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Doamnei/ Domnului Procuror    

   Catre Directia Nationala Anticoruptie- Plangere Penala 

 Structura centrală 

București, Str. Știrbei Vodă nr. 79-81, cod 010106 

 

"Operatiunea Marijuana"!  

Membri Gruparii in ordinea importantei: 

1. Iulian Iacomi si Ion Iacomi (Presedinte PSD Calarasi respectiv Primar PNL Dor 

Marunt) 

2. Liviu Besleaga-Vicepresedinte Coalitia Nationala Pentru Modernizarea Romaniei) 

(omul de popaganda al PSD) 

3. Alexandru Giboi- directorul general al Agerpress (director agentia de presa a PSD-

AGERPRESS) 

 

In acest context, ceea ce le lipsea era capacitatea de extractie, autorizatiile si 

experienta (farbica)!!!!!! Asa au ajuns la Iulian Iacomi (deputat PSD) si implicit la noi! 

 

Habar nu aveau ei, la cine veneau sa le cultive si sa le proceseze 

Marijuanna! 
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Organizarea Gruparii: 

 

Structura Functie in organizatie 

Director organizatie Sorin si Cristian Baceanu 
Supplier compusi sintetici  Mohammad Al Zoubi  
Fonduri       Filip Hausner de la Kidman Eden 
Responsabil agricultura si sere (+fonduri) Iulian Iacomi, Ion Iacomi, Gloria Pascu, 

Andrei Pascu, Mihalcea Bogdan(sot Gloria 
Pascu)  

Comercializare produse catre CNAS Ionut Pintea, Alex Nichita; Liviu Besleaga 
Autorizare produse Alexandru giboi 
Pregatirea pachetului legislativ Sorina Pintea 
si aprobarea acestuia (inclusiv implementare in relatia cu CNAS) 
 

 

Lista de infractiuni comisa de membrii organizatiei: 

1. Constituire de grup infractional organizat 

2. Abuz in serviciu 

3. Conflict de interese 

4. Santaj 

5. Divulgarea secretului economic 

6. Spălarea banilor 

7. Infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile 

în legătură directă cu infracțiunile de corupție 

8. Infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de 

comunicații 

O deosebită importanță prezintă infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 

39/2003, din punct de vedere al conținutului normei de incriminare. Astfel, în 

conformitate cu acest text de lege: 
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„(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau 

sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoare de la 5 la 

20 de ani și interzicerea unor drepturi[1] 

          Iulian Iacomi, este unul din cei trei pioni principal in initierea miscarii de 

legalizarii a Marijuanei medicinale, alaturi de M al Zoubi si Cristian Baceanu! 

 

 

Mic Istoric 

 

Avand in vedere efortul media inceput de Grupari de tip Mafiot in Canada si 

America, din 2004, de legalizare a consumului de Marijuanna si a drogurilor 

"usoare", conducerea EU, solicita Curtii de Justitie a Uniunii Europene avizul pentru 

un set de masuri menit a evita interpretarea legislatiei si  a imbunatatirii modului de 

control si aplicarii acesteia la nivel European. Consiliul  UE a adoptat Strategia UE de 

combatere a terorismului pentru combaterea terorismului la nivel mondial și 

sporirea securității în Europa.  

 

Se decide cu ajutorul Europol, infiintarea de entitati in tari din SE Europei, menite sa 

ajute la protejarea cetateniilor Uniunii de pericolul consumului de droguri si sa ajute 

Structuriile Nationala in lupta importiva traficului de droguri! 

 

Se decide infiintarea de Unitati Operative in Romania, Bulgaria, Ungaria (zone cu 

mare risc), unitati cu activitate in cultivarea cannabis-ului medicinal, menite sa 

monitorizeze, sa comunice si sa ajute local la destructurarea de grupari infractionale 

care au ca scop traficul de droguri/ incurajarea consumului de droguri! Se asigura 

anonimatul, autonomia operationala, infrastructura si integrarea actiuniilor in 

Mecanismele de Cooperare ale UE si Europol. 

 

 

Motivele plangerii: 

http://revistaprolege.ro/criminalitatea-organizata-prevazuta-de-legea-nr-39-2003-grupul-infractional-organizat/#_ftn1
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Timp de 4 ani membrii Organizatiei infractionale au pus presiune pe toate canalele 

posibile pe unitatea noastra in vederea asigurarii cooptarii noastre in organizatie, singura 

capabila imediat sa le asigure extractia si produsul finit (conform HX-ECC-006 al CE din 

2018)! 

Era necesara capacitatea noastra de extractie a cannabisului medicinal, avand in vedere 

planurile organizatiei de legalizare a unei structuri in Statul Roman care prin Lege sa 

asigure drenarea completa a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de sume 

importante de bani- prin contract direct si unic cu organizatia. 

Actiuniile organizatiei asupra noastra cunosc 4 etape: 

1) Formarea organizatiei si definirea clara a membriilor 2014-2017. 

2) Incercarea cooptarii nostre in organizatie- insotita de esec! 

3) Infiltrarea de oameni in unitatea noastra, cu activitati specifice de spionaj Economic 

si Tehnic, coordonate de Iulian Iacomi si conduse de locotenentul sau Dl Florin Dobre- 

Dirctor DGCL Lehliu Gara (in perioada 2016-2020). 

4) Exercitarea de presiuni asupra noastra- prin trimiterea diverselor Institutii/ (sau 

asociate lor) ale Statului Roman (ITM/Politie Economica, ANAF Calarasi prin SFO Lehliu 

Gara, Prefectura Calarasi, Agerpress, TVR; amenzi, amenintari, sicanari, etc. 

5) Faza exterminare-in lipsa totala a colaborarii nostre se decide lichidarea agentului 

Economic. AIci Fratii Iacomi folosesc toate resursele institutionale la dispozitia lor. 

Giboi Alexandru foloseste EVZ si Agerpress. Liviu Besleaga foloseste hackeri si distruge 

site-ul nostru de 5 ori in 5 luni in 2019. 



Ferma Domnita Maria  membru al EUROPOL si parte a Comisiei EU                                                                                                                               
17.02.2020- activeaza sub denumirea de  
II Petrescu MV Cezar                                                  
Ro 31303888 

F51/107/2013                                                      Parchetului de pe langa inalta curte de casatie si justitie 
Dor Marunt, DN3a, nr 214 

GA20/2020/IX 
 

Page 5 din 96 Nesecret 

UTILIZARE INSTITUTIILOR de INTERES PUBLIC in VEDEREA realizarii LEGALIZARII 

CONSUMUL  SI PRODUCTIEI DE MARIJUANNA 

 

Iulian Iacomi, apeleaza la Iacob George (prefect al Jud. Calarasi) in 2019, vazand ca nu 

reuseste convingerea noastra de a deveni membrii in Organizatia lor. Acesta (Iacob 

Geroge) sub aparenta unor probleme medical ale membriilor familiei (ulterior reale), 

partunde in unitatea noastra de peste 20 de ori, si vine insotit de alti membri ai 

organizatiei (Ministerul Sanatatii Bucuresti condus de D-na Pintea) si decide impreuna cu 

Iulian Iacomi, faptul ca se poate realiza un material la TVR Romania- emisiunea Viata 

Satului, care sa ajute miscarea de Legalizare a Marijuanei in Romania. Organizatia se afla 

intr-un cumplit razboi mediatic, prin care cu investitii serioase (doua milioane euro anual) 

si un numar de 15 It-isti, Liviu Besleaga si Cristi Baceanu prin Imaginea Costin Militaru 

incearca cu ferocitate sa impinga Legalizare Marijuannei prin Proiect de Lege. 

Astfel, Iacob George, tine sub atenta observatie unitatea noastra (pana in 2020) si 

furnizeaza informatii despre unitatea noastra atat catre Ministru Sorina Pintea cat si catre 

Iulian Iacomi si Organizatia Mafiota. 

Acesta informeaza Organizatia ca uitatea noastra a finalizat Fabrica din Dor Marunt, si se 

decide cu ajutorul lui Alexandru Giboi si al doamnei Pintea, realizarea unui material video 

de 24 minute la TVR la Viata Satului (Emisiunea cu maxima audienta), regizat  si colat  cu 

colaborarea directa a lui Cristi Baceanu si Militaru Costin, prin care se realizeaza o "spalare 

a creierului" audientei, cu inducere directa a ideii ca cannabisul este bun si trebuie 

legalizat! 

Se scot din context multe aspecte si pasaje, se introduc in montaj notiuni de educare a " 

prostimii", etc! 
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Unitate noastra prin reportajul TVR organizat de Giboi si Pintea cu colaborarea TVR, 

devine partasa la efortul lor de legalizare a marijuannei! Asa de bine organizati au fost! 

In ziua urmatoare reportajului, un suv alb cu numere de Bucuresti, marca BMW, ajunge la 

unitatea noastra. Solicita discutii un grup de Israelieni condusi Philip Hausener de la 

Kidmat Eden, din care fac parte 3 evrei si o d-ra de nationalitate Romana. 

                      -Acestia ne intreaba daca a iesit bine reportajul!  

Reprezentantii Kidmat Eden, ne solicita sa lucram 100% pentru ei si Imparat (om mare!!!). 

Toate produsele sa le fie livrate lor, conform specificatilor date de ei. Se subliniaza 

disponibilitatea nelimitata a fonduriilor! Disponibilitatea terenului pentru sere, etc! Faptul 

ca vor cultivarea Marijuanei. 

In timpul discutiilor de la sediul nostru, ii informez: 

 de "..dragostea cu care noi ca Romania suntem legati de Poprul Evreu, aprecierea si 

respectul etern din partea noastra". 

 de "..faptul ca si noi avem fonduri nelimitate si nu sunt necesar banii Poporului 

prieten.." 

 de"..faptul ca in Romania nu se va legaliza Marijuanna in baza proiectului lor.." 

dupa care sunt invitati sa plece "sec". 

Agerpress, prin Alexandru Giboi, dispune de TVR si aranjeaza realizarea unui spot 

publicitar pentru un agent economic (Ferma Domnita Maria), regizat de membrii unei 

organizatii criminale, la directa informare a Prefectului Jud Calarasi care ofera informatii 

direct si D-nei Ministru Pintea. Clipul a servit direct intereselor Miscarii de legalizare a 

Marijuannei si a ajutat la aprobarea Proiectului de Lege in Senat. 

Clipul a fost repetat in grila de Emisie a TVR de 2 doua ori, lucru nemaintilnit in Istoria 

TVR! 
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Revenire la momentul 2017 

 

In data de 15.03.2017 la ora 15:30 minute, primesc un telefon de la domnul Primar Iacomi 

Iulian, nr tel: 0722.533.088, un apel in care Iulian Iacomi ma roaga sa primesc doi prieteni 

ai sai care vin cu o propunere de afaceri. Lucru pe care il accept, consatean fiind. Ei intarzie 

sa vina la noi cateva luni, cu toate ca eram informati de SccccRI de activitatea gruparii si 

iminenta necesitatii incorporarii noastre. ei insa considerau problema noastra ca 

rezolvata, avand infiltrati in unitate. 

 Prietenii erau: Liviu Besleaga- responsabil cu propaganda PSD la acea data 

Vicepresedinte Coalitia 

Nationala Pentru 

Modernizarea Romaniei 

 Alexandru Giboi- directorul 

general al Agerpress- 

Agentie de stiri a guvernului 

Romaniei, la acea data sub 

conducerea PSD. 

 

 

Cei doi "prieteni ai domnului Iulian Iacomi, sunt primiti pe data de 15.03.2017 ora 19:20 

pm la sediul nostru. 

Acestia imi solicita, avand in vedere demersurile pe care cei doi le fac alaturi de alte 

persoane interesate de legalizarea Marihuanei, sa incep demersurile tehnice si 
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organizatorice de a lucra exclusiv pentru 

firma lui Iulian Iacomi, Besleaga Liviu si 

Alexandru Giboi. Vor sa intre in "cannabis 

industry"! 

Acestia, declara ca au resurse financiare 

nelimitate, presala la dispozitie si ca in 2 ani 

maxim, se va realiza legalizarea marihjuana 

la noi in "romanica", in conditii controlate 

de cei 3. Se subliniaza sprijinul clar al D-nei 

Ministru Sorina Pintea. 

Cei 2 declara ca acesta este singurul drum 

posibil ( de a lucra exclusiv pentru ei). 

Cei 2 solicita crearea unei linii de produse 

pentru fumat/ vapat si unei linii de 

produse pe care ei sa le poata vinde in 

farmacii pe baza de prescriptie pentru 

tratarea durerii si pentru cei in faza 

terminala (extractul din Indica).             

De retinut ca unitatea noastra (Ferma 

Domnita Maria), entitate inregistrata sub 

II Petrescu Mv Cezar cu Ro31303888, din 

2013 produce cannabis medicinal si 

preparate derivate din cannabis 

medicinal, fiind in acel moment si cel 

actual, cel mai mare procesator din EU de 

cannabis medicinal. 
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Accept intilnirea, ascult expunerea si constatand ca ambi sunt idioti, "smecherasi" care 

vapeaza si cred ca stiu tot, ii refuz si ii conduc afara din unitate. Refuz colaborarea! 

Il rog telefonic pe Dl Iulian Iacomi sa nu mai i-mi trimita idioti! 

De aici incepe "razboiul " total, al PSD, impotriva unui agent economic, aparent nevinovat 

(FAZA DECIMAREA cum o numesc cei din Clanul Iacomi), care din nimic, cu multa munca si 

bani din imprumuturi externe nelimitate, a construit o ferma si o fabrica si o afacere cu 

"viitor" (asa cum o vede Iulian Iacomi). 

Aflu insa in intilnire, ca Iulian Iacomi alaturi de alti membri ai PSD vor demara o 

importanta actiune de legalizare a Marijuanei in Romania, pentru muribunzi si 

consumatori dornici! 

Tot aici aflu ca Iulian Iacomi, un primar modest, deputat fara activitate, are fonduri 

importante de investit in sere pentru cultivare ierbii si este gata sa "facem treaba". 

Ideea era simpla: Ei fac cadrul legislativ prin care doar pe mine ma autorizeaza si eu tot ce 

produc le vand lor! Ei distribuie, autorizeaza produsele finite si iau banii! 

Toti au de lucru si treaba merge "struna" 

        "-Nu a prea fost asa!" 

 

 

Selectie 


