
Conctact: carmen_i@sfs.com   Blog: spitaluldeoftalmologie.blogspot.com 

In atentia Agentiei Nationale de Integritate 

 

 

Domnule Presedinte, 

Subsemnata Ionescu Carmen, cu adresa in str.  ########### nr. ##, bl. 

#, sc #, et. #, ap. ##, sector 1, Bucuresti, 

Depun prezenta 

SESIZARE 

 Prin care solicit declansarea unei anchete cu privire la situatia ilegala in 

care se afla numitul Lascar Ioan, avand functia de sef sectie la Spitalul Clinic 

de Urgenta Bucuresti (avand adresa Calea Floreasca nr. 8, sector 1, 

Bucuresti). 

 Faptul ca aceasta persoana detine numeroase alte functii in paralel cu 

cea de sef de sectie, determina aparatia unor situatii de incompatibilitate, 

conform art. 180 alin. 1 lit. a) si c) din legea 95/2006. 

 Asadar, in cazul numitului Lascar Ioan, exista de mai multi ani o stare de 

incompatibilitate intre functia de sef de sectie si: 

 functia de prorector la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol 

Davila; 

 activitatea medicala desfasurata la cele doua cabinete medicale 

individuale inregistrate pe numele sau, avand CUI nr. 12071390  si CUI 

nr. 19714256. Primul dintre cele doua cabinete a fost radiat in 2011; 

 functia de medic la Centrul Medical “Prof. Dr. I. Lascar” (CUI nr. 

16028610, NIRC J40/54/2004), firma administrata de sotia lui, Lascar 

Maria; 

 functia de medic la Clinica de Diagnostic Phoenix SRL (CUI 18892603, 

NIRC J12/781/2012); 

 functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Institutului 

National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan"; 

 functia de membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de 

Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"; 
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 functia de membru in consiliul de conducere al Agentiei Romane de 

Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS); 

 functia de presedinte al Colegiului Medicilor Bucuresti; 

 functia de membru in UEFISCDI  (Unitatea Executiva pentru Finantarea 

Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii); 

 functia de medic la Centrul Medical Academica, apartinand de firmele 

SC Medical Prestige SRL (CUI nr. 22283803, nr. J40/15680/2007) si 

S.C. Anais Medical Center S.R.L.,  firme administrate direct sau indirect 

de catre Sorin Oprescu, actualul primar al Capitalei. 

Ultima functie din lista nu se gaseste mentionata in nici o declaratie de 

avere sau de interese depusa pana acum de numitul Lascar Ioan. Aceasta 

omisiune corespunde infractiunii de fals in declaratii. 

In detaliu 

1. Incompatibilitate intre functia de sef de sectie si activitatile 

medicale desfasurate in regim privat, conform art. 180 alin. 1 lit. 

a) din legea 95/2006. 

Potrivit informatiilor prezentate in ultimele declaratii de avere, depuse in 

anii 2013 si 2014, numitul Lascar Ioan ocupa functia de sef de sectie peste 

Clinica de Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva. Chiar 

daca poarta denumirea de clinica, din punct de vedere legal functioneaza ca o 

sectie in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti.  

 

 Fragment din ultima declaratie de avere depusa de numitul Lascar 

Ioan in anul 2014, unde se poate vedea ca ocupa functia de sef de sectie.

 In CV-ul facut public (Anexa 1), dr. Lasar mentioneaza ca ocupe functia 

de sef de sectie din anul 1992. CV-ul a fost redactat in anul 2007. 

Este necesar sa mentionez ca nu am gasit declaratii de avere sau de 

interese pe numele de Lascar Ioan care sa fie mai vechi de anul 2009. 
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Dupa cum arata art. 184 alin. 12 din legea 95/2006, sefii de sectie din 

spitalele publice au exact acelasi regim de incompatibilitati ca si managerii de 

spital: 

Art. 184 

12) Dispoziţiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la 

incompatibilităţi şi ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub 

sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de 

secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice. 

Prin urmare, prevederile art. 180 alin. 1 si 2 din legea 95/2006, 

referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese, se aplica nu numai 

managerilor de spital, ci si sefilor de sectie. 

Art. 180 alin. 1 lit. a) din legea 95/2006 arata ca functia de sef de sectie 

este incompatibila cu orice alta functie, in afara de cateva exceptii : 

1. Functia […] este incompatibila cu :  

a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi 

indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul 

medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de 

cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică; 

Din acest articol de lege se poate constata ca toate celelalte functii 

detinute de numitul Lascar Ioan genereaza o situatie de incompatibilitate cu 

functia de sef de sectie de la Spitalul de Urgenta. 

Faptul ca numitul Lascar Ioan lucreaza ca medic in cadrul mai multor 

cabinete private reprezinta o situatie de incompatibilitate, deoarece se poate 

observa ca art. 180 alin. 1 lit. a) din legea 95/2006 permite activitatile medicale 

doar in aceeasi unitate unde persoana respectiva lucreaza ca sef de sectie. 

Functiile si activitatile medicale desfasurate in cadrul altor unitati 

sanitare, cum ar fi cabinetele private, determina aparitia unei situatii de 

incompatibilitate. 

Cu aceasta interpretare a legii este de acord si Agentia Nationala de 

Integritate, avand in vedere ca a declarat cativa manageri si sefi de sectie 

incompatibili pentru faptul ca lucrau in cadrul unor cabinete private. 

De pilda, in comunicatul din data de 24.09.2014, ANI a anuntat ca 

numitii Tataru Tiberiu, Râjnoveanu Lidia, Paziuc Petronela si Santa Adrian au 
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fost gasiti in incompatibilitate pentru faptul ca au lucrat ca medici la diverse 

cabinete private, in paralel cu functiile de manager sau de sef de sectie. 

Asa cum am aratat la inceputul sesizarii, numitul Lascar Ioan a 

lucrat sau lucreaza ca medic in urmatoarele unitati private: 

- Cabinet Medical Individual “Dr. Lasar Ioan” Chirurgie Plastica si 

reparatorie, avand  CUI nr. 19714265, cu adresa in Int. Poiana nr. 25. 

Cabinetul a fost radiat din data de 01.01.2011. 

- Cabinet Medical Individual Chirurgie Plastica “Dr. Lasar Ioan”, avand 

CUI 12071390, cu adresa in Int. Poiana nr. 25. 

- Centrul Medical “Prof. Dr. I. Lascar”, CUI nr. 16028610 si NIRC 

J40/54/2004, cu adresa in Int. Poiana nr. 25; 

- Clinica de Diagnostic Phoenix SRL, avand CUI 18892603 si 

J12/781/2012 (adresa web: http://www.cdphoenix.ro); 

In afara de cabinetele listate anterior, exista dovezi ca numitul Lascar ar 

fi colaborat in calitate de medic si cu Centrul Medical Academica, fara sa 

pomeneasca in declaratiile de avere sau de interese despre acest lucru. 

Pe site-ul Centrului Academica (www.academica-medical.ro) se arata ca 

numitul Lascar ofera diverse consultatii la aceasta clinica. La Anexa 2 puteti 

vedea o imagine cu pagina unde este afisata aceasta informatie. 

Centrul Medical Academica are doua sedii, fiecare din ele fiind operat 

de o firma diferita, dupa cum urmeaza : 

- Centrul Medical Academica Pitar Moș, detinut de S.C. Medical 

Prestige S.R.L. 

- Centrul Medical Academica Aviatorilor, detinut de S.C. Anais Medical 

Center S.R.L. 

Prima din firme il are ca actionar chiar pe actualul primar al capitalei, 

Sorin Mircea Oprescu. 

Este neclar la care dintre cele doua centre a lucrat Lascar Ioan in 

calitate de medic, insa pagina de Internet a clinicii arata ca acesta ofera 

consultatii pentru suma de 300 lei (Anexa 2). 

Intrucat numitul Lascar nu a mentionat nicaieri in declaratiile de avere si 

de interese ca ar colabora cu Centrul Medical Academica, rezulta ca fapta lui 

mailto:callcenter@academica-medical.ro
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se incadreaza la infractiunea de fals in declaratii, conform art. 28 din legea 

176/2010: 

ART. 28 

Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau 

declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de 

fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. 

Deasemenea, chiar pe declaratiile de avere si de interese exista 

mentiunea ca “Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit 

legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor 

menţionate”. Aceasta mentiune este specificata in Anexele legii 176/2010, 

unde se gasesc modelele pentru declaratiile de avere si de interese. 

Asadar, prin faptul ca lucreaza ca medic la diverse cabinete private 

in paralel cu functia de sef de sectie, numitul Lascar Ioan se afla in stare 

de incompatibilitate, conform art. 180 alin. 1 lit. a) din legea 95/2006. 

 

2. Incompatibilitate intre functia de sef de sectie si cea de 

prorector la UMF Carol Davila, conform art. 180 alin. 1 lit. a) din 

legea 95/2006. 

 In continuare voi demonstra ca exista o situatie de incompatibilitate 

intre functia de sef de sectie si cea de prorector. 

Din continutul declaratiilor de avere si de interese depuse pana acum si 

din CV-ul publicat pe net, reiese faptul ca numitul Lascar a ocupat functia de 

prorector stiintific la UMF Carol Davila in perioada 2004-2012. 

Exercitarea in paralel a functiilor de sef de sectie si prorector duce la 

aparitia unei situatii de incompatibilitate, conform art. 180 alin. 1 lit. a), prin 

care se interzice exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi 

indemnizate. 

Tot acest articol precizeaza ca functiile sau activitatile didactice sunt 

exceptate de la incompatibilitate, insa functia de prorector, conform legii, nu 

este o functia didactica, ci reprezinta o functie de conducere administrativa. 

Acest fapt se poate observa din vechea lege 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic. Desi legea a fost abrogata, ea a fost valabila pana in 

anul 2011 cand a fost inlocuita. 
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Art. 53 

1)Functiile didactice sunt: preparator universitar, asistent universitar, 

lector universitar/sef de lucrari, conferentiar universitar, profesor universitar si 

profesor universitar consultant. 

2)In invatamantul superior poate functiona personal didactic asociat 

pentru urmatoarele functii prevazute la alin. (1): asistent universitar, lector 

universitar/sef de lucrari, conferentiar universitar si profesor universitar. 

Dupa cum se poate observa, functia de prorector nu se regaseste in 

lista de functii didactice propiu-zise, asa cum sunt enumerate de lege. In 

schimb, legea 128/1997 incadreaza functia de prorector la categoria posturilor 

de conducere universitare (art. 68). 

Acelasi lucru reiese si din art. 205 din Legea Educatiei Nationale nr. 

1/2011, 

Art. 285 

1) In institutiile de invatamant superior functiile didactice sunt: 

a) asistent universitar; 

b) lector universitar/sef de lucrari; 

c) conferentiar universitar; 

d) profesor universitar.  

Iar la art. 207 alin. 2 se arata ca: 

2) Funcțiile de conducere sunt următoarele: 

a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul 

universității; 

b) decanul, prodecanii, la nivelul facultății; 

Dupa cum se poate observa, functia de prorector nu se regaseste 

printre functiile didactice si prin urmare nu se incadreaza la exceptiile 

prevazute de art. 180 alin. 1 lit. a) din legea nr. 95/2006, determinand 

aparitia unei situatii de incompatibilitate. 

In schimb, legea incadreaza functia de prorector printre functiile de 

conducere administrativa la nivel de universitate. 
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Exista doua cazuri publicate de ANI unde se confirma ca aceasta 

interpretare a legii este cea corecta. 

In comunicatul emis de ANI pe data de 25.07.2013 se arata ca numitii 

Armean Petru si Plesca Doina-Anca au fost gasiti in incompatibilitate pentru 

faptul ca au exercitat in paralel o functie de conducere universitara (decan) cu 

cea de manager de spital.  

Prin urmare, rezula ca orice functie de conducere din invatamantul 

superior (decan, prodecan, rector si prorector) duce la aparitia unei situatii de 

incompatibilitate cu functiile de conducere din spitale (manager si sef de 

sectie), conform art. 180 alin. 1 lit. a) din legea nr. 95/2006. 

 
3. Incompatibilitate intre functia de sef de sectie si functiile de 

membru in Consiliile de Administratie ale altor unitati sanitare, 

conform art. 180 alin. 1 lit. a) si c) din legea 95/2006. 

Din declaratiile de avere si de interese depuse pana in prezent de 

numitul Lascar Ioan, rezulta ca aceasta persoana detine functii de conducere 

si in cadrul altor unitati sanitare, dupa cum urmeaza: 

- este presedintele Consiliului de Administratie al Institutului National de 

Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan"; 

- este membru in consiliul de administratie al Spitalului Clinic de 

Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"; 

Asa cum am aratat mai devreme, art. 180 alin. 1 lit. a) din legea 

95/2006 interzice exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate 

sau/şi indemnizate. Nerespectarea acestei prevederi legale duce la aparitia 

unei situatii de incompatibilitate, precum in cazul de fata. 

Deasemenea, si art. 180 alin. 1 lit. c) din legea 95/2006 prevede o 

situatie de incompatibilitate prin: 

c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile 

de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti; 

Asadar, numitul Lascar Ioan, prin faptul ca exercita functii de conducere 

in cadrul altor unitati sanitare in afara de Spitalul de Urgenta, unde este sef de 

sectie, a determinat aparitia unei situatii de incompatibilitate, incalcand 

prevederile art. 180 alin. 1 lit. a) si c) din legea 95/2006. 
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4. Incompatibilitate intre functia de sef de sectie si functia de 
presedinte al Colegiului Medicilor Bucuresti, conform art. 180 
alin. 1 lit. a) din legea 95/2006. 
 

Dupa cum demonstreaza declaratiile de avere si de interese, numitul 

Lascar Ioan ocupa de mai multi ani functia de presedinte al Colegilului 

Medicilor Bucuresti. 

In conformitate cu art. 74 din Statutul Colegiului Medicilor din Romania 

(publicata in Monitorul Oficial nr. 298 din 7 mai 2012), presedintele face parte 

din organele de conducere : 

ART. 74 

Organele de conducere la nivelul colegiului judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti sunt: 

a) adunarea generală; 

b) consiliul; 

c) biroul consiliului; 

d) preşedintele. 

 
Prin urmare, numitul Lascar incalca prevederile art. 180 alin. 1 lit. a) din 

legea 95/2006,  care stipuleaza aparitia unei situatii de incompatibilitate prin 

exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate. 

Va rog sa luati in considerare ca exista o mare diferenta intre simpla 

calitate de membru al Colegiului Medicilor (care este obligatorie pentru orice 

medic pentru a avea dreptul sa-si desfasoare activitatea) si functia de 

presedinte peste un colegiu medical teritorial, functie care presupune atributii 

organizatorice si de control. 

Asadar, atat timp cat numitul Lascar ocupa functia de sef de sectie in 

cadrul unui spital public, el nu are voie sa faca parte din Colegiul Medicilor 

decat in calitate de membru obisnuit, insa fara a detine o functie de conducere 

in aceasta organizatie. 

Iar daca Lascar dorea cu orice pret sa ramana presedintele CMB, atunci 

ar fi trebuit sa renunte la functia de sef de sectie si sa continue sa lucreze doar 

ca medic obisnuit, pentru a nu fi in incompatibilitate. 
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In afara de punctele mentionate anterior, subliniez ca exista alte situatii 

de incompatibilitate, intre functia de sef de sectie si cea de membru in consiliul 

de conducere al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 

Superior (ARACIS), precum si functia de membru UEFISCDI. 

Aceste functii, desi au legatura cu invatamantul, nu fac parte din lista de 

functii didactice prevazuta de art. 285 din legea 1/2011, si, prin urmare, nu se 

inscriu la exceptiile de la incompatibilitatea prevazuta de art. 180 alin. 1 lit. a). 

Asadar, singura functie din invatamant care nu produce o situatie de 

incompatibilitate in cazul numitului Lascar Ioan este cea de profesor 

universitar, deoarece reprezinta o functi didactica.  

In schimb, restul functiilor, precum cea de prorector, membru in consiliul 

de conducere ARACIS, membru UEFISCDI etc. determina aparitia unei stari 

de incompatibilitate cu functia de sef de sectie. 

In afara de problema incompatibilitatilor, doresc sa atrag atentia 

asupra unei posibile ilegalitati in legatura cu functia de sef de sectie. 

In toate declaratiile de avere, la sectiunea “Venituri“,  numitul Lascar 

Ioan sustine ca exercita activitatea de baza la UMF Carol Davila, iar toate 

celelalte functii sunt pe baza de colaborari, inclusiv cea de sef de sectie. 

Cu toate acestea, functia de sef de sectie presupune in mod obligatoriu 

existenta unui contract de administrare incheiat pe o durata de 3 ani, conform 

art. 184 alin. 4 din legea 95/2006: 

4) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu 

medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un 

contract de administrare cu o durată de 3 ani [...] 

Modelul contractului de administrare pentru sefii de sectie este stabilit 

de Ordinul MS 320/2007.  

La randul sau, contractul de administrare implica existenta obligatorie a 

unui contract de munca incheiat in prealabil, asa cum se poate observa din 

ultimul paragraf  al Ordinului MS 320/2007, intitulat  “IX. Dispoziţii finale”: 

 “Prezentul contract de administrare a fost încheiat în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte, astăzi, ................, şi constituie act adiţional la 

contractul individual de muncă, conform art. 17 alin. (4) din Codul muncii.” 

 Cu alte cuvinte, este obligatoriu ca un sef de sectie sa detina un 

contract individual de munca (nu de colaborare) in calitate de medic, iar 
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contractul de administrare pentru functia de sef de sectie reprezinta un act 

aditional la contractul de munca existent. 

 Prin urmare, este o situatie ilegala daca numitul Lascar Ioan exercita 

functia de sef de sectie in baza unei colaborari, asa cum sustine in declaratiile 

de avere. 

 Asa cum am aratat, este obligatoriu ca seful de sectie sa incheie un 

contract de administrare, iar acesta se bazeaza la randul sau pe existenta unui 

contract de munca.  

 Solicit sa verificati daca Lascar Ioan detine contract de munca si 

contract de administrare pentru exercitarea functiei de sef de sectie. In cazul in 

care situatia este diferita, asa cum reiese din declaratiile de avere, va rog sa 

informati autoritatile competente despre aceste fapte penale. 

 Va rog sa ma informati in termen legal despre modul in care veti 

solutiona aceasta sesizare. 

  

 

 Cu stima, 

   Carmen Ionescu 


