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SOLICITAREA DREPTULUI LA RECTIFICARE
LEGAT DE ARTICOLUL SCRIS DE Catalin DUMITRESCU cu numele: “Fabrica de ciocolată din cannabis de la
Dor Mărunt cucerește Europa. Incursiune într-o afacere-unicat în România” din 16-04-2019

Stimata Redactie,

Dat fiind publicarea in ziarul EVZ si in editia online a editorialului dumneavoastra a articolului mai sus
mentionat, articol care contine in mod intentionat cuvinete/expresii, citate care nu-mi apartin, adaugate
intentionat, distorsionate voit, citate care nu au nimic in comun cu dialogul avut cu reporterul EVZ,
tinand cont de dreptul la replica si rectificare,solicit revizuirea articolului in editorialul dumneavoastra
cu textul corect, si citatele asa cum ele se gasesc in interviul inregistrat.

Motivarea cererii:

•

•
•

In textul articolului apare mentionata expressia “ imbunatatita chimic” . Aceasta expresie nu-mi
apartine, este intentionat utilizata pentru a inlocui termenii tehnici folositi de mine si anume: “
adaugarea de cannabinoizi sintetici/isolat care includ THC, CBD si alti compusi de adaos”!
Termenul de imbunatatit chimic este utilizat pentru a camufla termenii reali, termeni care
deranjau intentiei finale a articolului, mesajului central trimis de articol, acela de portavoce a
Miscarii de Legalizare a Marihuanei!
Nu am folosit expresia de “ imbunatatite chimic”- rog asculatarea inregistrarii.
“De ce nu vindeți dumneavoastră la prețurile astea uriașe? „E foarte complicat, întâi trebuie să
obții fie o certificare farmaceuti că, fie una de supliment alimentar, apoi trebuie să contactezi
lanțuri de farmacii.” Citatul este unul fals! Intrebarea reporterului nu a avut aceasta forma!
Raspunsul meu este total diferit de citat! In citatul oferit in articol se exprima/induce implicit ca
nu avem autorizatii pentru produs, lucru fals! S-a vorbit de problema logisticii si a distributiei pe
lanturi externe. Modul in care este pus textul, este voit deformat cu scopul vadit de a discredita!
Produsele noastre se vand in Farmacii sub brandul nostru.

•

•

•

“Preferăm să le vindem de la poarta fermei, la prețuri ce ne acoperă cheltuielile,..” Acest text
nu-mi apartine! Nu am discutat despre nivelul cheltuieliilor! Cer rectificarea textului! Daca
reporterul nu va ofera inregistrarea o am si eu! Pot sa o pun la dispozitie!
“ Pe masă, într-un plic de hârtie se ascunde o bucată de săpun…” Sapunul nu era pe masa, era
intr-un raft plin cu produse din birou. Eu ii dau sapunul/ samponul din raft! Solicit modificarea
textului incorect!
Solicit inlocuirea textului care nu-mi apartine, cu dialogul real!

“…În primul rând pentru că studiile de până acum nu garantează că ingeratul cannabis medicinal se
poate constitui ca tratament în cazul diverselor boli grave, precum cancerul. Da, el ajută, la multe boli,
Parkinson, Alzheimer ș.a.m.d., dar nu știu să fie tratament. Dar, sunt bani mulți de luat de la Casa de
Sănătate, e bătaie pe ei în cazul cannabis-ului. Ca să nu mai spun că nu cred o iotă vizavi de consumul
recreațional. Studiile pe care le-am citit spun că THC-ul fumat acționează cam ca un sedativ. În plus, pe
termen lung, îți atacă IQ-ul, te prostește, dacă pot spune asta. Ar trebui instalat un control strict, ca
statul să aibă grijă ca acest cannabis să facă bine și cât mai puțin rău. Până atunci, noi nu vrem să ne
implicăm deloc în acestă mișcare de legalizare a cannabisului. Partea cu recreaționalul e tare rău: dă
posibilitatea ca unii să poată fuma marijuana perfect legal.”

CUVINTELE : “NU GARANTEAZA” , “ INGERATUL”, “DE CANNABIS MEDICINAL”, “SE POATE CONSTITUI CA
TRATAMENT”, “ DA EL AJUTA LA MULTE BOLI”, SAMD, “DAR NU STIU SA FIE TRATAMENT”, “DAR”, “E
BATAIE PE EI”, “Ca să nu mai spun că nu cred o iotă vizavi de consumul recreațional”, “. Studiile pe care
le-am citit spun că THC-ul fumat acționează cam”, “ITI ATACA”,”TE PROSTESTE” , “SA FACA BINE SI CAT
MAI PUTIN RAU”, “Pana atunci” , “Partea cu recreaționalul e tare rău (dezacord)”, NU IMI APARTIN!
SOLICIT RECTIFICAREA TEXTULUI, care imi este atribuit ca citat cu ghilimele, DATORITA ERORIILOR
SEMNIFICATIVE, EVIDENTE, RAU INTENTIONATE SI VOIT MENITE A TRANSFORMA INTERLOCUTORUL
INTR-UN NOVICE SI IDIOT PE SUBIECT.

Considerand cele de mai sus, si modul voit de a distorsiona/falsifica cu scopul de a discredita cele spuse
de mine, solicitam rectificarea si republicarea textului articolului in acelasi loc si mod ca cel initial.
Conform legii, va rog sa conveniti forma rectificării în prealabil cu mine!

In cel mai scurt timp o cerere similara va fi trimisa pe adresa redactiei EVZ si de Avocatii nostrii care au
preluat cazul.
Va rog sa tratati subiectul cu seriozitate.

Cezar Petrescu
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SOLICITAREA DREPTULUI LA REPLICA
Sau cum a castigat Romania un nou doctor in Cannabis Medicinal
LEGAT DE ARTICOLUL SCRIS DE Catalin DUMITRESCU cu numele: “Fabrica de ciocolată din cannabis de la
Dor Mărunt cucerește Europa. Incursiune într-o afacere-unicat în România” din 16-04-2019

Stimata Redactie,

Dat fiind publicarea in ziarul EVZ si in editia online a editorialului dumneavoastra a articolului mai sus
mentionat, articol care contine cuvinte/expresii, citate care nu-mi apartin, adaugate intentionat,
distorsionate voit, citate care nu au nimic in comun cu dialogul avut cu reporterul EVZ, tinand cont de
dreptul la replica si rectificare, solicit publicarea urmatorului text ca drept la replica, avand in vedere ca
articolul prezintă fapte neadevărate, fapte care produc prejudicii cu privire la drepturile noastre si induc
in eroare in mod deliberat opinia publica, parinti si copii deopotriva, legat de legalizarea Marihuanei
“medicinale”.
Materialul include un atasament in format PDF: Drept la replica.pdf
Un link pe youtube pe canalul nostru: https://www.youtube.com/watch?v=sG1fCxOo2Yg
Un link pentru un material audio- inregistrarea intilnirii mele cu Dl Redactor Sef Mirel
Curea: https://1drv.ms/u/s!AuD1Xx1OdvFGphaUKl5TIFQ9p_0q
Din cauza dimensiunii ultimele 2 materiale nu sunt atasate acestui mesaj. Ele pot fi accesate la link-ul
indicat
Text in vederea publicarii: (inceput TEXT)

A

m luat act cu tristete de publicarea in cotidianul Evenimentul Zilei a articolului care

doreste sa acorde legitimitate grupului de lucru care se ocupa cu legalizarea marihuanei in Romania.
Regretam folosirea imaginii noastre, a FERMEI DOMNITA MARIA, in acest efort si deformarea totala, rau
intentionata a interviului luat noua. S-a incercat alaturarea imaginii noastre si prezentarea noastra ca

“novice” si “defazati” fata de complexitatea problemei prezentata atat de abil, de Costin Militaru.
Deformarea tendentioasa a spuselor noastre, cu scopul vadit de defaimare si legitimare a unei initiative,
care nu are nimic de a face cu sanatatea oamenilor, cu interesul real pentru cei bolnavi. Ea este strict
legata de interese financiare. Articolul este “beton juridic” dupa cum recunoaste Dl Redactor Sef Mirel
Curea.
Legalizarea Marihuannei (Cannabis Indica) nu este necesara pentru obtinerea produselor cu efect
terapeutic in diverse patologii si asta deoarece la nivel international/ academic este recunoscut faptul ca
-concentratii mari de Tetrahidrocannabinol (thc), exprimate in mg/kg, in produsul administrat, NU AU
VALOARE TEREPAUTICA, au insa una recreativa. Insa continutul de Terpene/ Flavonoizi/ Fenoli/
Triglycerol precum si echlibrul dintre CBD/THC, fara adaugarea cannabinoizilor sintetici, sunt cei care
determina calitatiile terapeutice ale extractului din planta de cannabis. Produsele cu valoare terapeutica
se obtin din Sativa, asa cum de altfel fac si Israelienii in echilibrul de 18:1 (CBd/THC). Marihuana este
pentru fumat!
Regretam modul partinitor, rusinos, in care EvZ a tiparit un material editat de echipa “cu fonduri
nelimitate”, care se ocupa de formarea momentului necesar legalizarii in societate si a pregatirii cadrului
legislativ necesar inceperii testelor clinice cu cannabinoizi sintetici pe semenii nostri.
Scopul final al acestor actiuni deosebit de bine concertate este insa mult mai larg si trece in partea de
legiferare a cultivarii de Marihuana, a procesarii, utilizarii cu dedicatie a unor compusi chimici (THc si
CBD sintetic), in studii clinice fara respectarea normelor si procedurilor de autorizare si omologare a
medicamentelor la nivel European.
Acesti compusi sintetici/chimici, sunt in prezent sub un strict control al legii, dorindu-se legarea
acestora de banii din casa de sanatate, de buget.
Nenorocirea face ca acesta Tara, nu are institutii capabile sa aiba grija de proprii cetateni. Astfel ciobanul
sta la masa cu lupul si vulpea si mananca mielul abia fatat, in timp ce oile se gandesc cum sa fuga
noaptea de la stana!
Asa a aparut acest articol, articol scris in afara redactiei EVZ si care face parte dintr-o lunga serie.
Cum ne apropiem de momentul in care pachetul legislativ este pregatit pentru legalizarea marihuanei, in
Romania, prezentul articol s-a dorit cireasa de pe tortul actiunii bine pregatite. Nu mai aveau cu ce veni!
Articolul a dorit alaturarea imaginii noastre, a FERMEI DOMNITA MARIA, de imaginea lipsita de valoare a
Grupului infractional care doreste legalizarea THC -ului sintetic si includerea lui in lista de produse
compensate printre altele. Cum timp de 3 ani nu au reusit sa ne asocieze imaginea desi s-au facut
presiuni si multiple incercari, s-a incercat prezentarea unui material in care noi, sa fim prezentati ca o
adunatura de maimute, iar alaturi Fat Frumos din Ierusalim, vindecator si cunoscator al adevarului
absolut, sa explice prostimii cum stau “treburilii”.
Ideea centrala folosita in marsul pentru legalizarea marihuanei este aceea ca Poporul Roman, este
ramas in urma cu progresul statelor civilizate, lovind cu putere in institutiile publice incapabile sa
inteleaga si sa ia masuri pentru legalizarea drogurilor care vindeca populatia!
Trebuie sa recunosc ca manipularea Poporului cu ziarul, are o putere fantastica! Insa chiar si asa
Romanul a invatat sa cearna mizeria oferita zilnic!

•

In textul articolului apare mentionata expressia “ imbunatatita chimic” legat de produsule din
cannabis . Aceasta expresie nu-mi apartine, este intentionat utilizata pentru a inlocui termenii
tehnici folositi de mine si anume: “ adaugarea de cannabinoizi sintetici/izolat care includ THC,
CBD si alti compusi de adaos”! Termenul de imbunatatit chimic este utilizat pentru a camufla
termenii reali, termeni care deranjau intentiei finale a articolului; mesajului central trimis de
articol, acela de portavoce a Miscarii de Legalizare a marihuanei!

Aceasta modificare tine de faptul ca cei din industrie folosesc izolat-ul (cannabinoizi sintetici) pentru a
creste concentratia produselor pe care ei le vand. Izolatul insa are multe probleme legate de impuritati,
calitate si reactii adverse pe care le prezinta la administrare. In aceasi categorie intra si THC-ul sintetitc
folosit de asemenea la scara. Si cum sinteticele si versiunea naturala au aceasi amprenta chimica,
inseamna ca nici un laborator nu poate spune cand un produs este natural si cand artificial!
Diferentierea se face prin identificarea intregii palete de constituienti ai plantei. Suna urat in articol
cuvantul “izolat” asa ca a fost numit “imbunatatit chimic”. In mod curent, pe plan international, izolatul
este baza a tot ceea ce se vinde! Extractul din planta este pentru expozitii si teste!
•

• Nu am folosit expresia de “ imbunatatite chimic”- rog ascultarea inregistrarii.
“De ce nu vindeți dumneavoastră la prețurile astea uriașe? „E foarte complicat, întâi trebuie să obții
fie o certificare farmaceutică, fie una de supliment alimentar, apoi trebuie să contactezi lanțuri de
farmacii.” Formularea este un fals! Intrebarea reporterului nu a avut aceasta forma! Raspunsul
meu este total diferit de citat! In citatul oferit in articol se exprima/induce implicit ca nu avem
acoperirea legala pentru a comercializa acest produs, lucru fals! S-a vorbit de problema logisticii si
a distributiei pe lanturi externe. Modul in care este pus textul, este voit deformat cu scopul vadit de
a discredita! Produsele noastre se vand in Farmacii/ Plafaruri sub brandul nostru.
Inceputul citatului” intai trebuie sa obtii o certificare farmaceutica” este bine gandit adaugata de
autor, insa nu ne apartine! Ea are rolul de a arata ca noi nu avem nimic, ca vindem ca prostii la
poarta fabricii! Departe de adevar, insa efectul formularilor a prins, in sensul ca cititorul a
receptionat mesajul!
Dialogul este prezentat ca un citat ad literam al discutiei, articolul in realitate foloseste doar franturi
si cuvinte exprimate in discutia cu reporterul, distorsionand sensurile, cifrele si subiectele discutate!
Rog redactia sa puna la dispozitie inregistrarea integrala a discutiei. Deosebit de grav este ca se
citeaza in fals iar dialogul este denaturat.
“Și uite așa, am căutat altă formă de a face o afacere corectă și pentru noi” Denaturarea discutiei!
Tot fragmentul referitor la multinationalele asupritoare a fost modificat tendentios si citat in fals
folosindu-se neautorizat de noi, numele unei trader de cereale pentru a arata arata asupritorul si
sclavul asuprit care scapa de stapanul de sclavi. Nu am folosit expresiile folosite in atricol asa cum a
fost citat.
As vrea sa se retina ca nu a fost nici un moment intantia mea de a DEFAIMA un trader de cereale,
defaimarea la adresa lor este exclusiv intentia redactiei EVZ.
“ vindem produse elaborate” NU AM FOLOSIT ACESTE CUVINTE! S-a utilizat expresia produse finite/
cu valoare adaugata. In text produsul elaborat are o valoare foarte mare. El arata de fapt ca nu

produci nimic! Este doar elaborat! Trebuie sa recunosc ca editarea este atat de rau intentionata, de
murdara, ca dupa ce termini textul de editat nu-l mai poti citi inca o data! Asta a fost probabil
motivul pentru care in text sunt greseli gramaticale atat in print cat si in editia online.
•
“…În primul rând pentru că studiile de până acum nu garantează că ingeratul cannabis
medicinal se poate constitui ca tratament în cazul diverselor boli grave, precum cancerul. Da, el
ajută, la multe boli, Parkinson, Alzheimer ș.a.m.d., dar nu știu să fie tratament. Dar, sunt bani
mulți de luat de la Casa de Sănătate, e bătaie pe ei în cazul cannabis-ului. Ca să nu mai spun că
nu cred o iotă vizavi de consumul recreațional. Studiile pe care le-am citit spun că THC-ul fumat
acționează cam ca un sedativ. În plus, pe termen lung, îți atacă IQ-ul, te prostește, dacă pot
spune asta. Ar trebui instalat un control strict, ca statul să aibă grijă ca acest cannabis să facă
bine și cât mai puțin rău. Până atunci, noi nu vrem să ne implicăm deloc în acestă mișcare de
legalizare a cannabisului. Partea cu recreaționalul e tare rău: dă posibilitatea ca unii să poată
fuma marijuana perfect legal.” Este un fals ordinar! Tot Fragmentul “ Ganja la Romani” se
inscrie in politica grupului de legalizare a marihuanei, de a ne arata atat pe noi cat si o parte a
Poporul Roman/ autoritati, ca needucati, inapoiati, incapabili sa intelegem efectul miraculos,
tamaduitor al acestor droguri (cannabis medicinal/sintetic).

CUVINTELE : “NU GARANTEAZA” , “ INGERATUL”, “DE CANNABIS MEDICINAL”, “SE POATE CONSTITUI CA
TRATAMENT”, “ DA EL AJUTA LA MULTE BOLI”, SAMD, “DAR NU STIU SA FIE TRATAMENT”, “DAR”, “E
BATAIE PE EI”, “Ca să nu mai spun că nu cred o iotă vizavi de consumul recreațional”, “. Studiile pe care
le-am citit spun că THC-ul fumat acționează cam”, “ITI ATACA”,”TE PROSTESTE” , “SA FACA BINE SI CAT
MAI PUTIN RAU”, “Pana atunci” , “Partea cu recreaționalul e tare rău (dezacord)”, NU-MI APARTIN!
SOLICIT RECTIFICAREA TEXTULUI DATORITA ERORIILOR SEMNIFICATIVE, EVIDENTE, RAU INTENTIONATE
SI VOIT MENITE A TRANSFORMA INTERLOCUTORUL INTR-UN NOVICE SI IDIOT PE SUBIECT , in plus
Analfabet si Agramat.
•

•
•

•
•
•

“Preferăm să le vindem de la poarta fermei, la prețuri ce ne acoperă cheltuielile,..” Citatul nu ne
apartine! Sunt avansate cheltuieli si cifre inventate de autor. S-a explicat ca pe en-gros se face
livrarea, nu de la poarta fabricii, ci livram noi cu camioanele noastre in tara de destinatie! Asta si
datorita specificului transportului. Modul pervers, las in care se formuleaza propozitia, ma duce
cu gadul ca veti fi primit suficienti bani pentru articol, pentru a plati daunele ulterioare.
Daca reporterul nu va ofera inregistrarea o am si eu! Pot sa o pun la dispozitie!
“ Pe masă, într-un plic de hârtie se ascunde o bucată de săpun…” Sapunul nu era pe masa, era
intr-un raft plin cu produse din birou. Eu ii dau sapunul/ samponul din raft!
La redactie, este posibil, ca obisnuit fiind cu plicul ascuns si primit, autorul sa confunde imaginea
plicului cu bani, cu amintirea intilnirii noastre si avand o fire de artist, melancolic, sa vada plicuri
peste tot. Sapunul nu era in plic. Sapunul era intr-o punga!
“Am fost in America si Canada”, nu am spus ca am fost in aceste tari. Citatul nu imi apartine.
“contabilicește vorbind” cuvintele nu-mi apartin. Exprimarea a fost diferita.
“Acum avem 12 angajați, vom ajunge curând la 50 și sperăm să facem în continuare numai
treabă bună”. Nici vorba de 12 angajati! Exprimarea si CITATUL sunt voit gresite, iar partea
“vom ajunge curand la 50” da de inteles ca angajam urgent, subliniaza urgenta si iminenta
faptului! Lucru fals. Discutia a fost diferita. Incheierea” sa facem in continuare numai treaba

•

buna” este un fals grosolan! Modul pervers in care ne sunt atribuite vorbe, fapte, si intentia
vizibil defaimatoare sunt clare. Probabil treaba buna va face Redactorul CUREA acum ca este
Doctor In Cannabis Medicinal!
“Fac și alții, dar sunt „îmbunătățite” chimic” Contin cannabinoizi de sinteza chimici THC / CBD
sintetic adica izolat-ul! Nu am folosit cuvantul “imbunatatite”

Alaturarea imaginii lui COSTIN Militaru de imaginea mea, defaimarea, umilirea, mea in acest context a
fost cheia mesajului transmis de articol!
Construirea “Specialistului”
“Doctor Costin Militaru, specializat în terapii cu cannabis: „S-au înregistrat remisii complete ale
tumorilor canceroase!”
De ce intr-un titlu care ma defineste intergral pe mine ca societate privata, apare un alt intervievat fara
legatura cu societatea respectiva, dand impresia de asociere, de conlucrare in acelasi scop? Se merge pe
toate planurile de asociere in subconstientul cititorului intre productatorul Roman de cannabis si
militantul pentru legalizare; dar si defaimarea si punerea in antiteza a producatorului care nu stie exact
ce produce cu specialistul vindecator. Idei ce par contradictorii, insa ele tintesc intr-o paleta larga a
publicului, fiecare receptionand mesajul cel mai apropiat. Conditia initiala a interviului a fost aceea de a
nu ne asocia numele sau imaginea cu miscarea pro marihuana- fapte inregistrate de noi video si audio.
Aceasta a fost si conditia interviului.

Informatia” Fabrica de ciocolata de cannabis” este un fals folosit pentru click byte asa cum redactoul Sef
al EVZ recunoaste. Nicaieri in articol nefiind aratat acest produs.
Pe editia de on-line, imaginea produselor noastre ramane deasupra dialogului cu “expertul”. Astfel se
asociaza imaginea unui fals doctor in cannabis, cu un procesator real de cannabis, De retinut ca aici nu
au folosit imaginea cu ciocolata nici cu sapunul! Pe cea cu extract cu CBD insa da! Sa dea bine.
Mai mult, i-am inregistrat si la venire pe reporterii EVZ, cand li s-a explicat ca refuzul de a mai acorda
interviul tine fix de presiuniile grupului de legalizare asupra noastra. Ca atare, reporterul a declarat ca nu
are nimic de a face cu ei, ca nu cunoaste subiectul si nu este interesat de subiect. De asemenea, el a
promis ca un eventual material ne va fi trimis spre aprobare inainte de print, tocmai pentru a arata buna

intentie! Ca urmare 20 de minute au fost tinuti la poarta unitatii si au fost pusi sa-si confirme identitatea
pana s-a luat decizia de a-I primi in unitate. Acestia au rezentat si editia de print a evz in care semneaza
si se si legitimeaza!
Vezi mail-ul de refuz mai jos al interviului.
Modul in care in editia de print se subliniaza cu rosu textul important si cu negru textul din esalonul doi
arata vadit textul cu importanta, cu adresa!
Partea “Ganja la Romani” incadrata in chenar rosu puternic si prezentata ca citat, reprezinta
elementul cheie in defaimarea noastra! Din acest motiv, textul prezentat ca citat este un fals grosolan!
Printre altele, se incearca in mod disperat alaturarea numelui nostru alaturi de un doctor cu diplome
false si lipsite de relevanta.
1. Articolul incepe cu “specializat in terapii cu cannabis” se ofera legitimitate spuselor acestuia din
start!
2. Costin Militaru nu este Doctor (Medic Generalist), este un absolvent de Carol Davila, fara
rezidentiat, fara experienta clinica in domeniu, un om care a cumparat cu un pumn de arginti
cateva hartii/”diplome” care l-au transformat in specialist in cannabis medicinal de renume
International.
3. “s-au inregistrat remisii complete ale tumorilor canceroase…….”
Expertul nu spune nici unde , nici la cine, nici cand! Vorbeste la general.
Real vorbind, remisia toatala a unui caz de cancer stadiu 3-4 folosind izolat sintetic –
cannabinoizi sintetici nu a fost inregistrat inca, nici macar in diversele studii clinice efectuate!
4. La punctul urmator insa motivul articolului ne este prezentat: “ Prima dată, am auzit de medicul
Costin Militaru de la un tânăr al cărui tată , bolnav de cancer, a urmat sfaturile specialistului, și
acum se simte mult mai bine, urmând un tratament pe bază de ulei de cannabis. E o modă, sau e
un mare pas înainte pentru sănătatea noastră?, aceasta ar trebui să aflăm din prezentul
interviu.”
Observam atentia de a exprima corect ideea, liniaritatea discursului, caracterul solemn al
discutiei de la acest punct! Si, IN SFARSIT, SCOPUL ACESTUI ARTICOL.
Ca o coincidenta Reporterul EVZ, tanar si el, cu un membru al familiei aflat in suferinta a
primit si utilizat Extract din cannabis de la ferma noastra si nu un extract de cannabis
medicinal recomandat de Militaru. De ce oare?

5.

Mai mult pe poza cu mine scrie” Petrescu Cezar unul dintre proprietarii fermei”….La Militaru
scrie clar cu cerculet rosu inainte, DR COSTIN MILITARU. Asta pentru a si sublinia diferenta.
In dreptul meu, scrie pentru a defaima: “ MBA de Calarasi” termen folosit peiorativ, pentru a-si
bate joc; iar mai departe scrie, unul dintre proprietarii…” adica sunt mai multi in “ciorba”.
Cititorul sa retina ca in calitate de Inginer cu licenta luata, cu Master In Tehnologia Sistemelor
de Productie si diploma Pedagogica, am finalizat studiile universitare cu medii excelente, am
adus Tarii o Medalie la Salonul de la Geneva si am activat peste 15 ani in industrie unde am
bifat cam tot ceea ce era necesar! Mai mult am urmat cursurile de MBA ale Universitatii
Erasmus din Rotterdam cu diploma. Acum cu mandrie muncesc cu maiinile si tin capul sus in
fata oricui!
Redactorul Curea cand vorbea ieri dimineata cu mine nu se putea uita in ochii mei, se uita in
pamant!

6. Daca lui Militaru ia luat 12 luni sa parcurga modulele tu de cat timp ai nevoie?
De ce nu incerci sa vezi? Intra aici: https://themedicalcannabisinstitute.org/
User: mirel.curea@evz.ro
Parola: mirel.curea@evz.ro
Intra si tu sa intelegi cum devii DOCTOR in AMERICA! Specialist si cum Statul (se stie cine) te invita la
Minister si-ti pune presul.

Redactorul SEF EVZ, DL Curea jurnalist de 30 de ani, nu distinge o diploma falsa de una reala! Un
doctor Fals de un medic practicant!
Costin Militaru nu este doctor, nu are experienta legat de subiectul cannabinoiziilor, iar diplomele
fluturate din America arata asa:
The Medical Cannabis Institute din Statele Unite ale Americii este o platforma online, adica un site unde
iti pui in cos ce module medicale vrei. De aici pana la MASTER sau SPECIALIZARE este o mare distanta.
Sa vedem Masterul:

Sa vedem ce scrie pe site-ul lui:

Inceput citat: “Consultatiile sunt Gratuite si va rugam sa asteptati 2-3 zile lucratoare pentru a
primi un raspuns.
E-mail: costin.militaru@legalizeit.ro
Poti vedea diplomele si acreditarile acordate de The Medical Cannabis Institute din Statele
Unite ale Americii pentru doctorul Costin Militaru mai jos:”
DELIVERY AND DOSAGE OF CANNABIS MEDICINE
CANCER AND PALIATIVE CARE
Movement Disorder and Neurodegenerative Diseases”

Sfarsit citat.
Aceste 3 documente sunt Dovada de Participare! Nu MASTER. Scrie clar: Statement of Participation!
Asa ca am cumparat si eu 3 module pentru suma de 89.97 USD! Cam in 15 minute l-am facut pe
Redactorul sef EVZ, Domnul Mirel Curea, Domnul care marti m-a aruncat afara din biroul EVZ, dupa ce lam intrebat cat a primit pentru articol! Asa ca in 15 minute, l-am transformat pe domnul Mirel Curea in
EXPERT cu MASTER IN CANNABIS MEDICINAL, la un curs POSTUNIVERSITAR pentru MEDICI CURANTI/
Asistente Medicale/ MOASE!
Sursa: https://themedicalcannabisinstitute.org/

Le trimit distinsului Domn Curea si tin sa multumesc echipei EVZ pentru ca Tovarasul Curea, infiltrat, la
invitatia Ambasadei Ruse, a participat timp de un an la un Master Postuniversitar in America si a devenit
de azi 18-04-2019 in doar 15 minute, Doctor in Cannabis Medicinal, unde a studiat Potentialul

Terapeutic al Cannabisului pentru Pacientii cu Cancer; Cannabisul in Managementul afectiuniilor
Neuromusculare; Cannabisul Terapeutic in Ingrijirea Paleativa! In sfarsit Dl absolvent de drept Mirel
Curea a devenit si Doctor!
Le-am trimis si inregistrarea video a procesului de obtinere a diplomelor. In 15 minute eu am obtinut 3
diplome de la AMERICANI! Militaru in 25 de zile(intre prima si ultima diploma sunt exact 25 de zile).
25x24 de ore=600ore. Acest lucru explica de ce nu are rezidentiat!
Sursa:
https://www.legalizeit.ro/servicii-clienti-c3/contacteaza-un-doctor-specialist-in-tratamente-cucannabis-a15/

Sursa: “Legalizeit.ro”

Pentru a primi un raspuns trebuie sa:
-iti prezinti conditia medicala cat mai detaliat
-atasezi la email toate documentele medicale relevante, analize etc
Consultatiile sunt Gratuite si va rugam sa asteptati 2-3 zile lucratoare pentru a primi un raspuns.
E-mail: costin.militaru@legalizeit.ro
Poti vedea diplomele si acreditarile acordate de The Medical Cannabis Institute din Statele
Unite ale Americii pentru doctorul Costin Militaru mai jos:

Mai departe: Ce spune Militaru sunt numai ineptii! COMENTARIILE MELE CA DREPT LA REPLICA, O DATA
CE IMAGINEA SI NUMELE MI- A FOST ALATURAT LUI, SUNT MAI JOS CU ROSU!

Dumneavoastră sunteți medic generalist (se pozitioneaza rolul de MEDIC- lucru fals, omul
este o nulitate, fara rezidentiat si experienta in meserie, insa expert in sfaturi legate de
OPIOIDE), explicați vă rog (a se observa respectul! Va rog!), pentru cititorii noștri (pana
acum nu s-a scris pentru cititori, a fost o umplutura cu ciocolata si salvie) câte ceva despre
studiile de specialitate (deci autorul stia bine ce si cum! La noi a zis ca in viata lui nu a auzit
de Militaru!) pe care l-ați (dezacord) urmat în Statele Unite.
- Da (Medicul incepe explicatia cu “da”), am terminat facultatea de medicină generală Carol
Davila şi în 2016, în urma unei invitaţii (cu siguranta viza i-a fost adusa acasa de amabasdor in
persoana cu multumiri pentru vizita) a Ambasadei Statelor Unite ale Americii de a participa în
programul lor educaţional (care dureaza 15 minute), am urmat un curs de formare de 12 luni cu
tema „Utilizarea clinică a cannabisului”. (Nu este adevarat a urmat 3-vezi mai jos)
- De fapt care anume dintre compușii care se regăsesc în cannabis (aici nu face inca
distinctia intre marihuana si sativa), sunt cele cu bun efect medical și sub ce formă sunt
indicați ca tratament? (LA mine cand a gustat extractul de salvie, Catalin Dumitrescu
sugea dopul de bun ce era! Intre timp a aflat cum e cu compusii de cannabis! Deja vorbim
de tratament cu legatura directa la comisia din Minister care lucreaza de zor cu Israelienii
si altii la ce produse sa includa si unde).
- Când vorbim de cannabis (atentie nu spune Ganja, ci cannabis medicinal-tema articolului) în
scop medicinal, vorbim de extractul complet. Acesta conţine toţi compuşii activi ai plantei, atât
canabinoizii cât şi terpenii (se numesc terpene, terpenii sunt in Americi!)(sunt mulţi compuşi
activi (toti compusii din cannabis sunt activi nu doar unii, insa fiecare in functie de concentratii
si combinatii de la fenoli la tocoferoli), cei mai cunoscuţi fiind THC-ul, CBD-ul, CBN-ul, CBGul)(real CBD/THC/CBDA/THCA sunt primii 4 cei mai cunoscuti la nivelul opiniei publice).
Utilizarea în scop medical (acum devenim seriosi) nu poate lua în considerare, din punctul meu
de vedere, decât produse standardizate (unul din scopurile miscarii, standardizarea produselor
suportate de CAS in care grupul sa vanda la liber pe banii statului tigari electronice pentru
muribunzi, joint-uri pentru scleroza multipla si extracte aproape naturale sau identic naturale),
adică extracte (aici zice bine insa nu din planta ci din conturiile Bugetului Statului. Extracte se
fac si din esteri, tot extract este. Vezi aici cum se face suficient CBD pentru a trata Europa de Est
vreo 5 luni cu CBD sintetic.
https://www.youtube.com/watch?v=SjXll66eESw).
- Apropo de tratament (care tratament?!), am citit (unde oare?) că anumite astfel de
produse le recomandați suferinzilor de cancer Pot fi considerate acestea ca tratament sau
sunt doar paliative? (se lucreaza inca la formularea pachetului pentru baieti)!
- Există un raport făcut de NASEM (National Academies of Science, Engeneering and Medicine)
în SUA, în 2017, care înglobează toate studiile relevante făcute cu aceste substanţe în lume (nu

este adevarat! Include o parte din studiile disponibile dupa 1999, insa nu toate! Diferenta este
uriasa, mai ales ca materialele din Rusia si Asia nu sunt incluse!), şi acolo puteţi găsi, detaliat,
unde şi cum aceste extracte pot fi folosite (nu este adevarat! In materialele mentionate se
analizeaza nu se dau indicatii de consum/tartament). Din punctul meu (iar individualizeaza) de
vedere este precoce (pai inca nu sunt normele gata) să vorbim de tratamente la aceste extracte
(ele sunt folosite ca terapie adjuvantă în cancere) dar prin acţiunea pe care o au asupra
organismului în multe cazuri au apărut remisii complete ale (este o contradictie intre ce sustine,
adica o data nu este tratament si in acelasi timp multe cazuri au remisii complete. Este un fapt
nedemonstrat si lipsit de sustinere) sau acesta nu au mai evoluat. Dar doar timpul ne va spune
dacă aceste extracte sunt tratamente sau doar adjuvante (dar, pentru a ne răspunde la această
întrebare, va trebui să putem să folosim legal aceste produse). A se observa ca nu mai vorbeste
de marihuana, de cannabis medicinal, si nici nu mai exprima puncte de vedere altele decat ale
lui!
- Știu din surse sigure (care sunt acelea?) că mai mulți (A crescut numarul! Se incepe
progresiv cu un bolnav si se ajunge repede la surse la surse sigure si la mai multi bolnavi
vindecati) bolnavi pot mărturisi că se simt mult mai bine în urma măsurilor prescrise de
dumneavoastră. Cam câți pacienți ați avut în tratament până acum și cu ce boli? (vreo
800?-1000?).
- Eu nu am pacienţi în tratament (ba are! Vezi site-ul), pentru că nu am reuşit încă să autorizez
cabinetul medical pentru aşa ceva(pentru teste clinice adica!) (asta încerc din 2015), dar am
multe persoane care mă întreabă cum să îşi admistreze extractele de cannabis (atentie nu spune
care extracte dar implicit le considera din planta), iar eu le explic care ar fi procedura (de fapt le
spune de unde si cum sa cumpere sineticul)(dozajul), în situaţia respectivă. Este practic o
consiliere, sau o informare, cum doriţi să o luaţi.
- În afară de cancer (implicit pe asta il vindeca clar!), în clar, care boli se pot ameliora cu
extrasele din cannabis.? (Autorul articolului se trasforma pe parcursul interviului din
novice in cunoscator elevat si in final in expert care discuta patologii si profilaxie.)
- Epilepsia, tulburările digestive, durerile cronice, Alzheimer, Parkinson, scleroza multiplă,
glaucom... (aceste … implica ca sunt si altele care sunt ameliorate! Nimic mai fals, cu
cannabinoizi sintetici, cu THC sintetic si CBD sintetic, conform produselor existente pe piata, la
nivel Global, asta daca includem si produsele vandute de Israelieni, nu exista dovezi clinice care
sa sustina ameliorarea unei epilepsii spre exemplu.)
- Din câte știu (oare de unde stie?), produsele sunt destul de costisitoare, la cât s-ar ridica
un tratament (pregatirea opiniei publice pentru acceptarea tratamentelor- la pachet), hai
să-i spunem așa, profilactic și dacă există această variantă – profilactică?
- Nu aş şti să vă răspund la întrebarea asta, pentru că nu cunosc preţul (il cunoste bine si il spune
peste tot pe unde merge- este vorba de pana la 20.000 de euro pe pacient tratat), decât la extractul
CBD, care este şi pe piaţa românească, dar dozele diferă de la o patologia la alta.

- În ce țări din UE (importanta punerea pe harta si in context EUROPEAN, a statelor
civilizate!) există tratamente precum cele pe care le recomandați dumneavoastră?
- Aproape toate ţările UE au într-ul fel sau altul legalizate aceste intervenţii (nu exista asa ceva,
termenul interventii este o ineptie) cu extracte de cannabis, cele mai bine puse la punct fiind
Danemarca, Germania, Cehia, Croaţia, Italia etc...
- Să ne înțelegem, și CBD, și THC, au calități medicale? (Dar unul fără celălalt
funcționează? (aceasta este o intrebare tehnica, profesionala care tine de cercetare si de
faptul ca in mod just, cei ce utilizeaza izolat-ul in produse au observat clinic lipsa efectului
curativ al produsului daca contine doar THC sau doar CBD. Autorul articolului ajunge
aici la nivel de expert complet pe parte tehnica in problema.
- Ambii canabinoizi au proprietăţi medicale, şi recomandarea ar fi să fie împreună, într-o
proporţie diferită, în funcţie de afecţiune (optim este 18: 1 adica de 18 ori mai mult CBD decat
THC). Pot funcţiona şi separat, dar pentru a avea efectele necesare este important să fie toţi
constituenţii, aşa cum spuneam la început.
- Am tot văzut prin filmele americane (care filme?) că se recomandă cannabis în cazul bolnavilor
de glaucom. Care este explicația?
- E simplu.(simplu nu este deloc) Extractul de cannabis scade tensiunea intraoculară (izolat-ul
vandut pe piata Internationala ca Natural nu scade decat suma din portofelul celui care o
cumpara!), care este manifestarea principală a glaucomului.
- Cu THC-ul am priceput, e ceva psihoactiv (oare de unde a priceput?), deci la noi e ilegal
Thc-ul este ilegal in planta si produse finite peste anumite valori care difera de la planta la
produs. Fiecare tara din UE are valori diferite de exemplu la THC-ul maxim permis in
produsul finit Germania si UK difera radical – continut in mg/kg. De asemenea valoare
THC perminsa in planta recoltata (sample-uri) este diferita de cea permisa in produsul
finit- De ex administrat ORAL. , dar CBD – de ce nu se găsesște sub o formă oarecare la
farmacie? Acesta nu are valențe pe scara drogurilor ușoare.
- Se găseşte şi în farmacie extractul CBD, fireşte nu peste tot, pentru că este totuşi un produs
nou, care nu a avut parte de publicitate, nu este prescris de medici, deci cererea este totuși mică.
- Recent, am înțeles că se ia în calcul și la noi prescrierea de cannabis în cazul anumitor
afecțiuni, într-un viitor neprecizat. În afară de dumneavoastră, mai există medici
specializați (Acum “doctorul” devine negru pe alb, medic specializat in cannabis) în acest
domeniu în România? ( La aceasta ora mai exista un coleg de Breasla miruit cu darul vindecarii
si cunostinte vaste dobandite in America! PE nume sau Mirel Curea, sau Dr Mirel Curea,
Redactorul sef al EVZ, care este proaspat absolvent al Institutului Medical Cannabis din
America, al doilea expert autorizat/acreditat sa vindece si sa sfatuiasca suferinzii atat de greu
incercati!)

- Nu ştiu dacă mai există alţi medici care să fi făcut specializări în utilizarea de canabis, eu
personal nu mai cunosc pe nimeni din domeniul medical cu o astfel de specializare.
- Ce părere aveți despre fermele din România în care nu se extrage nici CBD, nici THC?
Care este rostul lor? Aici scopul articolului de defaimare a Fermei Domnita Maria devine
clar iar raspunsul se afla in intrebarea redactorului. (Iar in timp ce ciobanul, lupul si
vulpea ce se perpeleste in infiintarea de comisii si comitete intru binele si alinarea
suferintelor pacientiilor, se infrupta inca din mielul sacrificat, orbiti de prostie si ghifuiti de
fonduri nelimitate, pregatesc strategii si forme de produse pentru farmacii cu THC
sinetic/aproape natural).
- Nu am nici o calitate (in calitate de autor si editor partial al acestui material are) să vorbesc
despre fermele din România, şi ce fac ele. Pe mine mă interesează extractul cu certificatul tehnic
(asa ceva nu exista! Certficatul tehnic il obtine el pentru centrala pe gaz de acasa!)(să zic aşa),
care îmi arată ce compuşi şi cât anume din fiecare există în uleiul respectiv (Adica un Buletin de
analize care sa arate evaluarea calitativa si cantitativa a cannabinoiziilor, fenolilor, continutul de
vit E(trygliceroli, profilul terpenelor si al flavonoiziilor)... mai departe (la Poarta Alba in
Biblioteca exista materiale scrise de Dl Dr. Ing.Nicolae Sarpe- legat de modul in care se cultiva
plantutele vesele! )...
- Ați avut și pacienți din alte țări în afară de România? Poate din spațiul răsăritean al
Europei?
- V-am spus, nu am pacienți (pacienti are multi), dar, da, m-au contactat persoane şi din
Republica Moldova, şi din Anglia, şi din Italia, Germania, Cipru, Spania... majoritatea sunt
români plecaţi în ţările respective...
- Faceți o previziune, în câtă vreme credeți că cannabisul va putea fi folosit în România în
scopuri medicale și recreaționale? (Din nou Scopul articolului in clar- legalizarea in toate
aspectele- liber la iarba!)
- Nu fac previziuni, că nu mă pricep, dar sper ca, anul acesta, toate demersurile mele să se
finalizeze cu succes (Nu se face nici o diferentiere intre medicinal si recreational si adminte
scopul articolului) şi să putem începe şi în România aceste intervenţii. (interventiile sunt
incepute de 4 ani, “fonduri nelimitate” cheltuite pana acum pentru formarea momentului, iar
acum pachetul legislativ este aproape GATA!)
Se zice că e bun pentru sănătate (pentru sanatatea fianciara a investitoriilor cu fonduri
nelimitate cu siguranta este sanatoasa)!
Într-unul din studiile recente (Care studiu? Facut de cine? Facut cand?) a fost revelat (cuvant
folosit sa arate siguranta- ca sigur) faptul că mai mult de jumătate din populaţia activă (55%) (o
nerozie!) din România ar încerca ulei de cannabis, dacă acesta ar ajuta în tratarea afecţiunilor de
care suferă (se induce opiniei publice faptul ca mai mult de jumatate din populatia activa este un
potential utilizator al acestor produse din cannabis si-si doreste produsul pe piata). Mai mult,
peste 50% din cei intervievaţi au declarat că atât vitaminele (Produsele de pe piata, vandute pe

baza de THC/CBD, au un continut 0% de vit E, k sau alte vitamine. Ele contin exclusiv izolat in
diverse concentratii in mg/kg in mix de THC/CBD), cât şi mineralele (o alta ineptie! Chiar si in
extractul din planta continutul de minerale este neglijabil cantitativ si calitativ si el este dat in
principiu de uleiul carrier utilizat) conţinute în produse pe bază de ulei de cannabis ar fi benefice,
iar 43% ar folosi produse cosmetice pe bază de ulei de cannabis (unul din produsele cosmetice
utile este Testul pentru testarea cocainei/heroinei si al extasy recomandat de site-ul sau.

În uleiul de cannabis putem întâlni atât antioxidanţi (depinde de ulei! A se vedea materialul care
explica pe larg ce produse se folosesc in indurstrie cannabisului)!
https://www.youtube.com/watch?v=20rGSogHkAk
cât şi alte substanţe (Ce substante? Fentanyl cumva si Paracetamol? Compusi chimici a vrut
expertul sa spuna!) cu rol de protejare a ţesutului neuronal (neuroprotectoare), ce reglează
sistemul endocanabinoid (moduleaza nu regleaza!), prezent la toate speciile de mamifere din
lume (cu predilectie prezent la cioban, lup si vulpe). Astfel, CBD-ul se ataşează (asa cum se
ataseaza investitorii cu fonduri nelimitate in ACTIUNI ce tin de SIGURANTA Pacientilor) la
receptorii din organism, ajutând la menţinerea homeostazei (starea naturală de echilibru a
organismului) (lucru fals! Daca organismul este sanatos nu necesita tratament cu cannabinoizi,
pentru ca el functioneaza corect) şi având în acelaşi timp rolul de tratament al diverselor
afecţiuni (Finalul articolului dezvaluie cannabisul ca tratament! Extractul nu este un
MEDICAMENT! Nici nu va fi prea curand!).
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