai mult de 
10.000 de euro in spatiul 
Cooperatiei, unde conduce 
Domocos si mama lui Rica 
(Sef Echipaj ISU Dinca Relu 
Aurelian). Sandu (cel care a 
renovat de fapt spatiul) va 
participa si el ca invitat la 
petrecere, unde cel mai 

probabil va plange. 
 
Barca Constantin a 
preluat cu japca intreg 
spatiul la insistentele 
lui Iulian Iacomi, iar 
Sandu a ramas sa se 
judece cu mama lui 
Rica si cu Domocos. 

https://experimentullehliu.ro/2021/02/07/subordonarea-parchetului-lehliu-gara-clanului-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/07/subordonarea-parchetului-lehliu-gara-clanului-iacomi/
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In data venimentului primarul interlop Iulian Iacomi, va 
trece aparent intamplator prin zona, pentru a lua apa 
sfintita pentru clatiri! 
Biroul este aproape gata, are in dotare jaluzele de intimitate 
si zone speciale pentru intense dicutii cu plebea! La ora 
22.00, pe ultima suta de metri se fac ultimele pregatiri. 
 

Un Sobor de 4-5 preoti din Slobozia, vor participa la slujba 
de sfintire a Biroului Deputatului Barca Constantin, 
reprezentant al PSD. 
Preotii sunt adusi din Solozia, si este trist ca Preotii din 
Calarasi, nu sunt chemati sa participe la aceasta slujba! 
Parintele Staicu de exemplu, din Dor Marunt, tine slujbe de 
o rara frumusete si este trist ca nici macar Parintele nu este 
adus de la noi din localitate! Trebuie sa vina sobor de preoti 
din Slobozia! Ca sa intelegi materialul si croiala! 
 

 
 

Deputatul ales de 
alianta dintre Imparat 
si Zeul Zeilor cu 
banuti de voturi adusi 
in punga, vine la 
Lehliu unde ia cu 
japca un spatiu in care 
nu a mai trebuit sa dea 
decat cu lavabila! 
 
Nu are decenta sa 
aduca un Preot local, 
cheama sobor de 
preoti din Slobozia! 
Intrebarea pentru 

maine, daca mergi sa 
pupi condurul 
Deputatului, care tot 
ceea ce vrea este sa faca 
o filmare cu sfintirea, 
este ce naiba cauta asta 
la Lehliu Gara?  
 
Oricum de Lehlian nu 
il intereseaza catusi de 
putin! 
 
Bogdan Dumitrascu, alta 
sluga a Interlopilor 
Calaraseni, nu va 
participa la slujba! 
Doamne Ajuta! 

Lasata pe ultima suta de metri, sa nu vina Zgaibant (Rica) 
sa incendieze localul inaintea sfintirii, Biroul de Deputat, a 
ramas sa fie sfintit in cel mai mare secret! Azi la 21.00, a fost 
primita confirmarea datei si orei pentru incredibilul 
eveniment. 

 
Imparatul Iacomi Iulian, 
intemeietor al dinastiei 
Iacomi, in tol festiv. 
Caricatura incredibila. Va 
da tarcoale festivitatii. 
Speram ca slujba sa 
contina si elemente de 
exorcizare si indepartare a 
raului, atat de necesare in 
zona! 
 
Maine dimineata va fi 
petrecere mare la Lehliu! 
99.99% va participa si Ilie. 
 
 

 

 

 
 
Daca legam actiunile DIICOT Calarasi (cazul cu 
indemnizatiile de crestere a copiilor), de cele intamplate in 
ultimele doua luni de zile, in zona Lehliu-Dor Marunt, 
gasim la Lehliu, comparativ cu nivelul national, cel mai 
mare numar de descinderi la mia de locuitori pe unitate de 
timp (din ultimii 30 de ani)! 
Pe langa unele persoane care au fost sacrificate de Iulian 
Iacomi, Petrica Ivascu (SFO Lehliu) si Buraga Costel, in 
actiunea DIICOT, actiune strict mediatica care a urmarit 
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cresterea prestigiului DIICOT, in vederea reconfirmarii 
Procurorilor, exista si victime colaterale. 

 
 

Astfel avem o serie de fermieri, care se trazesc dimineata la 
5.00, cu 15 mascatii la poarta, inarmati cu mitraliere, ce 
descind in diverse locatii, cu mandate de perchezitie si 
Dosare Penale deschise de Parchetul Calarasi. La o prima 
vedere, ai crede ca lucreaza DIICOT si Parchetul Calarasi zi 
si noapte, pentru a tine curata zona de banditi! 
 

 
 
Realitatea insa, este ca toate aceste actiuni sunt executate 
prin interpusi, pe numele unor persoane legate de Clanurile 
de Interlopi din zona si sunt strict realizate cu scopul 
destabilizarii echilibrului in zona. 
 

In Dor Marunt, Dan Rucareanu este persoana care detine o 
serie de afaceri in zona. In ultimii ani a racit relatiile cu 

numitul Iacomi Iulian, zis Imparatul si a reusit sa cladeasca 
o serie de afaceri de succes, fara implicarea in mlastina 
hotiei din Lehliu-Dor Marunt. 
Mai mult, in urma unor neintelegeri, Iulian si Ion 

Iacomi, nu cumpara 
combustibil de la statia 
lui Rucareanu. 
Motivele sunt multiple, 
insa este important sa 
retii, ca mai toate 
Primariile din zona 
Lehliu, cumpara 
motorina de la 
Rucareanu, cu exceptia 
celor conduse de Clan( 
Lehliu/ Dor Marunt)! 
Legat de motivele si 
dosarele cu Hali si 
Primariile Dor Marunt 
si Lehliu Gara, pe tema 
cantitatilor incredibile, 
de combustibil 
consumat de Clan si 
platit de Primarii, in 

episoadele urmatoare. 
 
 
In urma cu cateva zile, se trezeste Rucareanu acasa cu 15 
mascati, inarmati pana in dinti, cu mandat de perchezitie si 
dosar penal inceput (aflat in cercetare). 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu Dan 
Rucareanu, la 30 de minute dupa ce vine de la Calarasi, 
dupa o zi de perchezitii si declaratii! 
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasi-
mai-calarasi/ 

 

In acelasi timp, la Mihai Musat in Bucuresti si Dor Marunt, 
alte echipe dotate pana in dinti, ca la razboi, cu cagulele pe 
fata si mitraliere, au descins in forta, sa caute armele de 
distrugere in masa, otravurile si carnea de cerb ascunsa in 
frigider. 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu Mihai 
Musat, despre Fondul de Vanatoare dorit de altii… 
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasi-
mai-calarasi/ 

 
Mihai Musat si Rucareanu gestioneaza Fondul de Vanatoare 
din zona, fond care in urma cu cativa ani, continea mai 
nimic, acesta fiind decimat la propriu de braconaj si lipsa de 
management. Acum este poftit de altii! 
 

Purtatoarea de cuvant a IPJ Calarasi, doamna Ghiveci 
Bianca Mihaela, a confirmat faptul ca la data perchezitiilor 
exista deja un dosar penal deschis pe numele celor doi, 
ancheta aflandu-se in curs. 
 

O data ce acest fond a fost gestionat corespunzator, numarul 
de caprioare si cerbi a crescut simtitor, ceea ce implicit 
atrage si atentia, celor care pana acum aveau strict privirile 
atintite pe jefuirea bugetelor locale, din primarii si institutii. 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasi-mai-calarasi/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasi-mai-calarasi/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasi-mai-calarasi/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/05/arme-si-munitii-calarasi-mai-calarasi/
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La Hanul Rustic- Hanul Imparatului Iulian, din salariul 
modest de primar, se pregatesc caprioare si porci mistreti la 
protap dotat cu motor electric. Exista probleme legat de 
aprovizionarea cu aceste caprioare si mistreti, asta deoarece 
vanatul acestora nu se afla sub controlul Clanului Iacomi, 
deci costa. Cele doua gratare, cu motoare electrice cu tot, 
din imagine, au un cost de 15500Euro, in conditiile in care 
salariul de primar este de 1600 euro/luna. 
Este de retinut aspectul legat de partea financiara a 
achizitiei a trei porci mistreti, parte care nu este de neglijat 
(asta doar pentru o petrecere)! 
 

 
 
O data ce Fondul de Vanatoare a cunoscut in ultimii ani o 
refacere serioasa si urmare a eforturilor lui Rucareanu si 
Musat, caprioara obraznica si misterul poznas, au inceput 
sa atraga privirile lui Sofian (mare vanator) si a Imparatului 
(mare pradator)! 
 

Hartuirea realizata de Clanul Iacomi prin „sclavii” acestora, 
pusi in functii publice, au dus la perfectionarea unui sistem 
prin care membrii Clanului, folosind informatii relativ 
reale, construiesc in fals plangeri (cu aspecte nesustinute 
faptic), uzeaza de Institutiile de forta controlate de ei (ITM, 
Arme si Munitii, Pachetul Calarasi, MAI Serviciul 
Circulatie, MAI Lehliu Gara, ISU, etc) si obtin inceperea 
urmaririi penale. Sprijiniti din interiorul acestor unitati ale 
Statului Roman, Clanul Iacomi, reuseste inceperea 
urmaririi penale, declanasarea de perchezitii, audieri, 
aplicare de amenzi, care apoi trebuie sa le contesti luni de 
zile daca nu ani, realizand in fapt o sicanare a tintei, menita 
clar sa sperie, sa intimideze si sa creeze haos in familia 
respectivei persoane vizate. 

 
La Arme si Munitii Calarasi il avem pe Adi Talmaza, 
membru al Gruparii Iacomi(care tocmai a terminat de 
curatat curtea din Lehliu de rable), dar si pe Petrut (cel cu 
caprioarele si iepurasii- vezi episoadele anterioare). Sef 
Serviciu Arme si Munitii este Dragan Genoveva, sotia 
Liberalului Florin Dragan, apropiat de Raducu Filipescu 
(zis Filipe), Eremia din Odobescu, Xenofonte si Clanul 
Iacomi. 
 
In toate cazurile apare „pericolul chimic”, braconajul 
(caprioara tinuta in congelator) si „otravirea populatiei”! 
Mai jos, plangerea facuta de clan chiar impreuna cu 
angajatul meu (Paslaru Daniela) si Purcarea Cristian 
(Consilierul Personal al Primarului Ion Iacomi, cel cu 
violurile si copilul tinut sclav si inecat). 
 

 
 
Aranjamentul Clanului Iacomi in cazul meu, caz in care am 
fost amendat „a la Iacomi” de Apele Romane pentru fantana 
din curte aprobata tot de Iacomi in 2011! LA Rucareanu, 
Musat, si Dan Piza, acelasi mecanism si subiect! 
Xenofonte Purcarea, persoana prin mana caruia trec toate 
aceste plangeri, imediat ce vin pe linia PNL, pune in miscare 
APARATUL PARCHETULUI si demareaza inceperea 
urmaririi penale. Este implicat Procurorul/ Judecatorul si 
subit, apar mascatii la usa cu mandat de perchezitii la 
adrese multiple. Dupa ce te cauta si in chiloti, este imposibil 
sa nu iti gaseasca un lantic sau un inel! Atunci au nevoie de 
un cantar special, etc. 
Cum nu gasesc nimic din cele mentionate, Parchetul tot 
gaseste un bidon de „ceva” fara eticheta, sau ceva suspect si 
justifica astfel actiunea, in comunicate de presa umflate si 
belicoase, asa cum a facut DIICOT Calarasi, in comunicatele 
legat de cantitatile de aur si banii, descoperiti la cei arestati 
in cazul legat de indemnizatiile de crestere a copiilor (vom 
reveni aici). 
 
Dar cum descind mascatii? 
Spuneam intr-un articol anterior ca vor exista o sumedenie 
de astfel de actiuni, prin care Imparatul incearca sa ii tina 
pe toti ocupati si sa le arare pisica! Chiar asta se intampla! 
 

Real, efectul obtinut este total opus celui intentionat! Chiar 
daca exista o stare de soc in ziua respectiva si ceva sicanari 
legat de dosare incepute si aflate in faza de cercetare, la 5-7 
zile distanta exista o mobilizare exceptionala a persoanei in 
cauza, subiect al acestor abuzuri. Nimeni in Lacomi Land nu 
se mai lasa impresionat de mizeriile membrilor Partidului 
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National Liberal, fosti membrii PSD, incununate de 
semnatura numitului Xenofonte Purcarea-Prim Procuror, o 
rusine a Judetului Calarasi. 
 
Pentru cine il cunoaste pe Dan Piza sau pe Dan Rucareanu 
(zis Bugeac), stie la acest moment, ca efectul obtinut este 
total invers fata de cel intentionat prin aceste mizerii! 
Efectele nu vor intarzia sa apara, mai ales ca cei vizati sunt 
agricultori, au tenacitate, hotararea si resursele sa ii 
gaseasca pe cei implicati in aceste scheme menite sa 
intimideze si sa „tina genunchiul pe gat”. 
 

O intrebare justa, tinand cont de subordonarea Arme si 
Munitii Calarasi, interlopilor din Clanul Iacomi. 
 
Important aici, a retine ca Filipescu a primit si in trecut 
porci de la Familia Iacomi, unii transati, Marin Badea 
comentand in cateva articole dezmaturile Clanului, cu 
vanatul si porcii vietnamezi, atat de dragi lor. 
 

 

 
 

O mica parte a Clanului Iacomi. Important a se retine 
atentia si importanta Drapelului, in toate pozele de Grup ale 

Clanului. In poza avem 16% din membrii Clanului Iacomi 
aflati in zona Lehliu Gara. 
Tolstoi scria ca „Hotii care fura de la oameni se aduna 
impreuna! Aduna soldati si Judecatori, care sa le pazeasca 
petrecerile si orgiile si ei petrec!” Aceasta fraza se potriveste 
perfect in Judetul Calarasi si descrie exact ceea ce se 
intampla la noi in zona! 
 

 
 
Hotii fura de la oameni si de la copii. Pun in functii 
procurori lor, sefii lor de Servicii (nevestele- vezi Dragan), 
sefii lor la Politia Locala (Buraga), sefii lor la Spitale si Scoli, 
aleg pe spranceana Judecatorii. Apoi angajeaza oameni din 
Clanul lor, oameni angajati in Primariile in care ajung prin 
frauda, cu salarii platite de tine, ca se le pazeasca Hanurile 
si sa le faca serviciile, in timp ce ei stau in palatele lor si 
lenevesc in confort, inconjurati de neveste, amante, nepoti 
si copii. Si nu vor renunta in veci de buna voie la „putere”! 
 
Mereu auzi de la oameni, ca „Astia au furat destul, sunt 
ghiftuiti, daca vin altii, vor fura la fel de mult!” 
 
Din poza de mai sus, poti vedea si intelege, ca nu vor avea 
nici o data indeajuns! Nu va fi suficient, indiferent cat fura! 
Mereu va trebui mai mult. 
 
Mai multi bani vor fi necesari in fiecare luna, chiar daca 
membrii Clanului capuseaza mai toate functiile publice din 
zona, pe salarii aberante si job-uri la care nu merg. Cum 
banii nu sunt indejuns pentru tine, la ei este la fel! Cu cat ai 
mai mult, ai nevoie de mai mult! 
Cumperi apartamentul asta, cumperi barcuta asta! Ai 
construit o casa, dar vrei sa schimbi gardul, vrei sa schimbi 
masina. Cheltuielile cresc, copii cresc repede,vacantele se 
intetesc. 
Si fiecare are nevoie de propria casa, apoi una din fatele lui 
Iulian se marita si sotul acesteia trebuie bagat pe un post 
caldut si imbogatit rapid, altfel este neliniste in familie. Si 
fata cea mare se marita si ea si acelasi tambalau. 
Si copiii lui Ion au copii la randul lor si astia cresc. Copii 
cresc si vor avea nevoie si ei de un job cald! Atunci 
strangulezi notarul Public si ii iei afacerea. Pui nora in loc, 
chiar daca biroul notarial nu este al tau (asa cum se 
intampla acum in Dor Marunt). 
Si nepotii cresc, iar fiecare are un apetit colosal.Si este doar 
Iulian si mai este si Ion si Vatafu si Puschiu. 
 
Dar Puschiu are si el copii, nimeni nu munceste, 5 masini si 
casa grea! Copiii vor creste si cheltuielile cresc. Baiatul 
termina medicina si va avea nevoie de un post de chirurg. 
Nu va fi suficient, indiferent cat fura si vor fura, mai mult si 
mai mult, pana cand toata zona este ruinata. 
Noi muncim mai mult si mai mult, dar venitul nostru scade! 
Asta pentru ca Iacomi fura pe toate partile, incendiaza, 
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distruge, ameninta si te forteaza sa ii dai tot ce ai si sa pleci, 
multumit ca scapi cu viata! 
Vom trai normal, cand nu vom mai accepta in posturi 
publice hoti si interlopi, cand ne vom opri in a le confirma 
fraudele electorale! 
 
Puterea este in mainile tale. Acum cunosti o buna parte din 
adevar. Pana acum doar il banuiai. 
Tu esti cel care plateste pentru toata distractia, asta in timp 
ce nu stii cum sa te zbati, sa pui painea pe masa familiei si 
sa incalzesti casa! 
Atata timp cat taci, inseamna ca iti place si ca ii accepti! 
 

 

 

 
Nu poti intelege frumusetea campului, minunatul dar 
primit de noi toti, pana nu prinzi vara campul dupa ploaie, 
pana nu auzi ciocarlia si mierla, pana nu mirosi iarba 
proaspat cosita. 
Satul Ogoru, comuna Dor Marunt, un colt de Rai. La cateva 
sute de metri in spate ferma incendiata. 
 

 
In Comuna Dor Marunt in satul Ogoru, in urma cu cativa 
ani, a izbucnit un incendiu cu grave consecinte si daune 
materiale uriase la acea vreme! 
Dan Dumitrache vecinul lui Iulian Iacomi, se trazeste cu un 
dezastru la ferma in urma caruia, intreaga familie sufera ani 
buni. Ramas cu autori necunoscuti, incendiul a aparut in 
mod suspect si fara o cauza reala! 
 
Dauna a fost uriasa, iar fermierul a suferit ani de zile, 
muncind sa repare stricaciunile. 
 

Nu poti intelege suferinta unui incendiu, decat atunci cand 
treci prin asa ceva, iar pentru un agricultor, un truditor al 
pamantului, incendierea utilajelor reprezinta o fapta pe care 
nu o poti ierta. 
In satul Ogoru, Dan Dumitrache nu simpatiza cu vecinii Ion 
si Iulian Iacomi. Nu ii sprijinea in mod direct si chiar daca 
ii era vecin, avea interese divergente dar si preferinte 
politice la fel de opuse, mai ales ca traia alaturi de ei si vedea 
ce oameni sunt. 
 
In calitatea de primar aproape doua decenii, deputat si apoi 
din nou primar, Iulian Iacomi decide cu fratele Ion Iacomi, 
sa aplice domnului Dumitrache o lectie, pe care sa nu o uite 
cat traieste, o mustrare prin care sa il falimenteze. Planul 
era mult mai larg si presupunea incendierea fermei acestuia 
in totalitate. 
 
Reponsabil de executarea planului a fost Ion Iacomi. Astfel 
acesta aranjeaza cu doi baieti din Dalga Gara, planifica si 
executa la repezeala incendierea Fermei lui Dumitrache. 
 

 
Ion Iacomi (PNL) primarul piroman 

 
Flacarile mistuie rapid nu numai fanul pentru animale, dar 
si multiple utilaje, dauna reala la valoare curenta fiind de 
aproape 100.000 de euro. 
 
Mai mult, Iulian Iacomi, ajuns Deputat, a depus eforturi 
serioase ca dosarul de incendiere sa ramana cu faptasi 
necunoscuti. 
 
Pana in ziua de azi, Ion si Iulian Iacomi nu au avut 
demnitatea de a recunoaste faptele. 
 

 
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca apa. 
Au sapat o sumedenie de lacuri in panza freatica, insa nu au 
reusit decat sa raneasca pamantul! Lacurile seaca, mereu si 
constant, pestii mor, orice initiativa in acest sens, din partea 
celor doi a esuat. Nici macar baltile detinute (cele naturale) 
nu au reusit sa le administreze eficient. 
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca 
pamantul. Au jefuit cam tot ce au putut, insa au renuntat si 
la munca pamantului. Este grea iar roada nu le-a fost „din 
belsug”. Pret de doua decenii au lucrat si cele 500, apoi 350 
de Ha ale Primariei Dor Marunt, date mai apoi apropiatiilor 
in lucru. 
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca 
animalele. Au jefuit si IAS-ul din Ogoru, insa vacuta se 
creste greu, iar cresterea animalelor este o activitate grea, 
cere daruire si pricepere. 
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Astfel a vandut Iulian Iacomi tot complexul la turci, sa 
creasca ei vacutele! Dezmembrata in bucatele multe, 
aproape totul a fost matrasit. 
 
Fratii Iacomi, Iulian si Ion, au incercat sa imblanzeasca 
focul. Au vrut sa ii aplice lui Dan Dumitrache o grava 
pedeapsa, o corectie din care sa nu-si mai revina in veci! 
Timpul a trecut, insa memoria nu arde. Omul Dumitrache a 
ramas pana azi, la fel de om ca inainte, la fel de muncitor si 
nu a uitat, dar nici nu a iertat! Efectul obtinut prin 
incendierea Fermei a fost tocmai opus celui intentionat. 
 
Si azi, Dumitrache este in Consiliul Local al Comunei Dor 
Marunt si se opune cu fermitate hotiei Primarului Iacomi, 
insa nici unul nici altul, nu are puterea sa ridice ochii din 
pamant, dar nici demnitatea de a cere macar scuze pentru 
faptele comise. 
 
Insa ce inseamna pentru doi primari sa incendieze 
ferma vecinului? Vorbim aici de un sat cu o mana 
ce case! 
 
Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu Dan 
Dumitrache fermierul pagubit. Mai putin important, cine a 
stat in masina si cat!  
https://experimentullehliu.ro/2021/02/02/incendierea-fermierilor-a-la-
iacomi/ 

 

Ion si Iulian Iacomi au incercat sa stapaneasca apa, focul si 
pamantul si nu au reusit! In calitate de reprezentanti ai PSD 
apoi ai PNL, primarii piromani nu au reusit nici macar sa 
aduca prosperitate urbei pe care o pastoresc, semanand 
doar ura, dezbinare si hotie. Asta a adus Partidul in 
Baragan, institutionalizarea hotiei si a coruptiei. 
 

 

 

 
Daca Iliuta Vasile nu ascunde decat parti din Imperiul ce 
include o buna parte din Judetul Calarasi la propriu, 
Imparatul Iulian ascunde in scheme de o rara complexitate 
si frumusete, Imperiul Imparatului! Un simplu functionar 
public, Iulian Iacomi, cu un amarat de salariu, a reusit 
acumularea de averi care fac la o prima vedere, Holdingul 
lui Ion Tiriac, o simpla agoniseala a unui om chinuit si 
muncitor. 
Geniul Imparatului reiese din faptul ca pana si Ilie crede ca 
este un om sarac! Averea Imparatului este atat de intinsa ca 
pana si Ilie paleste! 

 
” Nu este bogat sa stii, cu toate ca a inceput o vila in Arges 
la nevasta, pe mal de lac, nu este bogat” Iliuta Vasile (2020). 
 
Insa pana ajungem la colosalul Imperiu al Imparatului, nu 
putem sa disociem legatura de suflet si relatia de dragoste, 
dintre Scufita Rosie (Iliuta Vasile) si Lup (Iulian Iacomi)! 

 
 
Crancene batalii se duc pe resursele Judetului, pe functiile 
bine platite in care poti plosnita in liniste. 
 

Pentru a intelege mizeria si hotia in care sunt implicate IPJ 
Calarasi, DIICOT Calarasi, Parchete si Judecatorii, trebuie 
sa intelegi cine le da „osul de ros”! 
Osul de ros il da Partidul, cu Ilie si Iulian in frunte. 
 
Pentru a dezlega golaniile din Judetul Calarasi, trebuie intai 
de toate sa il lasam pe Dl. Ing. Valcu Constantin sa ne mai 
depene o fila de istorie. 
 
 

 
 
Doar asa poti intelege cum astia toti, dar toti, te capuseaza 
si iti sug sangele asemeni unor vampiri, cum te fura si te 
prostesc, iar daca scoti capul te incendiaza si te demoleaza. 
 

https://experimentullehliu.ro/2021/02/02/incendierea-fermierilor-a-la-iacomi/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/02/incendierea-fermierilor-a-la-iacomi/
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Pe site-ul nostru puteti accesa inregistrarea audio cu 
incredibile dezvaluiri din Lacomi Land 
https://experimentullehliu.ro/2021/02/01/revolta-lehlianului-valcu-
constantin-ep-2/ 

 
Nu poti intelege modul in care au fost fraudate alegerile in 
Judetul Calarasi, daca nu intelegi mecanismele si 
intelegerile care au stat la baza acestor procese de fraudare. 
Ceea ce surprinde in mod exceptional este modul in care 
PNL Calarasi a pierdut Judetul din cauza lui Ion si a lui 
Iulian Iacomi, atat la Consiliul Judetean cat si la 
Presedintele de Consiliu Judetean, asta in timp ce l-au 
ajutat prin frauda pe Iliuta Vasile si PSD-ul. 
 

 
 
Pe de alta parte tot prin frauda au cumparat voturi si au 
adus flotanti pentru posturile de Primar, astfel ca au fraudat 
alegerile pentru posturile de Primari in Lehliu Gara si Dor 
Marunt, dar si in celelalte locatii arondate intereselor lor. 
Astfel primar legitim in Lehliu Gara este Banescu Laurentiu 
iar in Dor Marunt este Nitulica. Pe scurt PSD a dat primarii 
de drept pentru aceste localitati. Iliuta Vasile a acceptat 
trocul de a vinde cele doua localitati in schimbul altor 
localitati si al postului de Presedinte de Consiliu Judetean. 
Iliuta Vasile nu este Presedintele de Consiliu Judetean ales 
de Calaraseni. El este rezultatul unui proces deosebit de 
complex de fraudare, proces care implica inclusiv elemente 
din SECURITATEA STATULUI ROMAN, elemente care 
stiau de fapte insa tac complice. 
 
Pana la detalierea faptelor insa, trebuie sa procesezi o serie 
de elemente si ca orice interlop inteligent si hot, trebuie sa 
analizezi si sa intelegi procesul prin care tu, da chiar tu, 
devii o simpla boarfa, iar cu votul tau te poti sterge undeva, 
pentru ca oricum nu are valoare (real vorbind). 
 
Vom aprofunda astfel 3 aspecte, in urmatoarele episoade: 
 

• Iliuta Vasile nu este Presedintele de Consiliu 
Judetean ales de Calaraseni. Dl Barbu este! 

• Ion Iacomi nu este Primarul ales de oameni, al 
Comunei Dor Marunt. 

• Iulian Iacomi nu este Primarul ales de Lehlieni 
al Orasului Lehliu Gara, este Dl. Banescu 
Laurentiu. 

 
Pentru a intelege mizeria trebuie asculti inregistrarea cu 
bancile si infiltratii in banci si institutii din articolul de mai 

jos: https://experimentullehliu.ro/2020/10/22/imparatul-bilele-zeul-
zeilor-si-bancile-din-lehliu-gara/ 
Importanta este partea cu banii si bancile! 
 
Bancile Lehliu Gara: Raiffeisen, BCR, CEC. 
Flotantii de la evidenta populatiei. Creditele 
agricole, foarte importante pentru Clanul Iacomi! 
Transporturile, Taxele pe autostrada, IGPR, 
Evaziunea fiscala, Avizele, TREZORERIA. 
Personaje: Imparatul-Iulian Icomi primar Lehliu -
Gara, fost Sef PSD (aug 2020), Petrica Ivascu - Sef 
Anaf Lehliu Gara, Buraga Costel – Comandant 
Politie Lehliu Gara, Matca - Dna Matei Director 
BCR Lehliu Gara  
Discutie Reporter si martor pe care il vom numi 
Gheorghe, pentru protectia acestuia.  
 
Min 0.00- 12.56 Bancile Lehliu Gara: Raiffeisen, BCR, 
CEC. Flotantii de la evidenta populatiei. Creditele agricole, 
foarte importante pentru Clanul Iacomi!  
Reporter: -Hai, că eram cu ăsta de la evidența populației 
care-mi dă în Lehliu câți flotanți sunt. Știi?  
Gheorghe : -Cu Lupu?  
Reporter: -Nu cu Lupu... Cu iepurașu... Știi?  
Gheorghe : -Cu iepurașu... Asta e porecla lui ăsta...care e a 
lu contabila...de la evidență...  
Reporter: -Care e a lui contabila? Care contabilă? 
Gheorghe : -Ăla slăbuț...contabila de la primărie. 
Reporter: -Deci contabila de la primărie(Lehliu Gara) are 
rudă bagată la evidența populației?  
Gheorghe : -La Lehliu Gară...  
Reporter: -Păi și cum o cheamă pe contabila asta? 
Gheorghe : -Iepurică.  
Reporter: -Iepurică... Asa de legati? Deci...și ăsta este rudă 
cu el? Ăsta de la evidența populației?  
Gheorghe : -E fi-su contabilei de la primărie, ma! 
Reporter: -Mamă, frate! Serios, mă? 
Gheorghe : -Trebuia să vorbești, știi cu cine trebuia să 
vorbești? E unu Florin de la voi din Dor Mărunt.  
Reporter: -Da, mă! Ăla șchiop, ăla șchiop.  
Gheorghe : -El a fost milițian, l-au salvat ăștia că era pe 
moarte în urma unui accident...  
Reporter: -Da, mă, știu. E Florin. Dar nu vrea Florin să 
dea că-i e frică de împărat. Înțelegi?  
Gheorghe : -Știu. Știu...  
Reporter: -Am vorbit cu asta...cum o cheamă? Cu 
directoarea de la BCR, Matei, știi?  
Gheorghe : -Aaaa...pericol! Pericol!  
Reporter: -Pericol cu asta, nu?  
Gheorghe : -Danger!... Danger!  
Reporter: -Auzi! Matei asta, în afară de Sofian, cui îi mai 
ține contabilitatea?  
Gheorghe : -Atât. Nu, lu Gologan nu, nu cumva să-ți țină 
contabilitatea! La început este mieloasă și pe urmă te 
belește. Pe urma te...  
Reporter: -E belea cu asta, nu? 
Gheorghe : -Da. 
Reporter: -Am înțeles...Am înțeles...Și bărbatul ei unde 
lucrează acum?  
Gheorghe : -Nu lucrează nicăieri acum. A fost destituit de 
la Primăria Lehliu Sat acum patru ani de zile, până în 
patru ani, cu o fraudare de două miliarde. El ținea 
evidență în două chitanțiere, unu la tine, unu la mine, unu 
îl înregistra, unu nu....  
Reporter: -Mamă!  
Gheorghe : -Dosar penal...  

https://experimentullehliu.ro/2021/02/01/revolta-lehlianului-valcu-constantin-ep-2/
https://experimentullehliu.ro/2021/02/01/revolta-lehlianului-valcu-constantin-ep-2/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/22/imparatul-bilele-zeul-zeilor-si-bancile-din-lehliu-gara/
https://experimentullehliu.ro/2020/10/22/imparatul-bilele-zeul-zeilor-si-bancile-din-lehliu-gara/
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Reporter: -Am înțeles. Păi și atunci dacă la BCR o are 
împăratul pe asta, la Raifanzen cum e? Pe cine au acolo? Îi 
știi pe ăștia?  
Gheorghe : -Îi știu și pe ăștia de la Raifaizen.  
Reporter: -Și cine? Cine sunt oamenii lor acolo? Că-s 
băgați toți...Toți absolut toți sunt angajați de ei. Nu mișcă 
nimic.  
Gheorghe : -Da. Da, da, da...  
Reporter: -Lu’ asta îi spune Matca. Lui Matei îi spune 
Matca cică. Ăștia asa îi spun?  
Gheorghe : -Matca?  
Reporter: -Matca, da.  
Gheorghe : -Când mi-a zis ăsta...Bine...A fost chemat pe la 
DIICOT, pe la de astea cu furat din piață, pusă, la tine, 
Lehliu Sat, nu se puneau 15 cm, se puneau 5, ăsta zicea că 
a cărat 50 de mașini, se plăteau 50 de mașini... Niște de 
astea așa.... iesea prost... Zice, gata, mi-a trecut! Gologan. 
Reporter: -Gologan e ăsta. Gologan ăsta de unde este? 
Gheorghe : -E din Răzvani și are parcul auto lângă 
Petrom, ai văzut, unde bagi benzină.  
Reporter: -Da, da, da. Ala care a avut accident acum trei 
ani cu unii din operativii noștri, acolo în intersecție, știi? 
Gheorghe : -Nu știu.  
Reporter: -Gologan ăsta, ăla care are parcul auto chiar 
acolo lângă Petrom, acum doi ani de zile, în intersecția de 
la ieșire pe autostradă, a făcut un accident. Avea un Audi 
pitic, așa, lăsat jos. Și a luat scuarul, s-a dus.....a lovit un 
operativ de al nostru.  
Gheorghe : -Nu știu ce operativ....  
Reporter: -A lovit un echipaj de-al nostru care venea spre 
mine, ăștia nu au acordat prioritate, el avea viteză și a 
pleznit mașina, ....au luat-o. Mă rog, nu avea nici pe....., 
dă-l în mă-sa.  
Reporter: -Bun! Deci Gologan ăsta din Răzvani, cară și 
ăsta de toate.  
Gheorghe : -Da. Nu, numai piatră, nisip, balastru. Are 
decât o prelată. Reporter: -Da, da, da... Și la Raiffeisen pe 
cine au băgați acolo? Care sunt fetele lor? Ce știți de ei? 
Gheorghe : -E o fată de la Bălcescu, e băiatul lui Gică care-
l susține tare pe Iulică...  
Reporter: -Stai așa...O fată de la Bălcescu, stai să scriu că 
sunt bătrân...o fată de la Bălcescu, cine mai este de-al lui 
Iulică?  
Gheorghe : -Băiatul lui Gică, ăla care face imprimeuri, era 
el pe aici cu cablu, s-a mutat din Călărași, și-a luat casă în 
Lehliu, și acum are în spate la Nemeș, de la Piticu a 
închiriat, are o asta unde te duci să-ți multiplice hârtii.  
Reporter: -Da, da, da, îl știu pe ăsta. Și pe cine mai are? 
Deci doi...Mai sunt și alții în afară de ăștia?  
Gheorghe : -Și cred că și...nu...aici...nu știu cu noul director 
că nu mai e directorul care era odată, a ieșit la pensie și nu 
știu acum pe cine a adus. Nu știu cine e director acum la 
Raiffeisen. 
Reporter: -Ia fii atent că te întreb ceva... Stai că uite am eu 
aici, mi-au mai dat alții. Enulescu știi ceva de ea? 
Gheorghe : -Enulescu, nu, n-are treabă, nu.... o stiu... e fata 
lui Vasilică e de când e Raiffeisen-ul aici.  
Reporter: -Enulescu, nu?... Cică e preferata lui Buraga, 
auzi, ce am eu aici.  
Gheorghe : -Face parte din pocăiți. Știi că ăsta e..... 
Reporter: -Da, da, da. Deci Enulescu asta zici că e la 
Raiffeisen de mult.  
Gheorghe : -Da, e de când e Raiffeisen-ul aici...era Direcția 
Agricolă.  
Reporter: -Și unde, unde sălășluiește?  
Gheorghe : -Stă în Lehliu Gară în apartamentul fostului 
milițian, pensionară pe caz de boală, Enulescu.  

Reporter: -Fostului militi...a, ăsta a fost milițian. A-ha-
ha...  
Gheorghe : -Da....  
Reporter: -Cică e preferata lui Buraga. Buraga tratează cu 
ea. Ce au ei acolo, bani...  
Gheorghe : -Cred. Cred. Cred.  
Reporter: -Upur, Upur, de Upur ce știi?  
Gheorghe : -Nu știu.  
Reporter: -Țugui Viky...  
Gheorghe : -A... asta e tot din partea lui Împăratu. 
Reporter: -Da? Tot la Raiffeisen?  
Gheorghe : -Cred, cred că lucrează, dacă e la Raiffeisen, 
sigur Iulică a bagat-o că e fata lui Țugui... Ăla care era la 
Ameropa cântaragiu și pe urmă a fost la siloz... în sfârșit... 
Reporter: -Uite ce am. Este omul lui Dobre, Brighilă?.... și 
Matache.  
Gheorghe : -Matache e ăla cu magazinu cum te duci spre 
IRTA încolo pe partea stângă.  
Reporter: -Și Brighila?  
Gheorghe : -Brighila? Nu, Brighilă. Brighilă ăsta a fost 
polițist și face parte din corpul de control al ...se duc la 
control...al pazei...agreata...al firmei de pază ca milițian, 
știi? Si controlează paza la bancă, la..., la...  
Reporter: -Și Popescu Alexandru care e pe lista de 
consilieri PNL, cine este?  
Gheorghe : -Nu știu.  
Reporter: -Nu știi nici ăsta... 
Gheorghe : -Păi dacă îi văd fața da. Așa după nume nu știu. 
Reporter: -Barbu? Gheorghe : - Barbu? La Raiffeisen? 
Reporter: - Da. Cumnata lui Barbu. Barbu Mădălina? 
Gheorghe : -Barbu Mădălina? Păi nevasta lu....  
Reporter: -Spălătoria! Spălătoria!  
Gheorghe : -Nu, nu, nu... Barbu Mădălina nu e, mă. Este a 
lui ăsta care e consilier sau ce este, a lui Vali Barbu. Vali 
Barbu avea o firmă de cablu la voi la Dor Mărunt. 
Reporter: -Aha... Vali Barbu. 
Gheorghe : -Da. Și acum l-a angajat Iulica....acum vreo 
două mandate, care-mi spunea mie că se câștigă banii 
greu, el care și-a vândut și apartamentul, în sfârșit...un 
neica nimeni.  
Reporter: -Da.  
Gheorghe : -E coleg de-al meu.  
Reporter: -Am înțeles. Anca Niculae ăsta de la CEC? Auzi... 
Ia, zi. Scuză-mă!... Zi mai departe.  
Gheorghe : -Si e acuma bibliotecar sau nu știu ce e la 
Căminul Cultural acolo.  
Reporter: -Tot la ei, la primărie.  
Gheorghe : -Da, astea toate care le postează... E un bun 
electronist, el. A fost cândva un bun reparator de 
televizoare.  
Reporter: -Asta, Barbu Mădălina asta....  
Gheorghe : -Barbu Mădălina lucrează la Călărași din ce 
am înțeles eu, de doi ani de zile având-o pe langa el în toate 
campaniile electorale pe lângă împărat....  
Reporter: -Da. A pus-o la consiliul județean.  
Gheorghe : - Da, a luat-o undeva in Calarasi.  
Reporter: -Da, prin consiliu județean au bagat-o acum, au 
infiletat-o acum.  
Gheorghe : -Bravo! Bravo!  
Reporter: -Da. În sfârșit... Anca Nicoleta asta de la CEC, 
asta care este soția lui Anarhie, care a săpat lacurile la 
ăștia... O știi pe Anca Nicoleta? Aia mai grăsuță așa... 
Gheorghe : -Tot, e din partea... E tot din partea 
împăratului....  
Reporter: -Știu, știu că e din partea împăratului. E de la 
CEC, e aicea infiletata. Nu a fost lăsată să plece la BCR 
cica, că era importantă la CEC.  
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Gheorghe : -...Pai acolo...stii că se da credite cu 1% cum era 
înainte la Direcția Agricolă....la Banca Agricolă.  
Reporter: -Deci soțul ăsta al lui Matei momentan o freacă, 
nu face nimic.  
Gheorghe : -Da. Min 12.57-19.40 Transporturile, Taxele pe 
autostrada, IGPR, Evaziunea fiscala, Avizele. Zeci de 
camioane zilnic descarca si incarca marfa la – Lehliu Gara 
prin firmele clanului Iacomi.  
Reporter: -Și cu ăștia cu transporturile, că n-am apucat 
noi să... Cum este? De ce e așa mare mafie că nu sunt așa 
mulți bani în joc... nu știu de ce ar face ei să scoată 
numerele de înmatriculare de la mașini când trec pe A2 
sau... Care e ruleta la ăștia cu transporturile de nu...pe 
autostradă?  
Gheorghe : -Să nu plătească...ia te uită...nu scoate 
numerele, acoperă numerele la trecerea la taxare. 
Reporter: -Păi și nu-i oprește poliția? Nu e poliție tot 
timpul acolo?  
Gheorghe : -Nu te oprește. Nu te oprește pentru asta. Ai 
bandă pe unde treci pe unde treci sa opresti dacă nu vrei 
să-ți iei...așa zice ,,mi-a luat șefu,,....eu zic ,,băi Cezărică, 
vezi ca ți-am luat eu pentru trecerea podului, dar vezi, 
astupă numărul,,...  
Reporter: -Păi, trebuie să-l astupe cum? Unde-l astupă? 
Gheorghe : -Pune pe el un carton și în față, și în spate. 
Reporter: -Pe autostradă? 
Gheorghe : -Pe autostradă...până să intre la taxare 
acoperă numărul. Când ai ajuns ai văzut, sub podul ăla dai 
la o parte cartoanele. 
Reporter: -Bă, dă-i dracu! Pe față?  
Gheorghe : -Da. Reporter: -Păi și practică de mult asta? 
Gheorghe : -Păi... E un milion și ceva de dus, un milion și 
ceva de întors, nu?  
Reporter: -Păi și nu?... alea de la casierie, de la pod, nu 
văd?  
Gheorghe : -Păi n-are treabă alea. Alea îți dau bonul ție 
care treci cu 120 de lei sau cât este trecerea la turism.  
Reporter: -Atâta?  
Gheorghe : -Da.  
Reporter: -Păi și alea nu văd că ăștia trec cu numerele 
acoperite?  
Gheorghe : -Păi, ... o interesează ceva, nu....zice: domne, 
mi-a căzut un carton în față, dar când colo, camera nu 
poate să te ia nici din spate că tot la fel e un carton...  
Reporter: -Și cum de le fac culoare la ăștia pe autostradă? 
Gheorghe : -Spune: este IGPR-ul în parcarea x și atunci 
intra pe DN 3.  
Reporter: -Deci se anunță...  
Gheorghe : -Da...  
Reporter: -Am înțeles. Deci se anunță ăștia...  
Gheorghe : -Da.  
Reporter: -Și de aia nu sunt ei opriți niciodată până la 
Constanța și înapoi.  
Gheorghe : -Nu. Nu. Nu.  
Reporter: -Și astea cu LUX .... ale cui sunt? Cui aparțin 
mașinile astea?  
Gheorghe : -Ale lui Gheorghiță ăla de la gară, de care-ți 
spuneam eu ție, care e cumătrul lui Tărăcilă.  
Reporter: -Gheorghiță de la altar? De la Gogoșel. 
Gheorghe : -De la Arțari.  
Reporter: -A, de la Arțari. Credeam că al lui Gogoșel. Are 
și ăla mașini...  
Gheorghe : -Păi are parcul lui de mașini. E bogat, dă-l 
încolo că a cumpărat jumătate din Ileana, Arțari, 
Ștefănești.  
Reporter: -Mamă!  

Gheorghe : -Are 2 000 de hectare proprietate personală. 
Reporter: -Păi și ăștia, oamenii ăștia, ajung în așa hal să 
se umilească să dea șpăgi ca să fie lăsați în pace pe 
drumuri să care....  
Gheorghe : -Păi, ia te uită...nu poți să faci multi bani, dacă 
nu-i eviți.  
Reporter: -Păi și de asta bagă cincizeci de tone pe camion 
de douăzeci de ani în loc de douăzeci?  
Gheorghe : -Cine-i oprește?  
Reporter: -Pe ei nu-i oprește nimeni, nu?  
Gheorghe : -Nu.  
Reporter: -Păi aici nu este numai poliția autostrăzii, este și 
poliția circulație Călărași. Băgați... 
Gheorghe : - Dacă tu ești.... tu zici de cincizeci de tone... 
dacă eu ca agent economic, eu, Gheorghiță, am bascula 
mea, tu intri pe bascula mea, dar eu îți dau cât trebuie să 
fie legal mă, hârtie...  
Reporter: -Da.  
Gheorghe : -Pai si? Ca e bascula mea. Nu plătesc la cineva 
ca să-mi dea exact cât are goală, cât are plină.  
Reporter: -Deci falsifică actele din basculă, din cântar.  
Gheorghe : -Păi, dacă e bascula la mine în curte... vin la 
tine, să fii agent economic, să-mi iei un milion că mi-o 
cântărești goală, un milion că mi-o cântărești plină, ca să-
mi dai o hârtie la mine?  
Reporter: -Am înțeles... Am înțeles... Știi că am verificat... 
Păi și ce alte măgării mai fac ăștia cu autostrăzile și cu 
drumurile? Atâta doar? Cară... Deci ăștia fac fraudă la foc 
continuu, cară de, n-au treabă, fără să plătească taxe...  
Gheorghe : -Aduce trei mașini și are decât una aviz.  
Reporter: -E, na? Și asta fac?  
Gheorghe : -Păi, dacă am... în hârtii, la mine la 
contabilitate apare un aviz, dar eu bag la tine în siloz trei 
mașini pe avizul de azi.  
Reporter: -Am înțeles. Adică ce vrei tu să-mi spui este că e 
o fraudă totală, un furt generalizat. Cronic...  
Gheorghe : -Nu. E aia cu spălare de bani, cum se zice... Deci 
apar bani negri de încasat pe trei mașini, dar tu în 
contabilitate justifici decât aia, una...  
Reporter: -Păi de asta îi spun ăștia Matca mă, lu asta, 
pentru că ea organizează, Matei toate angajările de la 
băncile in Lehliu și de la trezorerie...Și la trezorerie, fii 
atent! Și la trezorerie! La trezorerie acolo pe cine are 
împăratu? Min 19.40- 21.28 Trezoreria, ANAF, evaziunea 
fiscala, Petrica Ivascu. 
 Reporter: -La trezorerie, ... ANAF.  
Gheorghe : -La trezorerie toate sunt sub oblăduirea lui 
Petrică.  
Reporter: -Da. Da...și Petrică este cumpărat. Mamă, 
mamă, mamă...  
Gheorghe : -Acolo avea nevoie la trezorerie, cu viratul 
banului, știi că se face plata prin trezorerie.  
Reporter: -Da, da... Gheorghe : -Și asta apare, aia nu 
apare...  
Reporter: -Da. Păi astea...cica toate sunt foarte bine 
controlate de Ivașcu. Foarte bine controlate! Adică Ivașcu 
e mână de fier acolo pe firmele împăratului. Înțelegi? 
Gheorghe : -Da.  
Reporter: -Bine. Mulțumesc mult de tot!  
Gheorghe : -Dacă politicienii lumii, adică în America, 
diplomația sau cum se numește că nu-i democrație, au 
suspiciuni de fraudă, ce te mai miră la noi?  
Reporter: -Aici nu este fraudă, aici e crimă organizată...e 
altceva. Altă încadrare...nu-i fraudă. Frauda e o găinărie! 
Frauda o face Hristu Costel, ăștia mai ascund una, alta, 
înțelegi? Dar, asta-i crimă organizată mai, asta e 
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altceva.... Este o cu totul, cu totul... Este un cu totul alt 
animal! 
 

Perdantul net in judetul Calarasi a fost Partidul National 
Liberal, tradat si jefuit pe toate fronturile, mai ales de Ion si 
Iulian Iacomi. Este drept ca in Partidul National Liberal a 
ramas si toata zeama Interlopa Calaraseana. Iliuta Vasile a 
tradat partidul (PSD) si a urmarit propriul interes, in zonele 
lui si scaunul lui. 
 
Va trebui insa sa dai dovada de rabdare si staruinta, de 
perspicacitate si introspectie, pentru a putea intelege cum 
au fost furate alegerile „libere” in Judetul Calarasi. 
 

Pentru inceput trebuie sa retii urmatoarele: 
 

 

 

 
Deja se poate observa aparenta anomalie cu un numar 
foarte mare de buletine anulate! Ai putea crede ca Lehlianul 
turmentat a stampilat „la misto” buletinul! Ei bine afla ca el, 
Lehlianul, a fost serios si a votat, insa votul lui a fost anulat 
de Clan. 

 
Se poate observa ca in Infratirea, Clanul Iacomi a fraudat pe 
aceasta linie cel mai putin, asta si din cauza repulsiei pe care 
locuitorii acestui sat, o au la adresa Clanului Iacomi. Insa 
fraudarea este multipla si complexa. Tot ce trebuie sa faci 
pentru moment este sa evaluezi singur valorile prezentate, 
pentru a putea intelege scara fraudarii si procesul, asta 
inainte de ajunge la listele cu flotanti, adresele reale ale 
acestora si la listele cu buletine! 
 
Poti intra aici sa vezi cu ochii tai cum stau lucrurile. 
Selecteza pentru comparatie Comuna Dragos Voda, unde 
Gurita este Primar. Acolo, fraudarea „aproape” nu a existat! 
https://prezenta.roaep.ro/locale27092020/romania-pv-final  

 
-Dormi linistit Procurorul vegheaza si inregistreaza (pe tine 
te inregistreaza)! 
 

 
 
 
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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