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Experimentul Lehliu este o expresie 
civilă, un răspuns care se dedică 
cunoaşterii, prevenirii şi 
contracarării activităţilor aparent 
legale (fundamental imorale), ale 
statului Israel (și asociaților 
acestora), pe care servicii de 
informaţii străine/ oameni de afaceri 
străini, le derulează pe teritoriul 
naţional împotriva intereselor 
României si Bulgariei şi ale aliaţilor săi. 

Experimentul Lehliu este un joc al inteligenţei, care operează în spatele 
sistemului, așa cum „prietenii” operează în cadrul legal de „legi și libertăți” 
oferit de Societatea Românească, societate care a știut să fie blândă și 
primitoare cu toți, care a ținut capul plecat, umilită, batjocorită și scuipată, 
demonstrând o toleranţă excepțională, în fata atacurilor murdare, grotești ale 
celor pe care noi, Romanii, îi numim prieteni: Statul Israel.  
Continuarea la PAGINA 2 

De unde vine numele de EXPERIMENTUL LEHLIU? 
Evreii „Prieteni” au făcut un experiment, prin șantaj mediatic, în Lehliu Gară, 
unde ieșea primar Iulian Iacomi și unde Secta RESPIRO dorea să subordoneze 
Judetul si doi primari (considerați mai sărăcuți la minte)- Ion și Iulian Iacomi. 
Ăștia trebuiau să fie subordonați și liniștiți, aduși ” la zgardă”. Pentru asta, 
Recorder (organ de propaganda adventist) a publicat un material, care se 
numește EXPERIMENTUL LEHLIU, experiment care urma să fie repetat în 
câteva rânduri de cei de la Recorder, cu Iacomi, Paturca, Iliuță Vasile și alții. 
Efectul a fost cel dorit, Gruparea Recorder-Respiro beneficiind de colaborarea 
totala a frățiorilor Iacomi, a distinsei doamne Paturca- pusă Inspector General 
la Învățământ. Continuarea la PAGINA 4 

 
De Sfântul Andrei (30 noiembrie 2022), 
zi sfânta pentru români, Recorder și 
Libertatea continua lista de atacuri 
murdare, lipsite de fundament, gratuite 
și grotești asupra valorilor fundamentale 
ale Statului Roman: Credința în 
Dumnezeu si in Biserică. 
Secta Adventistă de la Recorder (vom 
reveni aici cu detalii), ajutați de Evreii 
Mesianici, utilizând platformele 
Adevărul/ Libertatea/ Recorder (printre 
altele) continuă seria de lovituri asupra 
Bisericii Ortodoxe Române, adaugând 
azi, la 6.44 AM, in prag de sarbatoare si 
post, un nou articol murdar, în care este 
prezentat cazul unui copil care și-a luat 
viața, in 5 noiembrie.  
Continuarea la PAGINA 6 

 

 
Libertatea este platforma care în ultima 
perioadă, cu o rara violența verbală și cu 
articole lipsite de obiectivitate, a lovit 
fară mila în preoții ortodoxi și în cei 
catolici. Libertatea duce o campanie 
virulentă, concentrata și gratuită 
împotriva bisericii Ortodoxe (în special), 
conștienți de faptul că un Părinte nu are 
cum să se apere în fața unor mizerii 
publicate drept fapte, folosind presupuse 
sms-uri de acum 6 ani, porcarii care sunt 
ventilate în ochii a milioane de cititori 
drept știri valide, reale și obiective. 
Continuarea la PAGINA 7  
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Experimentul Lehliu a fost fondat în 2010, însă expresia 
fizică, respectiv Experimentul Lehliu, a apărut mai recent. 
(Baza o constituie incorporarea SC Petrochem Technologies 
SRL- cu J13/2131/2010). 
 
Necesitatea apariției Experimentul Lehliu o reprezintă 
acțiunile specifice Crimei Organizate la nivel de STAT, care 
folosind structuri și fonduri ale Statului Israel, structuri ale 
personalului cu rol diplomatic a susținut, construit și 
modelat o rețea menita să consolideze în Romania și 
Bulgaria: 
 
-să asigure o zonă fertilă investițiilor oamenilor de afaceri 
evrei și de protecție, cu plasamente garantate, în domeniile 
imobiliar, medical, socio-cultural (școli și similar) 
 
-să asigure preluarea entităților media și controlul acestora, 
implicit finanțarea ulterioară a acestora din banii Statului 
Roman, amprentând în memoria săracă a romanilor ideea 
de Presa Românească, în timp ce, prin materialele publicate 
şi promovate, se comportă precum ceea ce sunt: trusturi 
anti-româneşti. 
 
-asigurarea de pârghii politice prin presiuni si santaj, 
folosind puterea media deținută, în vederea numirii de 
oameni apropiați lor în aparatul public și la nivel de 
Ministru, în paralel cu GRUPAREA (unirea) Bisericii 
Adventiste , alaturi de Biserica Penticostală, Biserica 
Baptistă și Mormoni. 
 
-Sectarea Bisericii Adventiste si unirea cultelor 
neoprotestante sub patronajul Statului Evreu, cu 
impunerea programelor dorite de Statul Evreu: Studierea 
Antisemitismului in Scoli-materie obligatorie din liceu, 
Institute culturale dedicate lor, impunerea Sectei Respiro in 
Educația Natională, in paralel cu actiuni prozelite, de 
construire a sute de scoli adventiste, sute de ONG-uri in 
educație si libertați civile, remodelarea societarii Romanesti 
pe principiul Lumii Noi (de bunatate-neoprotestante si New 
Age -un amestec eclectic de credințe, practici și moduri de 
viață) 
 

„Îmbinare mecanică, hibridă a unor puncte de vedere ori 
concepții eterogene sau chiar opuse; 
 
1. Lipsă de consecvență în convingeri, în teorii. 
2. Sistem de gândire neunitar, care, fără a se întemeia pe 
idei originale, alege din diverse sisteme de gândire, stiluri 
artistice etc. ceea ce i se pare mai bun. 
3. „Arhitecturarte-Îmbinare necritică a unor elemente luate 
din stiluri diferite sau din diferitele mijloace personale de 
exprimare ale unor personalitati consacrate.” 
https://sinonimul.ro/eclectism 

(Vom reveni pe larg, legat de erezie si conceptele 
implementate). 
 
-Slăbirea unității Statului Român, slăbirea Bisericii 
Ortodoxe, a bisericii Catolice, prin media: Recorder, Press 
One, Antena 3, canale de tipul: Opinia Production (vezi 
youtube). Distrugerea încrederii în Instituțiile Statului 
Roman- vezi Mișcarea Marijuana- Dide/ Libertatea/ Emil 
Ungureanu (zis Biciul lui Isus). 
 
Pentru a atinge dezideratele impuse, Statul Israel a creat cea 
mai mare luptă din Societatea Românească de după 1989, 
ridicând Român contra Român. A semănat neînțelegere, 
revoltă și a realizat integrat, lucrări de distrugere a unității 
și structurii Statului Român, apelând la șantaj, otrăviri, 
delapidări, linșaje si executii media, concertate, numiri de 
miniștrii și persoane în posturi cheie, care sa le apere 
interesele. 
 

: 
Schema începe cu Beniamin Netaniahu (zis Bibi sau Regele 
Israelului), Premierul Statului Israel, cu o mană de oameni 
buni, din Biserica Adventista și cu dorința evreilor de a crea 
un „spațiu al lor” în zona est-europeană”. Mai jos avem 
punctul de plecare. Practic, evreii au infiltrat și au preluat o 
echipă deja formată (conturată din 2010), echipă pe care au 
clădit: 

Echipa Intercer: prieteni, colaboratori,  

sponsori, parteneri și suporteri 
Acest articol a fost publicat pe 26 Iulie 2010. 
Activitatea Intercer continuă și astăzi, cu o echipa redusă 
de colaboratori și resurse limitate. 
Notă: Am inclus în această pagină prezentări ale prietenilor și 
colaboratorilor Intercer. Încă așteptăm confirmarea pentru alte 
câteva prezentări. Fiind o lista foarte mare, e posibil să ne fi 
scăpat unele nume. Va asigurăm că orice omisiune este 
neintenționată. Dacă s-a întâmplat acest lucru vă rugăm să ne 
atrageți atenția la info@intercer.net . Mulțumim! 

Sursa  https://intercer.net/blogs/istoric/echipa  

 

 

 
 

https://intercer.net/blogs/istoric/echipa
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Operațiunea Carul Ceresc, reprezintă numele de cod dat de 
Israeliți întregii operațiuni din Europa de Est. Numele are 
puternice legături biblice, legată de problematica 
misticismului în Iudaism. 
 
Emilia Șercan (cunoscută drept Lucrezia) a fost racolată în 
Grupare în 2012, când a primit invitația de a analiza și de a 
scrie, în Israel, despre perioada socialistă, despre Scânteia 
și alte subiecte interesante pentru Emilia, care în acea 
perioadă lucra la materialul pentru doctorat. 
 

 
 

 
Ca student, eu am scris zeci de lucrări pentru colegii mei, 
care pentru varii motive, preferau să-și ocupe timpul în mod 
diferit. Este normal că Emilia Șercan să se ocupe de plagiat, 
având în vedere că toate lucrările de doctorat, sau 99% 
dintre ele, sunt construite (în perioada 1989-2020) prin 
copierea integrală sau parțială a unor materiale, iar în acea 
perioadă nu dădea nimeni doi bani pe plagiat. 
 
Faptul că nu a existat după Revoluție o atentă analiză a 
acestor Teze, ține și de prăbușirea sistemului de învățământ 
în România. 
Este important a se observa faptul că Emilia Șercan a 
participat în schema infracțională, acționând conștient, 
prin atacuri direcționate și prin răsplata primită pentru 
fiecare caz demontat! În spate, însă, se afla Statul Israel și 
intenția de a slabi structura guvernamentală, de a slabi 
partidele politice, asta în timp ce oamenii lor de afaceri, au 
ajuns, nederanjati, în posturile și locurile dorite. 
Emilia Șercan a participat conștient, etapizat și cu un efect 
devastator, la acțiunile unei Puteri Străine, de subminare a 
Siguranței Naționale! Asupra acestor aspecte voi reveni, pe 
larg! 
 

Eu vă pot spune ce este Prostituția Intelectuală: 
„Prostituția intelectuală reprezintă o folosire degradantă a 
propriilor calități, a propriului talent, fiind o formă de 
înjosire prin care inteligența și serviciile intelectuale 
(consiliere, concepție, elaborare etc.) ale unei unei 
persoane, sunt puse la dispoziția unei instituții, individ sau 
unei autorități, pentru foloase directe materiale și fără un 
atașament ideologic/sufletesc real față de cel/cea 
căruia/căreia persoana respectivă se „vinde”.” 

 
Pe site-ul nostru puteti vizualiza reportajul publicat de catre 
postul Speranta TV referitor la Conventia RESPIRO, cat si o 
parte din activitățile RESPIRO pentru profesorii avizi de 
informații: 
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-
prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-
look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-
societati/  

 
După ce a zdrobit PSD și PNL, Emilia Șercan promovează 
calitatea oferită de Statul Evreu și de Secta Adventistă 
Respiro. 
 

 
 

Vom reveni pe larg și aici, însă important este a urmări 
Mișcarea MARIJUANA în Romania- de LEGALIZARE 
Călare pe Calul Troian, evreii au pătruns puternic cu 
investiții uriașe în imobiliare, farma și comerț, investiții 
gândite pe termen scurt cu profituri uriașe, acoperiți de 
rețeaua construită de ei, formată din Politicieni, Media, 
Miniștrii, directori de Scoli, unități administrative, șantaj și 
linșaje mediatice. Asta în timp ce politicienii noștrii au fost 
și sunt linșați pe modelul folosit in cazul lui Klaus, la celebra 
vizită în Egipt! 
 
Recorder, Cristian Delcea (zis Toiagul lui Moise) 
Pentru inceput, doar un material video, cu Gogoneata 
(Secta Respiro), atacurile de panica si Cristian Delcea (secta 
Respiro- RECORDER). 
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-
prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-
look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-
societati/ 

 

Detalii in materialul video prezentat pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-
prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-
look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-
societati/ 

 

https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-
prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-
look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-
societati/ 

„Ezechiel 1:4-28, GBV 2001: “Şi am privit şi iată un vârtej 
de vânt venea de la nord, un nor mare şi un foc înlănţuindu-
se; şi în jurul lui era o strălucire şi din mijlocul lui ceva 
asemenea aramei strălucitoare, din mijlocul focului. Şi din 

https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/04/emilia-sercan-lucrezia-statul-prieten-israel-recorder-cristian-delcea-toiagul-lui-moise-secta-respiro-look-up-si-epopeea-actiunilor-de-acaparare-dezmembrare-si-capusare-a-societati/


Experimentul Lehliu                                                                                                                                ● Decembrie 2022 
 

4 
 

mijlocul lui ieşea asemănarea a patru făpturi vii. Şi aceasta 
era înfăţişarea lor: aveau asemănare de om. Şi fiecare avea 
patru feţe şi fiecare din ele avea patru aripi. Şi picioarele lor 
erau picioare drepte; şi talpa picioarelor lor era ca talpa 
piciorului de viţel şi scânteiau ca arama strălucitoare. Şi 
aveau mâini de om sub aripile lor la cele patru laturi ale lor; 
şi toate patru aveau feţele lor şi aripile lor. Aripile lor se 
atingeau una de alta; nu se întorceau când mergeau; 
mergeau fiecare drept înainte. Şi asemănarea feţelor lor 
erau feţe de om; şi toate patru aveau feţe de leu la dreapta; 
şi toate patru aveau feţe de bou la stânga; şi toate patru 
aveau feţe de vultur. Şi feţele lor şi aripile lor erau despărţite 
sus; fiecare avea două aripi care se atingeau una de alta şi 
două care le acopereau trupurile. Şi mergeau fiecare drept 
înainte; mergeau încotro trebuia duhul să meargă; nu se 
întorceau când mergeau. Şi asemănarea făpturilor vii, 
înfăţişarea lor era asemenea unor cărbuni de foc aprinşi, ca 
înfăţişarea făcliilor; focul se suia şi cobora printre făpturile 
vii; şi focul strălucea şi din foc ieşeau fulgere. Şi făpturile vii 
alergau şi se întorceau ca înfăţişarea strălucirii fulgerului.” 
https://www.caleacrestina.ro/index.php/invatatura-crestina/1502-carul-
ceresc-a-lui-dumnezeu 

 

 
Cât depre Președintele Consiliului Județean Călărași- 
Iuliuta Vasile, acesta a fost liniștit de Iulian Dumitrescu, tot 
prin linșaje media. 
Atât Iliuță cât și Iulian Dumitrescu au fost liniștiți și aduși 
la cooperare totala, tot prin linșaj…  
 
EXPERIMENTUL LEHLIU este titlul unui material din 
2017, începutul Șantajului, prin care gruparea Recorder 
începe alinierea unor oameni politici la interesele mai largi, 
ale fondatorilor reali, pe care il puteti vizualiza pe site-ul 
nostru: https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-
up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-
prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/ 
 
Ion Iacomi primar Dor Mărunt și Iulian Iacomi primar – 
Lehliu Gara 
 
Gruparea avea să transforme doi oameni: Ion și Iulian 
Iacomi, în doi sclavi, două cârpe, cu care ei și cei de la 
Respiro se șterg pe picioare, care le ciugulesc din palmă și 
se tăvălesc prin noroi, atunci când Sectanții o cer! 
 
Frații Iacomi nu au înțeles nici până în ziua de azi, cine și de 
ce „îi lucrează” atât de rău, cu Experimentul Lehliu, ei, doua 
flori neprihănite, în gradina Domnului! 
Din momentul reportajului, totul, absolut totul se învârte în 
jurul Dor Mărunt. 
Premier ludovic Orban, Ciolacu, Ambasadori, CEO 
internaționali, Președinți de Conferințe trec prin Dor 
Marunt. Dor Mărunt este etalon și punctul zero al Sectei 
Respiro-Recorder 
 
Recorder trebuia să se numească inițial: EXPERIMENTUL 
ROMÂNIA, însă prietenii evrei au înțeles că acest nume vă 
ridica semne de întrebare, așa că au rămas la Recorder. 
 

Vom reveni pe larg la Gruparea Infracțională Recorder și 
înfrățirea cu Sectanții de la Respiro si Evreii Mesianici 
(„prieteni”). 
 
Ceea ce nu știau cei de la Recorder, este că 
EXPERIMENTUL LEHLIU avea să se infiltreze de la 
bun început în rândurile lor, interesați de banii 
primiti/ rulați, de donatori, structura și de modul 
pervers în care ei au înțeles să urmărească agenda 
murdara, având ca scop principal șantajul si 
alinierea oamenilor politici și discreditarea 
Bisericii Ortodoxe și a Bisericii Catolice.  
 
Să vă arat însă un material în care Cristian Delcea 
(zis Toiagul lui Mose), încercă să introducă în 
Marele Alb, elementul „sensibilității reporterului 
credincios” sub acoperire, cu microfonul care 
înregistrează inima ziaristului! 
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-
sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-
schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/ 
 
Acest material nu a fost inclus la montajul final… „Era prea 
exagerată trăirea…”…La sfârșit: „Doamne Ajută!” 
 
Urmează dezvăluiri incredibile cu milioanele de euro 
primite de Recorder prin donații, donatorii și modul în care 
bănuții au fost tocați, detalii despre jurnalistii din Recorder 
si acționariat. 
 

 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o Confesiune 
creștină neoprotestantă care se distinge prin respectarea 
zilei de sâmbătă, a saptea zi a săptămânii similar cu 
calendarul evreiesc precum Sabatul și accentul pe iminenta 
(A doua) venire a lui Isus Hristos. 
 
Denumirea a ieșit din Mișcarea millerită în Statele Unite la 
mijlocul secolului al XIX-lea și a fost înființata oficial în 
1863. Printre fondatorii săi a fost Ellen G. White, ale cărei 
scrieri ample sunt încă ținute cu mare respect de către 
biserică. 
Adventiștii consideră Biblia regula supremă de credință și 
practică, în conformitate cu doctrina protestantă, „Sola 
Scriptura”. Convingerea ca numai Scriptura-Biblia cu 
Vechiul si Noul Testament trebuie folosită pentru a trasa 
doctrina bisericii adventiste. Acest aspect este in 
contradicție cu Biserica Ortodoxă sau Catolică care pe langa 
Scriptura isi fudamentează doctrina si pe tradiție. 
Este necesar sa ințelegem diferențele dintre bisericile 
seculare si cele neoprotestante, cu dezvoltare preponderent 
in USA. 
In România, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea apare la 
inceputul secolului XX si de atunci este cult recunoscut de 
statul român. 
Astfel, a spune ca Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este 
o sectă in totalitatea ei este greșit, pentru ca am considera 
in acest fel toate denominatiunile neoprotestante 
(confesiuni de baptisti, metodisti, penticostali etc) ca fiind 
secte, deci, prin deducție, ar rezulta ca aproximativ 
jumatate din populația Statelor Unite ar fi sectanți, ceea ce 
este fals. 
Biserica este cunoscută pentru accentul pus pe dietă și 
sănătate, inclusiv aderarea la ea. 
Principiile religiei adventiste se axează pe hrana Cuşer, 
pledoarie pentru vegetarianism, si legatura personală cu 
divinitatea. Sabatul incepe Vineri la apusul soarelui si se 

https://www.caleacrestina.ro/index.php/invatatura-crestina/1502-carul-ceresc-a-lui-dumnezeu
https://www.caleacrestina.ro/index.php/invatatura-crestina/1502-carul-ceresc-a-lui-dumnezeu
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/06/secta-respiro-look-up-emilia-sercan-lucrezia-gruparea-infractionala-recorder-statul-prieten-evreu-si-schisma-in-biserica-adventista-de-ziua-a-saptea-ep2/
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termină Sambata la apusul soarelui, timp in care există mai 
multe (3) programe de serviciile liturgice in biserici. 
 

 
 
Este, de asemenea, cunoscută pentru promovarea libertății 
religioase și a principiilor și stilului său de viață 
conservator. 
 
Biserica mondială este guvernată de o Conferința Generală 
a adventiștilor de ziua a șaptea, cu regiuni mai mici 
administrate de divizii, conferințe sindicale și conferințe 
locale. 
Biserica operează peste 7.500 școli inclusiv peste 100 de 
instituții post-secundare, numeroase spitale, și edituri din 
întreaga lume, precumși un ajutor umanitar organizație 
cunoscută sub numele de Agenția de Dezvoltare și Ajutor 
Adventist (ADRA). 
Venitul bisericii este format in pricipal din Zecimi (a zecea 
parte din venit) colectate de la membrii bisericii dar si din 
mai multe colecte adunate in fiecare Sabat; aceste fonduri 
nu sunt utilizate direct de bisericile locale, ci sunt transmise 
în sus la conferințele locale si mai apoi catre conferinta 
generala USA. 
 
In Romania, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea apare la 
inceputul secolului XX si de atunci este cult recunoscut de 
statul român. 
 

 
Biserica Adventistă se opune în general mișcarii ecumenice 
De-a lungul istoriei confesiunii, au existat o serie de grupuri 
care au părăsit biserică și și-au format propriile mișcări.” 
Acest lucru se intampla si in present, Secta Respiro Look-
UP fiind cea mai importanta si periculoasa Erezie, aparuta 
in principal in interiorul Bisericii adventiste de ziua a 7 a din 
Romania, ulterior preluand conducerea tuturor institutiilor 
la nivel de organizare si fiind confirmata in ultima 
Conferinta Generala din USA. 
Deunăzi, Robert Mandache a confirmat, de asemenea, 
schimbarea statutului Bisericii Adventiste, fără însă să 
numească care sunt acele modificări. Aceste erezii sunt 
introduse la nivel de doctrină într-un mod înșelator și 
netransparent. 
Despre erezii și schisma, în episoadele următoare. 
 

 
Din banii donatorilor, adică banii românilor, de buna 
credință, vând și propagă ideea că Biserica Ortodoxa este 
echivalentul corupției, mizeriei, a desfrâului. au un shop 
unde vând tricouri imprimate cu caricatură din Marele Alb. 
 
Din interiorul Recorder, aflam că sunt mii de astfel de 
tricouri vândute, cel mai mult la expati, element menit să-și 
bată joc, să umilească ceea ce pentru noi, ROMÂNII, este 
sfânt: Biserica și Credința în Dumnezeu! 
 
Țin să menționez că este de datoria noastră, a tuturor, a 
Statului, să sprijine toate cultele recunoscute, să le ajute și 
să le respecte, iar România și-a depășit nu doar 
angajamentele morale, însă a reușit să se lasă călcată în 
picioare, chiar de cei pe care, teoretic, îi consideram 
prieteni. 

 
 
Și o întrebare pentru toți donatorii care au donat bani la 
RECORDER: Ce are de a face un articol jurnalistic, cu un 
shop unde vinzi imaginea procesata tendențios, a unui 
Părinte, cu scopul de a umili, de a înjosi și de a destrăma o 
societate? 
Și daca nu era de ajuns, Sectanții de la Recorder distribuie 
pe canalele proprii, prin sute de distribuiri, mesaje anti-
romanești și importiva Bisericii. Ce are asta de-a face cu 
Jurnalismul? 
 
Biserica Ortodoxă Română este singura biserică ortodoxă 
care, primind creştinismul apostolic şi păstrând credinţa 
tradiţională, utilizează o limbă romanică, derivată din 
latină. Ea este parte esențială și definitorie a noastră, că 
români. Se poate accepta o pornire jurnalistica împotrivă 
unui cult, nu însă o schemă organizată, sub forma unui 
Grup Criminal, gândit a sapa la temelia unei societăți, 
prezentând adevăruri deformate drept universal 
generalizate, fapte presupuse că reale și scheme avansate de 
deformare a imaginii de amsamblu. Iar aici, avem o 
problemă: Biserica Ortodoxă este lipsită de apărare în astfel 
de cazuri, la fel cum este și Biserica Catolică (Iar acest 
element îl poți înțelege doar parcurgând viață zilnică a unui 
părinte, pas cu pas. Numai așa poți înțelege de ce noi, 
românii, nu trebuie să nu ne abandonam credința, atunci 
când unul din Preoți greșește, sau uneltește. 
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Acum,…legat de adevar, sa o luam incetisor, ca sunt multe 
lucruri ascunse si murdare, aici nu este doar o pornire 
jurnalistica curata, este Grup de Crima Organizata 
impotriva Statului si a romanilor de pretutindeni. 
 

Cata iubire și respect ne arată Poporul Prieten Israel, vom 
observa în episoadele următoare, când ajungem la oamenii 
de afaceri Evrei, la sutele de milioane de euro invartite prin 
Romania, la MOSSAD în România și la Raed Arafat, la 
„lucrarea impotriva Ministrului Rafila si la imperiul Media 
construit de „Evreii Mesianici” in Romania! 

 
 
Sute de copii merg din Septembrie până în Decembrie, 
împreună cu părinții, în Dor Mărunt, pe câmp, unde adună 
coceni de porumb, în urma combinelor, să aibă iarna cu ce 
se încălzi. Comuna nu are gaze, nu are canalizare, nu are apă 
curentă, nu are fabrici, nu sunt locuri de muncă, iar cei mici 
merg flamanzi la ore și se culca la fel de flamnazi, seara. 
 
Tolstoi scria că „Hoții care fură de la oameni se adună 
împreună! Adună soldați și Judecători care să le păzească 
petrecerile și orgiile in timp ce ei petrec!” 
 
Această frază se potriveste perfect în Județul Călărași și 
descrie exact ceea ce se întâmplă la noi în zonă! 
Hoții fură de la oameni și de la copii. Pun în funcții 
procurori lor, șefii lor de Servicii, șefii lor la Politia Locală 
(Buraga), șefii lor la Spitale și Scoli, aleg pe sprânceană 
Judecătorii. 
 
Apoi angajează oameni din Clanul lor, oameni angajați în 
Primării, în care ajung prin fraudă, cu salarii plătite de tine, 
că să le păzească hanurile și să le facă serviciile, în timp ce 
ei stau în palatele lor și lenevesc în confort, înconjurați de 
neveste, amante, nepoți și copii. 
 
Și nu vor renunță în veci de buna voie la „putere”! Mereu 
auzi de la oameni, că „Ăștia au furat destul, sunt ghiftuiți, 
dacă vin alții, vor fura la fel de mult!” 
 

Din poza de mai sus, poți vedea și înțelege că nu vor avea 
îndeajuns! Nu le va fi suficient, indiferent cât fură! Mereu 
vor avea nevoie de 
mai mult. Mai mulți 
bani vor fi necesari 
în fiecare lună, 
chiar dacă membrii 
Clanului capusează 
mai toate funcțiile 
publice din zonă, pe 
salarii aberante și 
job-uri la care nu 
merg. 
 
Copiii vor crește și 
cheltuielile cresc. 
Băiatul termină 
medicina și va avea 
nevoie de un post 
de chirurg. Nu va fi 
suficient, indiferent 
cât fură, vor mai 
mult și mai mult, 
până când toată zona este ruinată. 
 
Noi muncim, dar venitul nostru scade! Asta pentru că ei fură 
pe toate părțile, incendiază, distrug, amenință și te forțează 
să îi dai tot ce ai și să pleci, mulțumit că scapi cu viață! 
 
Vom trai normal, când nu vom mai accepta în posturi 
publice hoți și interlopi, când ne vom opri în a le confirma 
fraudele electorale! Puterea este în mâinile tale. Acum 
cunoști o buna parte din adevăr. Până acum doar îl bănuiai.  
 
Tu ești cel care plătește pentru toată distracția asta, în timp 
ce nu știi cum să te zbați, să pui pâinea pe masa familiei și 
să iti încălzești casa! 
 

Consum halucinant de combustibil în Comuna Dor Mărunt 
(Școala nr. 1), Județul Călărași, unde Secta Adventistă 
Respiro a creat o școală pilot, prin intermediul Marianei 
Stan (cunoscută ca Regina în Lumea Interlopă). 
 
Scoală gimnaziala nr 1 din Dor Mărunt, este cunoscută la 
nivelul comunității adventiste din Romania (forumuri, 
grupuri de whatsupp) ca scoală adventistă, desi aceasta este 
scoală de stat. 
 
Prin Pastorul Ionel Calotă, în 2014 se înființează la Dor 
Mărunt, Secta Adventista RESPIRO, având ca obiect tintă, 
răspândirea învățăturilor ” New Age” & Neoprotestante, în 
școlile de stat romanești. Prima Scoală (Pilot), în care Secta 
pătrunde, este școala gimnazială nr 1 din Dor Mărunt, 
Județul Călărași. 
 
Scoală adventistă nr 1 este susținută financiar, foarte 
puternic de Primarul Iacomi, dar și prin finanțări de către 
ADRA, AMICUS și Secta Respiro, prin coordonarea 
Conferinței Adventiste Muntenia, al cărui Președinte este 
Robert Mandache. Mariana Stan este directorul scolii 
gimnaziale nr 1 și nr 2 din Dor Mărunt, începând cu anul 
2014. Scoala nr 2, care este tot in subordinea Marianei Stan, 
dar nu adera la Secta Respiro, este lasata in degradare. 
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Simplitatea, modestia, buna 
crediță și frica de Dumnezeu! 
Mariana nu acoperea trupul cu 
straie scumpe, iubea copiii și 
mergea cu drag la școală, la cei 
mici. 

 

 
Pe site-ul nostru puteti citi in 
totalitate plangerea penala 
transmisa catre DNA, 
referitoare la faptele 
savarsite de catre: 

• Mariana Stan- Director 
Scoala Generala nr 1 din Dor 
Marunt 

• Ion Iacomi- Primar Dor 
Marunt, la data producerii 
evenimentelor. 

 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform 
Legii 78/2000 Art. 10 

 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform 
Legii 78/2000 Art. 12 

 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform 
Legii 78/2000 Art. 13 

 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform 
Legii 78/2000 Art. 13-2 

 săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu 
 complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a 

obținut pentru sine sau pentru altul 
un folos necuvenit 

 fals intelectual în formă continuat:  uz de fals 
 trafic de influenta:  delapidare 

 
https://experimentullehliu.ro/2022/12/02/regina-stan-mariana-
mariana-fashion-up-secta-adventista-respiro-si-copilasii-care-vin-
flamanzi-la-scoala-zdrobiti-de-foame-si-frig/  

 
Consumul real anual al celor doua entitati se invarte in jurul 
cantitatii de 4000-5000l de combustibil, raporta la celelalte 
localitati din jurul Dor Marunt  (Dragos Voda - spre 
exemplu). 

 
Până în 2014! Din 2014, ascensiunea Sectei Respiro în 
Școlile de Stat este exponențială, prin efortul neobosit al 
Pastorului Adventist Ionel Calotă și al Directoarei Mariana 
Stan. 
 

 

Cu obiecte vestimentare și de încălțăminte unice, in valoare 

medie /per tinuta de 500 de euro, Mariana este mereu 

asortată. Tinutele au nevoie de spații de depozitare largi, în 

plus fiecare ținută are o etichetă cu dată, evenimentul și 

pantofii asortați la care a fost purtată. Astfel, Mariana evită 

purtarea de doua ori a aceluiasi obiect de vestimentație. 

 
 

 
 

 

https://experimentullehliu.ro/2022/12/02/regina-stan-mariana-mariana-fashion-up-secta-adventista-respiro-si-copilasii-care-vin-flamanzi-la-scoala-zdrobiti-de-foame-si-frig/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/02/regina-stan-mariana-mariana-fashion-up-secta-adventista-respiro-si-copilasii-care-vin-flamanzi-la-scoala-zdrobiti-de-foame-si-frig/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/02/regina-stan-mariana-mariana-fashion-up-secta-adventista-respiro-si-copilasii-care-vin-flamanzi-la-scoala-zdrobiti-de-foame-si-frig/
https://experimentullehliu.ro/2021/04/05/itm-calarasi-prostituata-la-lucru/
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Adevăratul obiectiv al acestei secte 
este despre bani, iar în spatele 
donațiilor stau lucrările de 
misionarism pe care membrii sectei 
le fac, din casa în casă. Acest lucru 
va fi detaliat în episoadele 
următoare. 
 
Nota Redactiei: Toate pozele sunt făcute 
publice, realizate în cadrul instituției 
școlare, de Mariana Stan. 

 

 
Laurentiu Ungureanu - Jurnalist Recorder 
 
Articolul este semnat de un Laurențiu Ungureanu, trimis de 
Sectanții Adventiști de la Recorder (care ataca in mod 
repetat si constant Bisericile Ortodoxe si Catolice), la 
Libertatea, pentru a diversifica sursa știrilor (sursa 
atacurilor). 
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Laurențiu are articolul pregătit de trei săptămâni, a așteptat 
doar momentul pentru a lovi în noi, în Romania! 
În mijlocul sărbătorii, 2.000.000 de vizitatori unici au citit 
porcăriile debitate de Laurentiu Ungureanu, porcarii care te 
îndeamnă la ura fata de preoți, la desconsiderarea Bisericii, 
și la ruperea noțiunii de familie. 
Libertatea trebuia să publice articolul în ajunul Crăciunului, 
alaturi de câteva materiale video, pregătite de Recorder, în 
care să se sublinieze faptul că tatăl copulului care și-a luat 
viață, este un animal, nu Preot! 
Ajutați în miez de noapte de un alt membru al Sectei- 

scriitorul Vasile Ernu (autointitulat Evreul Mesianic), 

Ungureanu Emanuel (Adventist-Deputat USR- zic Biciul lui 

Isus) și Ernu Vasile, au adaptat articolul, in echipa, pentru 

difuzarea de la ora 7 am, ținând cont de faptul că în aceiași 

zi, au trebuit să ascundă articolul cu Costin Militaru și 

Emanuel Ungureanu, alti doi membri-cheie- în Organizație. 

 

 
 

Societatea capitalista a creat tot felul de mecanisme de 
control și încadrare a activității elementelor din Presa, 
exista și un Consiliu de Combatere a Discriminării, comisii, 
instanțe, însă toate pălesc în fața linșajului mediatic 
orchestrat, în care prin sute de articole, sapi la temelia unui 
Stat Laic, pe principiul Divide et Impera (latina- dezbină și 
stăpânește). 
Cine îl apară pe Părinte, care și-a îngropat cu mâinile lui 
copilul și care, încă, plânge la umbra crucii? 
În urma unui așa lisaj grotesc, Părintele nu are posibilitate 
de a se apară, de a raspunde. Pe Părinte nu îl apară nimeni! 
Tot ce îi rămâne este rușinea, umilință, durerea și 
supărarea! 
Preotul este tot un om, însă el nu poate ieși în mijlocul 
drumului, pentru a țipa de supărare, pentru a urla împotriva 
minciunilor, a uneltirilor. El nu înțelege de ce, cum, cine și 
pentru ce motive au făcut așa ceva. La câteva zile după ce și-
a îngropat copilul, cu propriile mâini. In Romania, preotul 
în Biserica Ortodoxa și în cea Catolica are nevoie de un 
mecanism de apărare în cazul unor atacuri concertate, 
exprimate prin difuzarea de articole media executate la 
comanda, care prezinta adevăruri mistice, distorsionate, 
tendențioase, menite să semene ura și rău in societatea 
Românească! 
Laurențiu Ungureanu este membru al Sectei Adventiste din 
Recorder, parte a unei organizații criminale care lucrează 
activ la slăbirea structurii Statului Român. Vom reveni pe 
larg asupra acestor aspecte, in zilele care urmează. 
 
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/Sa-ridicam-voalul-de-pe-
mistificari-ADEVARUL-despre-cum-a-fost-pusa-in-scena-executia-
publica-a-ActiveNews-la-Digi24-141839  

 
https://www.mediafax.ro/editorialistii/prezentul-fara-perdea-marius-
oprea-emanuel-ungureanu-deputatul-care-ataca-catedrala-manturirii-
neamului-a-trecut-de-la-adventisti-la-useristi-20073303 

 
Florile de pe mormântul copilului nu și-au pierdut 
încă petalele, zici că sunt culese azi. 
 

 

 

 
Este important a se observa faptul că, în Libertatea, apar 
personaje dubioase cu legături în Crima Organizata, 
prezentate drept Eroi ai neamului, Cavaleri ai Adevărului, 
asta în timp ce preotul ortodox este făcut homosexual, iar 
cel catolic, las, prea las să recunoască că este homosexual! 
Aici a ajuns Ringier AG, o firma mamut din media 
internațională, coordonata din Elveția. Dezinformarea, 
mizeria, atinge cote paroxistice, cu Liberatea promovând 
Escrocii din Crima Organizata (Costin Militatu), drept 
Scufiță Roșie, blândă, suavă și dornică să bage pe gât 
tineretului din Scoli și Licee, Marijuana- până crapă! 
 
Materialul din Libertatea, de ieri, este semnat de Vasile 
Ernu, care se consideră „un evreu cu descendență 
mesianică”. Vasile Ernu nu a scris materialul, chiar dacă a 
fost semnat de el, asta inseamnă că vorbim de plagiat! 
Materialul a fost pregatit de cei din Gruparea de Legalizare 
a Marijuanei în Romania, care include „vedeta” Cristian 
Dide si fratii Baceanu. Articolul nu include vreun aport al 
distinsului Ernu și se încadrează în materialele 
promoționale ale Statului Israel, prin care Evreii Mesianici, 
vin să ne explice cum sta treaba cu plăntuțele vesele și 

https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/Sa-ridicam-voalul-de-pe-mistificari-ADEVARUL-despre-cum-a-fost-pusa-in-scena-executia-publica-a-ActiveNews-la-Digi24-141839
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/Sa-ridicam-voalul-de-pe-mistificari-ADEVARUL-despre-cum-a-fost-pusa-in-scena-executia-publica-a-ActiveNews-la-Digi24-141839
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/Sa-ridicam-voalul-de-pe-mistificari-ADEVARUL-despre-cum-a-fost-pusa-in-scena-executia-publica-a-ActiveNews-la-Digi24-141839
https://www.mediafax.ro/editorialistii/prezentul-fara-perdea-marius-oprea-emanuel-ungureanu-deputatul-care-ataca-catedrala-manturirii-neamului-a-trecut-de-la-adventisti-la-useristi-20073303
https://www.mediafax.ro/editorialistii/prezentul-fara-perdea-marius-oprea-emanuel-ungureanu-deputatul-care-ataca-catedrala-manturirii-neamului-a-trecut-de-la-adventisti-la-useristi-20073303
https://www.mediafax.ro/editorialistii/prezentul-fara-perdea-marius-oprea-emanuel-ungureanu-deputatul-care-ataca-catedrala-manturirii-neamului-a-trecut-de-la-adventisti-la-useristi-20073303
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copilașii dependenți. Ernu doar a suit materialul pe site-ul 
Libertatea! 
 

 
 

 
 

Povestea este lungă și intortochiată, așa cum sunt și căile 
Domnului de altfel și include Evreul hoț și siret, Sectantul 
Cristian Dide, DIICOT și alti sectanți din Biserica 
Adventista de Ziua a Șaptea și din Biserica Penticostala. 
Include toată spuma presei care a mânjit Biserica Ortodoxa 
din ultimii ani, include publicația RECORDER, adventistull 
Emanuel Ungureanu (cel care îl atacă cu o rara virulentă pe 
Ministrul Rafila). Include percheziții, arestări și eșecuri din 
partea Statului Prieten Evreu. Mai include și grave erori ale 
SRI și DIICOT, însă sunt scuzabile din cauza lipsei de 
personal… 
 
Însă să le luam pe rând: Cine este acest Costin 
Militarul, care alături de prietenii evrei și-a făcut o 

 
Costin Militaru este un escroc. Mai mult decât atât, Costin 
Militaru nu are nimic de a face cu Școala din America! Tot 
articolul este o mizerie ordinară, iar eu, în urmă cu trei ani, 
am arătat cum am obținut pentru colegul de la EVZ (Mirel 
Curea - alta prostituată a Presei Romanești) aceleași 
diplome în 15 minute. Așa a devenit Curea, doctor! 
 

Foarte important a se observa modul subversiv în care 
Statul Prieten Evreu, ajutat de o mana de nulități ținute în 
presă și politică, reușesc să servească societății știri false, 
absurdități și să inducă o stare de neîncredere și revoltă. 
Toate aceste elemente sunt foarte bine concertate și se 
bazează și pe slaba capacitate de reacție a clasei noastre 
politice, ocupate cu furtișaguri, petreceri și aranjamente. O 
realitate trista! 
Libertatea servește minciuni incepand cu titlul articolelor! 
 
Cum ajungi Doctor cu studii in America la renumita 
University of California, in 15 minute si cu 35 USD- online! 
Puteti vizualiza pe site-ul nostru procedeul exact, accesand 
link-ul de mai jos: https://experimentullehliu.ro/2022/11/29/cum-a-
ajuns-libertatea-detinuta-de-ringier-ag-infestata-de-sectanti-evrei-si-
escroci-reteta-scurta-evreii-mesianici-vasile-ernu-costin-militaru-aka-
legalizeit-si-sectantul-cristian-dide/ 
 

Vom incepe dezvaluiri incredibile, legat de subiect, cu 
încrengaturi care duc la adventistul Emanuel Ungureanu 
(USR) și Secta ruptă din Biserica Adventistă de Ziua a 
Saptea. 
 
Dide tocmai ce-a iesit de la parnaie! 
 
„Protestatarul #Insist şi-a facut partid! Dide, PACT cu PNL 
şi legături „naive” cu „vârful de lance al serviciilor vechi şi 
noi” 
 
Legăturile lui Dide cu Crima Organizată sunt foarte 
puternice și nu au nimic de a face cu vreo intenție 
sinceră de a ajuta pe cineva! Tot activismul lui 
Cristian Dide este o mascaradă plătita si susținută 
de Sectanții Adventiști, subiect asupra căruia vom 
reveni cu dezvaluri incredibile. 
 
Pe subiectul legalizarea canabisului medicinal in Romania 
puteti citi si urmatoarele articole: 
• Cine se afla in spatele legalizarii Marijuanei in 

Romania- EP1- Mirel Curea si Arafat Raed: 
https://experimentullehliu.ro/2022/01/26/cine-se-afla-in-spatele-
legalizarii-marijuanei-in-romania-ep1-mirel-curea-si-arafat-raed/ 

• Primul pas către legalizarea canabisului 
medicinal în România. Printre inițiatori, 
deputatul clujean Emanuel Ungureanu: 
https://www.monitorulcj.ro/sanatate/75894-primul-pas-catre-
legalizarea-canabisului-medicinal-in-romania-printre-initiatori-
deputatul-clujean-emanuel-ungureanu 

 

Este cel mai vocal susținător al proiectului de legalizare a 
cannabisului medicinal și cel mai îndârjit critic al lui 
Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, de avizul căruia 
depinde întreaga lor schema infracțională. Adventistul 
Ungureanu este parte a unei elaborate scheme 
infracționale, în spatele căreia suntem infiltrați și le 
analizam structura, din 2014! Toată structura tendențioasă 
a discursului lui Emanuel Ungureanu tine strict de 
împingerea acestui proiect de lege, proiect pentru care, 
aproape zilnic, Ungureanu îl mânjește pe Rafila, îi face 
plângeri penale pentru fapte lipsite de logica, arunca o 
uriașa umbra de neîncredere asupra Statului Roman și 
asupra capacității instituționale, de a rezolva probleme, 
curente și relativ simple! 
 
Vom reveni cu detalii incredibile ale încrengăturilor dintre 
toate elementele de mai sus, în Experimentul Romania, un 
experiment făcut pe pielea noastră și pe banii noștri. 

https://experimentullehliu.ro/2022/11/29/cum-a-ajuns-libertatea-detinuta-de-ringier-ag-infestata-de-sectanti-evrei-si-escroci-reteta-scurta-evreii-mesianici-vasile-ernu-costin-militaru-aka-legalizeit-si-sectantul-cristian-dide/
https://experimentullehliu.ro/2022/11/29/cum-a-ajuns-libertatea-detinuta-de-ringier-ag-infestata-de-sectanti-evrei-si-escroci-reteta-scurta-evreii-mesianici-vasile-ernu-costin-militaru-aka-legalizeit-si-sectantul-cristian-dide/
https://experimentullehliu.ro/2022/11/29/cum-a-ajuns-libertatea-detinuta-de-ringier-ag-infestata-de-sectanti-evrei-si-escroci-reteta-scurta-evreii-mesianici-vasile-ernu-costin-militaru-aka-legalizeit-si-sectantul-cristian-dide/
https://experimentullehliu.ro/2022/11/29/cum-a-ajuns-libertatea-detinuta-de-ringier-ag-infestata-de-sectanti-evrei-si-escroci-reteta-scurta-evreii-mesianici-vasile-ernu-costin-militaru-aka-legalizeit-si-sectantul-cristian-dide/
https://experimentullehliu.ro/2022/01/26/cine-se-afla-in-spatele-legalizarii-marijuanei-in-romania-ep1-mirel-curea-si-arafat-raed/
https://experimentullehliu.ro/2022/01/26/cine-se-afla-in-spatele-legalizarii-marijuanei-in-romania-ep1-mirel-curea-si-arafat-raed/
https://www.monitorulcj.ro/sanatate/75894-primul-pas-catre-legalizarea-canabisului-medicinal-in-romania-printre-initiatori-deputatul-clujean-emanuel-ungureanu
https://www.monitorulcj.ro/sanatate/75894-primul-pas-catre-legalizarea-canabisului-medicinal-in-romania-printre-initiatori-deputatul-clujean-emanuel-ungureanu
https://www.monitorulcj.ro/sanatate/75894-primul-pas-catre-legalizarea-canabisului-medicinal-in-romania-printre-initiatori-deputatul-clujean-emanuel-ungureanu
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https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-
parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-
stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-
sprijin-pentru-copil-4361282 

 

 

 
Întâlnire cu scântei la ora 
20.00 în Redacția 
Libertatea, unde spuma 
prestigioasei publicații 
online, a decis să 
ascundă/ dosească 
articolul cu Sectanții lui 
Dide și Evreii prieteni. au 
fost desconspirati și 
prosteala nu ține! 
 
Articolul a dispărut 
complet de pe prima 
pagină, chiar și din Grupa 
respectivă de știri. 

 
Cine dorește, găsește articolul din libertatea prin search în 
libertatea.ro sau în Experimentul Lehliu (cu link). 
 
Cum arata articolul? 
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-
parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-
stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-
sprijin-pentru-copil-4361282 

 
Așa a ajuns Ucraina în situația de azi! A încurajat și lăsat 
corupția să îi macine toate palierele Societății, a lăsat țara 
condusă de mafioți. Rețeta perfectă: corupția endemică 
adusă la stadiul de Politică de Țară. 
România este fix în aceași situație ca și Ucraina acum un an. 
Ceea ce diferă la noi este apartenența la blocul comunitar. 

„Să-mi dea 3000 de euro/ ha cumpărătorul și 3000 
de euro vânzătorul și îl pun în posesie!”- Iulian 
Iacomi 
Cu dreptul tău, cu 
legea de partea ta, 
tu, proprietarul, 
ajungi la mâna 
unor porci 
analfabeți, care 
sprijiniți de 
Procurorii corupți 
și de Judecătorii 
din Judecătoria 
Călărași, fac ce vor 
ei, fără să le pese de consecințe. 
 
Asta pentru că nu le 
face nimeni nimic! Ei 
sunt o castă specială: 
Casta Politicienilor 
Corupți. 
Un material demn de 
un film de Oscar, cu 
materiale video 
(existente), care 
necesită doar colajul. 
 

 

 
 
De mai bine de un deceniu Primarul Iacomi refuză 
să îi pună în poseseie pe oameni, dacă nu îi da șpaga 
solicitată: 3000+3000 de euro/ ha, adică 6000x 22 
ha= 132.000 de euro. Îi vrea cash!!! 
 
„E dreptul meu, mă!” Primarul Orașului Lehliu 
Gara- Iulian Iacomi (se referă la șpagă) 
 
Lehlienii vor plăti daune de aproape 250.000 euro 
plus 22 Ha, pe care vor trebui să le „rezolve”! 
Proprietarii câștigă procesele pe bandă rulantă și Primăria 
este EXECUTATĂ SILIT pentru daune si terenul de 22 ha! 
 
Cu dosarul la Executor Judecătoresc și cu daune de 
aproape 250.000 euro + 22 Ha de teren, se intră pe 
ultima sută de metri! Executarea silită și blocarea 
conturilor Primăriei Lehliu Gara- IMINENTĂ. 

https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
https://www.libertatea.ro/stiri/un-medic-roman-scolit-in-sua-explica-parintilor-la-ce-varsta-incepe-consumul-de-droguri-in-romania-de-ce-stoparea-nu-poate-fi-facuta-de-unul-singur-si-ce-inseamna-sa-fii-un-sprijin-pentru-copil-4361282
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Trei dosare penale, doua la DNA, cu inregistrari 
audio si video exceptionale, atent pregatite, vreme 
de mai bine de un deceniu. 
 
Orașul Lehliu Gară este bun de plata, iar Iacomi este nervos 
că nu a primit șpaga! Puțin îi pasă lui de Lehlieni și de 
Orașul Martir Lehliu Gară.  
Asta pentru că urmează să mai dea un tun de 400.000 de 
euro în următoarele 3 luni, cu modernizarea câtorva școli și 
cu banii pentru cadastru, prin firma Kamora. Însă, vine 
ceva, parcă toamna nu mai este la fel de răcoroasă! 

 
Pentru că a pupat poala lui Ciolacu, Iacomi primește o 
primă recompensă la întoarcerea în PSD: o potențială 
finanțare pentru pasajul mult visat, peste calea ferată 
București – Constanța, la bariera care a mâncat multe zile 
din viețile oricărui lehlian (dar și ale cetățenilor din 
Răzvani, Lupșanu, Plevna, Dor-Mărunt, Lehliu-Sat, Ileana 
etc.). 
Banii vor veni de la CNAIR (adică nicio contribuție de la 
bugetul local), dar Împăratul se va lăuda cu această mare 
realizare (va fi vârful de lance al campaniei sale din 2024) și 
va încerca să dea firmelor de casă măcar ceva firimituri din 
milioanele de euro bugetate (cărat pământ excavat, 
degajare suprafețe etc.), în condițiile în care grosul 
mălaiului se va împărți între sponsorii naționali ai PSD – 
care vor primi în antrepriză lucrările babane. 
Nici nu apucaseră consilierii să plece către treburile lor – de 
la ședința în care au votat parteneriatul, că telefonul 
Împăratului deja suna: „Șefu, să nu fim uitați la lucrările 
pentru pasaj!” 
 
Până când aceste lucrări la pasaj vor începe (dacă vor 
începe), Împăratul le-a încredințat firmelor de casă 
demolarea și predarea la fier vechi a tribunelor stadionului 
„Liviu Cucu” (pentru că proiectul se va realiza din fonduri 
CNI, care nu pot fi deturnate). 
https://calarasipress.ro/arena-victoria-din-lehliu-gara-pe-
lista-investitiilor-importante-sustinute-prin-cni/ 
Așa a intrat în conturile Primăriei, pentru fierul din tribune, 
suma record, de doar 2250 lei, deși cei care au lucrat la 
dezafectare susțin că valoarea reală a materialului refolosit 

ar fi de treizeci de ori mai mare și că diferența au împărțit-
o Iacomi, Sofian și Nemeș. 
 
Iar stadionul zace în continuare în stare de tranșee, timp în 
care Victoria Lehliu își joacă partidele de acasă la Dor-
Mărunt, prin bunăvoința frățiorului Ionica (Turcul), om 
între oameni! 
 

 
Primarul Orașului Lehliu Gara - dl. Iulian Iacomi 

 
Pe acelasi subiect puteti citi si articolul In oceanul de 
lasitate din Lehliu Gara, inecati in namol, coruptie 
si cu cizma pe gat, din colbul Baraganului se ridica 
unul cate unul si ridica ochii la cer. Azi: Ionut 
Udescu publicat pe site-ul nostru: 
https://experimentullehliu.ro/2022/02/17/in-oceanul-de-lasitate-din-
lehliu-gara-inecati-in-namol-coruptie-si-cu-cizma-pe-gat-din-colbul-
baraganului-se-ridica-unul-cate-unul-si-ridica-ochii-la-cer-azi-ionut-
udescu/ 
În școala din Lehliu Gară, căldura se oferă până la 
ora 11.00 AM, în timp ce în Primărie, căldura merge 
non-stop! 
Cei mici stau cu șubele pe ei (până la ora 14), parțial 
înghețați, asta în timp ce în Primărie, este dezmăț! Primăria 
nu mai are bani nici de salarii, să nu mai vorbim de plata 
încălzirii pentru cei mici, asta în Orașul Lehliu Gara, unul 
dintre cele mai jefuite localități din Călărași! 
 

Așa arata Orașul Lehliu – Oraș Martir 

 

 
Acțiunea de kompromat importiva Bisericii Ortodoxe și a 
Părintelui Calistrat Chifan, concepută și executată de 
trustul Ringier (detinut de Evrei), prin Libertatea și 
entitățile media arondate, a avut succes. A fost executată 
magistral și implementată punctual, în ceea ce are să 
devină, un imens scandal. Sute de mii de vizualizări ale 
subiectului, materiale video distribuite prin canale 
întortochiate, care prezintă trunchiat adevărul, buletine de 

https://experimentullehliu.ro/2022/02/17/in-oceanul-de-lasitate-din-lehliu-gara-inecati-in-namol-coruptie-si-cu-cizma-pe-gat-din-colbul-baraganului-se-ridica-unul-cate-unul-si-ridica-ochii-la-cer-azi-ionut-udescu/
https://experimentullehliu.ro/2022/02/17/in-oceanul-de-lasitate-din-lehliu-gara-inecati-in-namol-coruptie-si-cu-cizma-pe-gat-din-colbul-baraganului-se-ridica-unul-cate-unul-si-ridica-ochii-la-cer-azi-ionut-udescu/
https://experimentullehliu.ro/2022/02/17/in-oceanul-de-lasitate-din-lehliu-gara-inecati-in-namol-coruptie-si-cu-cizma-pe-gat-din-colbul-baraganului-se-ridica-unul-cate-unul-si-ridica-ochii-la-cer-azi-ionut-udescu/
https://experimentullehliu.ro/2022/02/17/in-oceanul-de-lasitate-din-lehliu-gara-inecati-in-namol-coruptie-si-cu-cizma-pe-gat-din-colbul-baraganului-se-ridica-unul-cate-unul-si-ridica-ochii-la-cer-azi-ionut-udescu/
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știri și zeci de mii de 
comentarii, toate, au 
reușit să întoarcă 
Român contra Român!
 
Dar să vedem cum se 
face: 
Toată povestea începe în 
Redacția Libertatea, 
unde nou-venitul 
Hopulele Catalin, care 
încă mai publică articole 
și în Iași, prezinta 
colegilor din redactia 
Libertatea problema a 

două surori, care nu pot obține doua locuri de veci 
suplimentare (fata de cele doua in posesie), în cadrul 
cimitirului Mănăstirii Vladiceni. 
Cele doua doamne (Amironoaie Adina Gabriela și 
Amironoaie Elena Olivia) „…sunt moldovence adevărate și 
nu se lasă până nu obțin ce vor” (Hopulele Catalin). 
Baza problemei o constituie faptul ca surorile Amironoaie 
doreau sa aiba locuri de veci si ele, langă mama lor, decedată 
din cauza COVID, acum 18 luni. Libertatea nu preia 
articolul, din cauza lipsei de „substanță”! „Să vina cu 
înregistrări, cum le abuzează, cum le scuipa, și rezolvăm!” a 
fost răspunsul în redacție. 
 

Catalin Hopulele - scria în ziarul de Iași și este renumit, în 
special, pentru articolele scrise ca suport pentru Evrei, el 
având o rădăcină în Iudaism. Vine la București și ajunge la 
Libertatea tocmai pentru apropierea de Israeliți și aplecarea 
către problemele acestora. 

 

  
Catalin Hopulele- adus 
la Libertatea/ Hotnews 

VASILE ERNU -
Libertatea 

 

Doua moldovence frumoase, inteligente și foarte supărate! 
Adina este avocată iar Olivia este profesor. Trebuie 
menționat că după decesul mamei, sora mai mică a suferit 
o depresie foarte puternică, care nu este încă rezolvată. 
 

Adina și Gabriela au cunoscut o profundă dezamăgire, legat 
de refuzul Părinților din Mănăstire, care nu au dat curs 
solicitărilor celor doua doamne, solicitări halucinante 
pentru cei din așezământ! 

 
Supărarea cauzata de plecarea mamei și dificultățile din 
plan personal/ familial, combinate cu dezamăgirea de la 
mormântul mamei, au dus la o situație de „război”, în care, 
cele două domnișoare au decis să schimbe conducerea 
Mănăstirii - cu forța! 
 
Încurajate de Catalin Hopulele, care le-a promis că 

vor lansa o campanie media la nivel național (ceea 

ce au făcut), Adina și Gabriela au decis să scoată din 

minți Părinții din Mănăstire, de a filma 

evenimentele și de a expune adevărul lor! 

 
Așa a început campania celor doua surori. Oglinzi rupte la 
mașini, amenințări la adresa călugărilor și Părinților, 
filmarea și hărțuirea repetată, umilirea și urmărirea a tot 
ceea ce mișcă în Mănăstire și biserică. Luni bune au avut o 
singură activitate: de a filma, instiga și incita o reacție, care 
până la urmă a venit! Oameni așezământului erau terorizați 
de Adina și Gabriela, însă nu aveau ce să facă! Părintele nu 
poate izgoni un credincios, nu îl poate da afară din biserică! 
Biserica este a lui Dumnezeu! 
 
Pe site-ul nostru puteti vedea 
niste filmari in care se poate 
observa că Amironoaie Olivia și 
Gabriela, cele doua surori 
implicate în scandal, i-au pus 
piedică Părintelui Calistrat 
Chifan și l-au împins. Acesta a 
venit să oprească o discuție a 
celor doua surori cu o alta 
doamna, care era hărtuită de 
Gabriela. Cum părintele 
Calistrat nu a mai rezistat, 
enervat și satul de „nebune” 
(cum erau ele numite de 
enoriasii care veneau la Mănăstire), Părintele le-a trosnit!  
 
„Preotul e un om de țărână, cu slăbiciuni și cu boli, 
cu dorințe și cu idealuri.” Parintele Calistrat 
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Cu o săptămână înainte de evenimentul cu pricina, surorile 
Amironoaie au trimis Preasfințitului Nichifor Botosaneanu, 
o scrisoare de nouă pagini, din care dăm citate: 
 

 

 

 
 
 

 
De menționat că Amironoaie 
Olivia și Gabriela rămâneau în 
Mănăstire și Biserică de 
dimineața până seara, și că erau 
considerate de cei cu care veneau 
în contact, ele având atitudini 
violente și fata de mireni! 
 
 
 

 

 
 

Locurile de veci ale celor 
două surori se află în 
apropierea unui izvor 
subteran, aflat la 4 metri 
adâncime, care s-a 
nimerit în apropierea 
lor. Îngrijorate că vor 
exista infiltrații și de 
faptul că nu pot convinge 
părinții să facă lucrări de 
drenaj lateral în zona de 
deal (aici lucrare 
serioasă), fetele au decis 
să îi pedepsească pe cei 

din Mănăstire, asmuțindu-i cu bățul prin gard, până au 
cedat! 
După luni de zile de „hărțuire, umilire și bătaie de joc”, 
Părintele Calistrat a cedat! Din punctul meu de vedere, 
consider că Părintele a arătat multa răbdare și înțelegere! 
 

 
Mai bine de 30 de zile au curs reportajele din media 
Adventista/ Evreiasca si Antene, unde a fost prezentata o 
mica parte a adevarului si a povestii. 
Libertatea a ventilat prin toate canalele știrile legat de 
subiect, ceea ce a provocat o iremediabilă daună, menită să 
sape la structura societății noastre, asta în timp ce sectanții 
de la Respiro, uniți cu Baptiștii, cu Americanii și Evreii, 
părtund în scoli și fac prozelitism agresiv, prin prisma a sute 
de ONG-uri, construiesc scoli private, religioase, 
construiesc licee, grădinițe și spitale adventiste, asta in timp 
ce ne otravesc oamenii politici, din functii cheie ale MAI sau 
Ministere, să poată pune mâna pe funcții si otravesc copii 
„dusmanilor” Sectei. 
 

Redacția Libertatea a croit articolele în mod tendențios, 
specific construite pentru acțiunea de Kompromat, ținând 
cont de multiplele materiale publicate (filmate însă la date 
diferite) și atent tăiate, din care să se înțeleagă, faptul că 
Părintele Calistrat (foarte apreciat de enoriași), este un 
monstru. 
Libertatea avea însă toate elementele de la bun inceput, a 
încurajat prin Hopulele Catalin acțiunile violente și a 
participat activ la propagarea mizeriei menite să lovească în 
biserica Ortodoxa. Libertatea a folosit resurse importante 
pentru a propaga știrea pe toate canalele media, televiziuni, 
discuții televizate, cu scopul de a instiga la ura împotriva 
Bisericii Ortodoxe! 
 
Și nu vreau să închei fară a menționa faptul că 
Părintele Calistrat propagă ideea înțelegerii și 
iubirii față de evrei, o face deschis și sincer! Asta 
înseamnă să ai chemare către Dumnezeu, să meriți 
să slujești! 

 
 
Daca ar ști Părintele Calistrat ce au săvârșit Frații Evrei și 
Frații Sectanți Adventiști (fundamentaliști), ce uneltiri la 
adresa bisericii Ortodoxe, a bisericii Catolice și la adresa 
societății noastre, 
au pregatit „fratii”, 
nu ar mai dormi 
noaptea! 
 
Și încă o mică 
notă, legat de 
Catalin 
Hopulele, să 
înțelegem exact 
cine lucrează la Libertatea, ce fel de jurnaliști 
Acesta este tipul de materiale produse de acest individ! 



Experimentul Lehliu                                                                                                                                ● Decembrie 2022 
 

15 
 

 
 
Una dintre cele mai persistente trăsături ale noastre, ca 
popor, este modul încâlcit în care ne ducem zilele, transpus 
în viața zilnică prin incapacitatea de a genera un sistem 
sustenabil de valori, în care să punem în locurile portivite, 
oamenii portiviți. 
 
Socialismul a oferit o bună perioadă de dezvoltare a 
societății, în care oamenii cu o anumită calificare ocupau 
posturile meritate, inginerul lucra în consturctii și design, 
medicul în spital, profesorul în scoala, iar tâmplarul în 
atelierul de tâmplărie. 
 
Democrația post-decembristă a adus o adevărată 
debandadă în societatea Românească, caracterizată printr-
un adevărat exod al valorilor, o parazitare totală a vieții 
politice, care tine până azi și o degradare, până aproape de 
colaps, a sistemului de învățământ romanesc. 
 
Pe tot acest fond nenorocit, pentru noi toți, ne-am 
trezit și cu americanii protestanți și israeliții pe 
cap, ăștia mai flamanzi, mai perverși și mai rai 
decât tot ceea ce noi, ca oameni, am trăit de la 
invaziile turcești până azi! 
 
În toate materialele noastre legat de Secta Respiro 
vorbim de un grup de persoane, în jur de 18-20, 
inlantuiți in zeci de ONG-uri, persoane care au 
reușit să pătrundă cu oameni puși în Structurile 
Statului Român, cu interese directe în banii publici, 
cu afaceri foarte profitabile, căpușă pe cârca 
societății și este foarte important ca aceste 
persoane care amestecă credința, biserica și banii 
publici, să fie urmărite cu atenție, pe toate 
palierele. 
 

Concelex a ajuns unul dintre cei mai importanți jucători în 
piața imobiliară din România și a înflorit exclusiv în timpul 
guvernării PNL, perioadă în care a cunoscut un avânt uriaș, 
de nestăvilit, asta, după ce în timpul ultimei crize financiare, 
Concelex era în pragul falimentului, alaturi de mulți „frați 
adventiști”, care au învestit în diverse scheme derulate de 
fondatorul SRL-ului: Daniel Pițurlea. 
 
Daniel Pițurlea este inginer, Pițurlea este Adventist de 
ziua a șaptea și Mason în Clubul de la Roma, o 
adunatura de impostori care stau atârnați de banii publici, 
jonglează miliarde de euro prin scheme de tip mafiot și 
parazitează viață economică, asemeni unor lipitori care nu 
se dezlipesc de pradă nici când sunt sătule. 
 
Imediat ce Gruparea PNL a preluat controlul României, 
Sectanții de la Respiro (fondată de Pițurlea- printre alții) 
încep numirea de oameni în posturile cheie, necesare lor 
pentru operarea pe cele doua axe: 
 
1) Controlul sistemului educațional și slăbirea acestuia în 
vederea infiltrării Sectanților în unități- prin ONG-uri, 
având în paralel scopul construirii de edificii adventiste: 
școli, licee, grădinițe, universități. Aceasta este zona 
principala a Fundamentaliștilor Adventiști din Secta 
Respiro- copiii, ca sursa principala de racolare, unde 
prozelitismul este principalul scop! 
 
2) Implementarea unui sistem bine definit, prin care 
Grupurile de interese ale sectei să reusescă acapararea unor 
importante sume de bani din bugetul public, care să le 
permită dezvoltarea pe toate axele, fară impedimente. 
Așa a început cea mai mare și mai complexă operație de 
numiri în posturi publice, de oameni apropiați sectanților, 
care să le acopere urmele, să îi protejeje, în timp ce ei papă 
sute de milioane de euro, din banii nostrii, jucând cartea 
antreprenorului de fațadă, real, a intermediarului, 
care revoluționează lumea, în așteptarea venirii lui 
Isus! 
 
În spatele Concelex stau banii publici, dați cu generozitate 
la indemnul prietenilor Americani protestanti și Evrei, care 
controlează bazele fondurilor de investitii și toată Media. 
 

Porecla de Zidarul Templului vine, probabil, de la faptul că 
el, un Adventist de Ziua a Șaptea și Mason, ajunge 
constructorul Bisericilor Ortodoxe din Viena și Munchen, 
impus fiind de elita Iudeo-Adventistă, cu toate că îi detestă 
și îi disprețuiește pe ortodocși. 
 
Tot ceea ce se vede în spatele „portofoliului” Concelex, este 
de fapt doar un „middle man”, adică contractantul 
principal, cel care ia banii și da lucrările mai departe, către 
alte firme, păstrând grosul profitului din contractele 
acordate cu generozitate de Stat. Vezi Liceele Mihai Ionescu 
si Stefan Demetrescu-Sect 4. 
 

Elementul comun pentru cultele neoprotestante este faptul 
că uneori, din rândurile acestora se desprinde câte o celulă 
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care acționează cu creier propriu și distorsionează linia 
centrală a bisericii formând un curent de erezie. 
 

 
Sursa: Facebook Oare cate Licee din Bucuresti au primit o 
finantare publica si din fonduri europene asemanatoare? 
 
Cei aflati la Firul Ierbii, Iarca, Mandache, 
Calota,Tepus si Gogoneață amestecă intenționat 
religia, biblia și învățăturile din linia adventistă cu 
noțiuni de leadership și un program dezvoltat de 
pastorul baptist John Maxwell . Astfel, această 
nouă celulă eretică ridicată la vârful bisericii 
adventiste promovează atât programul comercial 
de leadership (Equip) al lui J Maxwell dar creează 
și un program eretic RESPIRO cu ambiția de a-l 
introduce în scoli publice și private la nivel 
național. 
 
Ecumenismul (amestecarea doctrinei adventiste cu cea 
baptista, etc) este total in afara Statului bisericii Adventiste. 
 

 
 

 Sursa: 
https://www.zf.ro/suplimente/zf-23-de-ani-ambitii-de-extindere-daniel-
piturlea-fondatorul-si-20358472  
Daniel Piţurlea, fondatorul şi preşedintele firmei de 
construcţii Concelex din Bucureşti, cu afaceri de 74 mil. 
euro în 2020: 
„Prezenţa noastră peste graniţe a implicat două proiecte de portofoliu, 
dar care, deşi aflate pe plan extern, au purtat amprenta românească prin 
prisma beneficiarului lucrării. Am început în 2017 şi în 2018 lucrările la 
Catedrala Ortodoxă de la München (Germania), respectiv cea de-a treia 
biserică ortodoxă din Viena (Austria), două proiecte în care am fost 
prezenţi de la prima piatră de temelie. Aşezământul Ortodox din 
München este un proiect amplu ce găzduieşte biserică, mănăstire, centru 
social şi episcopie. Centrul bisericesc va intra în circuitul turistic al 
oraşului, în timp ce lucrarea de la Viena a fost inspirată după modelul 
bisericii de la mănăstirea Voroneţ. Activitatea din Germania s-a extins în 
acea perioadă şi cu o serie de lucrări cu specific rezidenţial.” 

 
Erezia RESPIRO-Equip împletește învățături baptiste cu 
filozofii budiste, ateiste, comuniste, anarhice, extremiste, 
arabe, hinduse etc…Un ghiveci mistic, mesianic aducător de 
bunătate! Erezia RESPIRO are la vârf o echipă nouă, 
schimbată și urcată la vârful ierarhiei bisericii formată din 
oameni slab educați, fară o bază și o cultură relgioasa 
fundamentată, oameni care repetă stereotipic niște 
sloganuri de lemn, unii chiar agramați. 

 
În spatele liderilor 
Respiro stau Imperii 
Financiare care unesc 
toți oamenii educați , 
profesori, doctori 
adventiști, sub 
umbrela RESPIRO, 
persoane care nu 
înțeleg interesele 
oculte din spatele 
„bunătății și a bunelor 
intenții”. 
 

Una dintre cele mai 
importante trăsături 
ale Sectanților 
Fundamentaliști se 
bazează pe fanatismul 
religios și pe obligația 
de a converti 
„prostimea” la Secta 
lor! Tot efortul din 
spatele tumultoasei 

vieți și activități economice se transformă în propagarea a 
ceea ce, ei, consideră drept esențial în activitatea lor, Rolul 
Divin de a propaga Cuvântul lui Dumnezeu! 
 
Astfel, o parte din Adventiști și-au dat mâna cu Evreii și cu 
Baptiștii din America și au pus bazele Sectei 
Fundamentaliste Iudeo-Adventiste Respiro, care a înființat 
câteva zeci de ONG-uri și programe prin care intra în 
grădinițe și scoli, unde filmează, strâng date, fac legături, 
mituiesc profesorii (cu bani, donații, vacante în centrele lor, 
cursuri, promovări prin prisma oamenilor puși în Minister 
și Inspectorate). Totul absolut gratuit! 
 

https://www.zf.ro/suplimente/zf-23-de-ani-ambitii-de-extindere-daniel-piturlea-fondatorul-si-20358472
https://www.zf.ro/suplimente/zf-23-de-ani-ambitii-de-extindere-daniel-piturlea-fondatorul-si-20358472
https://www.zf.ro/
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Ca să înțelegem cum funcționează Secta, să ne gândim la 
următoarele: Secta a capușat și parazitat Ministerul 
Învățământului și Inspectoratele. Asta ca să poată pătrunde 
nestingheriți în Școli. Apoi au nevoie de directorii lor în 
Școli, de unde începe nebunia. 
 
De cele mai multe ori școlile coopereaza foarte ușor. 
Sau, înainte de a veni cu programelele prin ONG-uri, este 
necesara formarea unei stări generale de nemulțumire și 
haos în Școlă respectivă, lucru simplu de făcut, cu ajutorul 
câtorva învățătoare/ profesori. Pe baza unei stări generale 
de nemulțumire și revolta în scoală, vine Secta Respiro cu 
programele, despre bunatete și înțelegere, cu sponsorizări 
și totul, ca prin minune, se rezolvă. În acest timp, profesorii 
implicați în ONG-uri, primesc calificative bune, promovări, 
bani suplimentari, vacanțe la prețuri incredibile. 
 
Să luam pentru începutul cazul Școlii aflată la 
câțiva metri de Catedrala Mântuirii Neamului, sub 
nasul Bisericii Ortodoxe, unitate care avea la 
conducere un Liberal - directorul Văduva Eugen. 
 

Profesor cu o viață dedicată celor mici, Văduva Eugen a 
transformat Școala cu pricina într-o unitate de învățământ 
modernă, a reconfigurat și dotat Școala alaturi de părinți și 
Primărie. Este un om apreciat și cu o inclinare excepțională 
către cei mici, cărora le-a dedicat toată cariera. Însă, avea o 
problemă! Nu permitea prozelitismul în Scoală, fapt 
observat de Camelia Gogoneață, soția Pastorului Gogoneață 
(Respiro), în momentul parașutării acesteia de pe băncile 
Facultății Teologice Adventiste, direct în Școala de langa 
Catedrală. 

 
 
Camelia Gogoneață și-a făcut legăturile cu profesorii din 
Scoală și ulterior și-a cerut transferul, lăsând echipa să se 
ocupe de problemă! Adică, directorul Văduva Eugen trebuia 
mutat, sau trimis la pensie, sau… 
 
Situația Directorului Văduva se înrăutățește progresiv, fară 
explicație, imediat dupa depunerea cererii de amanare a 
pensionarii cu trei ani, acesta fiind incapacitat în decurs de 
câteva luni! 
Problema este că și alte persoane din ISMB București au 
decedat misterios în urmă cu ceva timp, persoane care erau 
în calea Sectanților, cum este spre exemplu, Ioana Mihaela 
Neacșu (un om si un profesionist exceptional) care a 
decedat în urma unui misterios atac cerebral. 
 
Inspectorul Mihaela Neacsu a fost un expert care a 
refuzat Sectanții să pătrundă în Școlile 

bucureștene și s-a opus ferm numirii de „prostălăi” 
pe poziții de Directori în Școli! 
 
Cum sectanții sunt în criză de timp, cineva, cumva, a reușit 
să îl incapaciteze pe directorul Văduva. Dacă mai adaugăm 
la asta o avalanșă de otrăviri/ situații medicale suspecte, în 
rândul persoanelor cheie din PSD, prin apropierea lor de 
BOR (pe axa Respiro- Giurgiu-București-Prahova), nu mai 
puțin de 10 persoane (fie decedate, fie incapacitate), situația 
se complica și este de competența DIICOT. 
Totuși, după plecarea din Scoală, directorul Văduva se 
recuperează în mod miraculos! 
 

 
Sectanții au introdus întâi un element „de introspecție” 
pentru a analiza situația de fapt și a realiza conexiunile cu 
profesorii interesați să participe în schemă. Ulterior, cei 
considerați buni cauzei, sunt luați în cercurile Sectante, 
băgați și în școlile Adventiste, unde își rotunjesc veniturile. 
 
În scoală este adusă și olteanca Barbu Andreea Ionela, in 
2016, cam în același timp cu Gogoneață Camelia (ea trebuia 
să preia controlul și era „la încălzire”). Dupa un an si ceva, 
ca titular in scoală, Barbu Andreea Ionela se pre-transferă 
mai aproape de casă, la Scoala gimnaziala Regele Mihai I, 
unde este angajata si in prezent. 
Gogoneață Camelia este și Președinte RESPIRO în DOR 
MĂRUNT, unde Secta controlează și coordonează zeci de 
școli din județ, alaturi de Mariana Stan (cunoscută drept 
„Regina”). 
 
Barbu Andreea este soția domnului Barbu Florin 
Răzvan (doi puști), adus de Sectă din Oltenia și 
numit (peste noapte) Mare Dregător în bordul ISC 
(Inspectoratul de Stat in Construcții București) de 
unde ajuta și protejează interesele Sectanților cu 
sute de proiecte imobiliare în dezvoltare. El este 
băgat și în Corpul de Control al Primului Ministru 
Ciucă-SGG unde oferă consultantă! 
 
Cei doi Barbu sunt membri PNL Sector 5, desi locuiesc in 
Sector 6! 

 
Școala 

Gimazială 
Regele Mihai 

I 
sursa : facebook 
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Imediat dupa pre-transferul la Școala Regele Mihai I, 
apropiată adventiștilor, intră imediat în pre-natal, apoi în 
post-natal. Intre timp, situația directorului Văduva se 
înrăutățește văzând cu ochii, până de curând, când a trebuit 
să se retragă din Scoală! În locul lui este adusă prin detasare 
Barbu Andreea, PRIN DETAȘARE de la SCOALA Regele 
Mihai, unde vine să înceapă: lucrarea domnului”- ca 
Director la Scoala de langa Catedrală. 
A existat o intarziere în planificare, motiv pentru care 
Andreea a trebuie să lucreze câteva luni în Scoală Mihai I, 
până când dl. Văduva a fost total scos pe tușă. 
 
Imediat după plecarea Directorului Vaduva Eugen, 
cât și înainte de această plecare, situația în Școală 
degenerează, cu zeci de cazuri de comportamente 
deviante, în clase, neînțelegeri, situații 
conflictuale, pe scurt- un adevărat haos cuprinde 
multe clase, cu părinți nemulțumiți și copii aflați în 
situații conflictuale (totul gândit și realizat cu 
complicitatea câtorva cadre didactice implicate). 
Se pregătește „necesitatea introducerii 
Programelor Respiro”. 
 
Oameni apropiați grupării au fost băgați în școală 
începând cu 2014, aceștia formează acum Consiliul 
de Administratie al școlii, acesta a fost scopul. Din 
aceasta poziție ei pot aproba în școală ce doresc, 
inclusiv a scoate copiii și cadrele care nu 
corespund. 
 
Pe site-ul nostru puteti asculta o inregistrare audio fară 
procesare - legata de Școala Regele Mihai I, de unde Barbu 
Andreea este detasată.  
https://experimentullehliu.ro/2022/12/11/imperiul-financiar-imobiliar-
iudeo-adventist-secta-fundamentalista-respiro-recorder/ 

 
Barbu Andreea este adusă de la Școala din Bals unde tatal 
ei, era Director, ea fiind educatoare. 

 

 
 

Tot în familia lui Razvan Florin Barbu (sotul doamnei 
director), îl avem pe Alin Stefan Barbu – acesta fiind Sef 
de Șantier la CONCELEX. Problema este că cei de la 
CONCELEX și-au băgat oamenii în ITM București,in ISC, 
SGG, ISMB, precum și în alte instituții, să aibă siguranță că 
pot opera în liniște. 
 

 
Povestea „Oamenilor Concelex” se oprește azi la colegul nostru, Alin 
Barbu, șef de șantier la Gradinita Pestisorul de Aur 241, sector 3. Jovial și 
mereu plin de energie, îi place să vorbească prin proiectele sale și mai 

puțin despre el. 🏗👷💪 

3 șantiere și peste 15.000 mp suprafață totală. Atât a coordonat Alin în 
puțin peste un an, de când este parte din Concelex. Și nu se oprește aici. 
„Să fiu cel mai bun! Asta este cea mai mare provocare”, spune scurt. Își 
dorește să vadă Concelex drept cel mai mare antreprenor general din 
România, iar el să fie unul dintre cei care contribuie activ la acest statut. 

Mai spune despre el că este foarte sincer. Să fie, oare, o calitate sau un 

defect? 😬👍👀 

#Concelex 
#CLXteam 

#inginer 
#constructii 
#MeetCLXTeam 

 

 
Sursa: facebook 
 

 
 

 

 
Modul in care Sanovita a ajuns la credinciosii americani este 
unul clasic in spalarea de bani, insa vom detalia in alt episod 
acest aspect. 

 

https://experimentullehliu.ro/2022/12/11/imperiul-financiar-imobiliar-iudeo-adventist-secta-fundamentalista-respiro-recorder/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/11/imperiul-financiar-imobiliar-iudeo-adventist-secta-fundamentalista-respiro-recorder/
https://www.facebook.com/pages/Gradinita-Pestisorul-de-Aur-241/239532682809712?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/concelex/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/concelex?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clxteam?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inginer?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/constructii?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/meetclxteam?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhp-ysv7jjbCgn69N9AY-5dRb-u3HAobswn4RtlIGYaaZXUU6Rb_QgHPnG-F-i8noAkPgIcDceWhncshhb7-XG7gjcGKOq5Q-Sb5_YPfI3FXWU9Mjgf4N82vGknKLpDQhBbtSZywM8X-MbMxc02o0TLLwMlfQt0ghRmgSdTZqq6IlqjDC3Fhr_Wa7HaWKvRmB3VDSsrzd4skiWhJg5cU9lRMuGO7Uvm3BRxbCWshrH4_TmFbLkLhOrpfBrLoaFK9pY_v2OOiSeVusR5dVYSjarXl5_5YUxzs-AYlQ4T-N4TG1dJlUaWQ&__tn__=%2ANK-R
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ZF 23 de ani. Ambiţii de extindere. Daniel Piţurlea, 
fondatorul şi preşedintele firmei de construcţii 
Concelex: Suntem aici să construim pentru 
România 

2022 
Daniel Piţurlea: „Ne dorim ca, 
in perioada următoare, să fim 
prezenţi aici şi să construim 
Romвnia. Sunt nenumărate 
proiecte de dezvoltare - de la 
infrastructură la energie, la 
lucrări оn domeniul medical 
sau educaţional -, iar necesarul 
de forţă de muncă, dar şi de 
expertiză оn construcţii este 
unul extrem de ridicat“ 

Sursa: https://www.zf.ro/suplimente/zf-23-de-ani-ambitii-de-extindere-
daniel-piturlea-fondatorul-si-20358472 
 

2010Prieteni, sponsori, parteneri și suporteri  
Daniel Pițurlea (București) – este un foarte bun prieten 
al Intercer, descoperind paginile noastre web din 1998, 
la intâlnirile SCOAR. De-a lungul anilor am ținut 
legătura, dânsul fiind alaturi de noi în momente 
importante din viața și activitatea noastră. Pe lângă 
profesionalismul managerial, Daniel are ca pasiune 

încurajarea diverselor activități sociale și spirituale, precum și organizarea 
de evenimente cu semnificație. 
Sursa: https://intercer.net/blogs/istoric/echipa  
 

Nu doar Daniel Pițurlea este omul important din întreaga 
ecuație a unirii Iudeilor cu Baptiștii și Adventiștii, Violeta 
Pițurlea este creierul întregii Organizații, de mai bine de 20 

de ani. Așa cum și ea recunoaște în înregistrarea prezentata 
pe site-ul nostru, Daniel este prea timid să iasă în fata! 
https://experimentullehliu.ro/2022/12/11/imperiul-financiar-imobiliar-
iudeo-adventist-secta-fundamentalista-respiro-recorder/ 

 

 

 
 
VERONICA ENACHE (Profesor Scoala Dor Marunt, 
Presedinte PNL Dor Marunt). Tabel Scoala  

 

 
 
CERTROM SRL este o firma fondata de Dinu Georgica 
(decedat), un om exceptional pe care am avut sansa sa il 
cunosc. Firma de Certificare a ramas insa pe mana baiatului 
acestuia- Dinu Laurentiu, renumit pentru frecventarea 
zonelor Gay-frendly. Asa am aflat de Printul si Verelul, care 
sunt de fapt parteneri, iar ca rasplata, a primit Verelul, 
ungerea lui tacsu- Mihalcea Maricel, in functia de Director 
CERTROM! Si imperecheati, au pornit calare (unu peste 
altul), la furat! Asa au ajuns cei din Gruparea Iacomi, in 
speta Primarul Orasului Lehliu Gara (zis Imparatul), sa 
gandeasca o schema, prin care sa se umple de bani! 
Exista in Lehliu Gara (Oras Martir) doi proprietari de teren, 
in jur de 70 ha, care au reusit sa aduca terenul din localitatea 
Pelinu, in Orasul Lehliu Gara. Si cum terenul astora este 
lipit de terenurile fratiorilor si nepotelelor Moldovenesti din 

https://www.zf.ro/suplimente/zf-23-de-ani-ambitii-de-extindere-daniel-piturlea-fondatorul-si-20358472
https://www.zf.ro/suplimente/zf-23-de-ani-ambitii-de-extindere-daniel-piturlea-fondatorul-si-20358472
https://intercer.net/blogs/istoric/echipa
https://experimentullehliu.ro/2022/12/11/imperiul-financiar-imobiliar-iudeo-adventist-secta-fundamentalista-respiro-recorder/
https://experimentullehliu.ro/2022/12/11/imperiul-financiar-imobiliar-iudeo-adventist-secta-fundamentalista-respiro-recorder/
https://www.zf.ro/
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Clanul Iacomi, a gandit Imparatul o schema, prin care sa ii 
determine pe proprietari (Gloria si Andrei Pascu), sa intre 
in complicate scheme financiare, prin care sa dreneze zeci 
de milioane de Euro, din fonduri EU- bineinteles cu ajutorul 
MADR SI AFIR, implicit a „nasului” Dan Motreanu si a 
nasului” Iulian Dumitrescu (ala de Prahova). totul cu 
participarea Primariei Lehliu si a Primarului, care au cotizat 
puternic din banii Orasului. 
Si cum Gloria Pascu era „solo”, Imparatul a avut grija sa il 
gasesca pe Mihalcea Bogdan, un coate goale care si-a ratat 
tineretea in cateva SRL-uri esuate, prin Constanta! El 
Moldovean (zis Verelul- neam mai indepartat din Iasi) , cu 
inclinatii LGBTQ, adica din alea mai putin naturale… 
 
Var prin alianta cu 
Imparatul, astia ai lui 
Mihalcea erau ceea ce 
trebuia, pentru afacere. 
Lipirea de Gloria Pascu 
a fost un detaliu usor, 
facil si simplu. Mai 
complicata a fost 
imperecherea lui 
Bogdan Mihalcea cu 
Dinu Laurentiu, proces 
relativ complex, care a 
cerut mai mult de un an 
de zile. 
 
Intre timp, insa, Rodagria Produce Cooperativa Agricola a 
aparut in Baragan ca o ciupercuta LGTTBG Moldoveneasca, 
cu picatele si cafeluta servita in mijlocul campiei, la cel mai 
inalt nivel de calitate! Iar povestea Cafenelei din mijlocul 
colbului si a boschetilor din Ogoru, o poti afla doar din 
Experimentul Lehliu. 
O imensa inginerie financiara, pe care Experimentul Lehliu 
o va expune in cateva episoade, cu plangerile penale 
aferente, care implica MADR, AFIR, APIA, 
Europarlamentari si Presedinti de Consilii Judetene, 
Ministrii ai Agriculturii si Parlamentari. 
Rodagria Produce si Certrom, legate printr-o alianta a 
homosexualitatii cu o poveste demna de filmele 
Holiwoodiene. 
 
Certrom SRL este varful coruptiei in multe afaceri de furt 
legal, din Fondurile Europene, una dintre cele mai 
complexe structuri, cu protectie la nivel inalt, gandita sa fie 
utilizata ca o unealta de Crima Organizata, iar pentru asta 
au trebuit sa-si asigure protectia Ministerului Economiei. O 
structura exceptional de complexa, insa fragila ca un turture 
de gheata, gata sa se topeasca sub razele soarelui. 
 
Trei ani de analize, de investigatii, pentru a afla cum se 
scurg legal, zeci de milioane de euro din Fondurile EU, catre 
Crima Organizata din Romania, si cum ajunge Imparatul 
Iacomi (un analfabet cu 8 clase) proprietarul Rodagria 
Produce, fara sa fie el in scripte! 
Iar dupa aia, dupa ce se iubesc precum nebunii, Mihalcea 
Bogdan merge acasa la Gloria Pascu, la d-na Doctor, ca si 
cum nimic nu sa intamplat si mi-a luat ceva sa inteleg, 
pentru ca eu stiam ca astia sunt ori-ori! Insa exista si 
termenul pentru ei: heterosexualitatea! 
 
Doua anchete DIICOT, una DNA, una a Parchetului 
distinsei doamne Codruta, in cea mai complexa ancheta 
Experimentul Lehliu, cu prejudicii de zeci de milioane de 
euro, din care nu lipseste Anca Simina Popescu- MADR 

Director Corp Control (bagata de Dan Motreanu pe pile cu 
diploma de Doctorat scoasa la bratul podului). 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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