
R O M Â N I A 
              MINISTERUL PUBLIC                                            Verificat
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA                sub aspectul 
legalităţii        
         Sector 1 Bucureşti                                          şi temeiniciei        
      Dos.nr. 7570/P/2011                                                                              
    

R E C H I Z I T O R I U 

ABU –BAKR KASEM MOHD JAMIL NASER 

cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de :

ucidere din culpă - prevăzută de art. 178 alin. 1, 2  C.pen. - şi de 
exercitare fără drept a unei profesii prev. de art. 387 alin. 1 din Legea nr. 
95/2006 rap. la art. 281 C.pen.,
ambele cu aplic. art. 33 lit.b C.pen.,

                      ABU BAKER MOH ’ D

cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de 
ucidere din culpă - prevăzută de art. 178 alin.1, 2  C.pen.

şi                          S.C. TUL KAREM COMP S.R.L. 

persoană juridică română cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de 
    - ucidere din culpă - prevăzută de art. 178 alin.1, 2  C.pen

Constatând că în cauză cercetările s-au terminat, 

EXPUN URMĂTOARELE

Succinta prezentare a activitatii învinuitei S.C. TUL KAREM COMP S.R.L.

Invinuita S.C.TUL KAREM COMP S.R.L. este persoană juridică română, 
înfiinţată în anul 1991 şi are doi asociaţi : învinuitul Abu Baker Moh’ D şi Tîrîlă 
Dana Doina, ambii asociaţi fiind şi administratori. 
În fapt însă, numita Tîrîlă Dana Doina locuieşte în Iordania, împreună cu fiica 



sa şi a invinuitului Abu Baker Moh’D. Conform declaraţiilor acestuia, Tîrîlă 
Dana nu desfăşoară activităţi în firmă, activitatea societăţii fiind susţinută de 
învinuitul  ABU BAKER MOH’D şi de doi fii ai săi, învinuitul ABU BAKR KASEM 
MOHD JAMIL NASER şi Abu Bakr Omar Mohd Jamil Naser Abdalla, ambii 
angajaţi cu contract de muncă, în calitate de medici rezidenţi cu drept de 
liberă practică în medicină generală. 
Învinuitul Abu Baker Moh’D este medic chirurg specializat în flebologie, si 
efectueaza interventii de varice. 
Fiul său, învinuitul  ABU –BAKR KASEM MOHD JAMIL NASER, era în prima 
jumătate a anului 2011, medic rezident în specializarea chirurgie plastică şi 
microchirurgie  reconstructivă , neavând deci calitate de medic specialist. 
Invinuita S.C. TUL KAREM Comp S.R.L. este înregistrată în Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale din data de 19.07.2001 şi este autorizata pentru 
următoarele specializări: 
- chirurgie generală;
- chirurgie plastică şi reparatorie;
- anestezie şi terapie intensivă;
- stomatologie generală, 
specialităţi menţinute prin certificatul de avizare din anul 2009. 
Cabinetul are un punct de lucru în Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 32-34, 
sector 1 – unde deţine mai multe apartamente şi unde , în mod curent, îşi 
desfăşoară activitatea chirurgicală. 
    Cabinetul nu are laborator de analize, secţie de terapie intensivă şi nici 
saloane pentru internare/supraveghere postperatorie pe timp de noapte. 
    De principiu,  activitatea medicală desfăşurată la cabinet este axată  pe 
tratamentul varicelor, în considerarea specializării învinuitului Abu Baker      
Moh’ D, care , de altfel, declară că este cunoscut ca fiind  „regele varicelor ”.
    Pe de altă parte,  înv. Abu Baker Moh’ D arată că a achiziţionat pentru 
cabinet două aparate care utilizează tehnologie cu laser, cu dublă funcţie , 
atât pentru închiderea varicelor, cât şi pentru liposculptură – lipoliză cu laser. 
    Învinuitul arată că pentru unul dintre aparate deţine certificat de origine şi de 
conformitate şi că  l-a trimis la Praga pe fiul său, înv. Abu Bakr Kasem, pentru 
a învăţa cum să-l utilizeze. 
    Din actele depuse de învinuit în acest sens, rezultă că aparatul la care se 
referă are denumirea Eufoton LASEmaR 1500 ( 1470 nm ) şi că înv.  Kasem 
Abu Bakr a urmat un curs la EUFOTON Medicalasers , fiind calificat să 
folosească metoda lipolizei – cu, sau fără sucţie - cu aparatul menţionat. 

    Aşa cum rezultă din declaraţiile existente la dosar, învinuitul Abu Baker Moh’ 
D  obişnuieşte să efectueze intervenţiile asupra venelor ( operaţii de varice ) 



asistat de cei doi fii ai săi .
    Fiul său, învinuitul Abu Bakr Kasem , declară că obişnuia să efectueze 
singur, în cabinetul tatălui său şi cu consimţământul acestuia, mici intervenţii 
asupra unor lipoame şi că tot el, ulterior intervenţiilor de varice, se ocupa de 
pacienţii care reveneau  la control.  

II. Starea de fapt in cauza

    1/ La data 18 ianuarie 2011, numita S. L., însoţită de soţul său, S.G., s-a 
prezentat la Centrul - Medical „Tul-Karem”, în scopul efectuării unei intervenţii 
chirurgicale de eliminare a varicelor (diagnostic concret- „ varice recidivante 
bilaterale predominant membrul inferior drept, incompetenţă GVS ”) .

    Procedura de operaţie a varicelor a fost efectuată de învinuitul Abu Baker 
Moh’D  şi a decurs fără probleme. 
    După câteva zile , pacienta a revenit pentru control.
    Conform declaraţiilor părţii vătămate S.G., învinuitul Abu Baker Moh’ D a 
consultat-o pe soţia sa, care nu era pe deplin mulţumită de rezultate , iar 
acesta i-a explicat că ar fi oportună şi efectuarea unei intervenţii de înlăturare 
a ţesutului adipos din zona coapselor, urmând ca această procedură să o 
realizeze împreună cu fiul său Abu Bakr Kasem , specializat în acest tip de 
intervenţii. 
    Ulterior,  pacienta a fost consultată şi de învinuitul  Abu Bakr Kasem ( aşa 
cum am arătat - medic rezident la acea dată ), consultaţia având loc în 
prezenţa martorei Mahmoud Petruţa, asistentă medicală.
    Cu această ocazie, înv. Abu Bakr Kasem  i-a spus pacientei că operaţia 
asupra varicelor efectuată de tatăl său  nu a avut efectul dorit de ea, tocmai 
datorită surplusului de ţesut adipos din jurul coapselor, care îi apăsa pe 
picioare,  astfel că i-a propus îndepărtarea acestor ţesuturi grase prin metoda 
lipolizei cu laser, arătând că noua intervenţie este o metodă modernă, simplă 
şi nu prezintă riscuri ,  urmând a fi efectuată chiar de el, întrucât aceasta e 
specialitatea sa. 
Martora Mahmoud Petruta confirma cele de mai sus.
    Învinuitul Abu Bakr Kasem nu a adus niciodată la cunoştinţa pacientei şi a 
soţului acesteia că nu este medic specialist, ci medic rezident.
    Tatăl învinuitului Abu Bakr Kasem, înv. Abu Baker Moh’ D susţine că el nu a 
recomandat intervenţia de lipoliză şi în nici un caz nu l-a recomandat pe fiul 
său ca fiind medic specialist. 

    2/ La data de 23 martie 2011, S.L. s-a prezentat din nou la cabinetul Tul 



Karem, împreună cu soţul său,  în vederea efectuării procedurii de înlăturare a 
ţesutului adipos din jurul coapselor, prin procedura de lipoliză cu laser . 
    La clinică se afla doar înv. Abu Bakr Kasem, tatăl său fiind plecat la o 
conferinţă în Iordania. 
    La sosirea la cabinet, în jurul orei 08.00, soţii S. au fost primiţi de asistenta 
C.V.I.,  după care au intrat în biroul invinuitului Kasem Abu Bakr, unde au stat 
un timp de vorbă cu acesta.  
    Apoi, Abu Bakr Kasem le-a cerut celor 3 ( trei ) asistente prezente – 
martorele C.V.I., M.P. şi E. I. M. – să-l ajute la efectuarea operaţiei. 
    Concret , invinuitul a desenat pe coapsele pacientei zonele asupra cărora 
urma să intervină, iar una dintre asistente a dezinfectat respectivele zone cu 
iod. De asemenea, martora Cornea arată că personal a pus pacientei o 
perfuzie cu ser fiziologic şi că i-a luat tensiunea, care era în limite normale.     
    Toate cele trei martore arată că învinuitul nu a avut în sala de operatii nicio 
foaie de observaţie şi că nu a cerut niciuneia să întocmească vreo fişă, nici in 
timpul operaţiei, nici după ( aşa cum proceda , de exemplu, tatăl său, care 
însărcina una dintre asistente să completeze foaia de observatie cu datele  si 
analizele pacientei, înainte de operaţie , iar postoperator, cu descrierea 
procedurii si tratamentul aplicat ).
    Martorele mai declară că  doctorul a preparat personal soluţia de anestezic.
    Niciuna dintre ele nu ştie dacă pacientei i s-a solicitat vreun set de analize şi 
nici dacă i s-a luat un consimţământ informat. 
    Tot din declaraţiile celor trei martore rezultă că operaţia a durat în jur de 3      
( trei ) ore, şi că în timpul intervenţiei, pacientei nu i-a fost administrat nici un 
medicament , iar la final, doctorul a scos grăsime într-un recipient de cca. 5 
kg, pe care l-a umplut ceva mai mult de jumătate. 
    De asemenea, rezultă că învinuitul a lucrat cu un aparat laser  Eufoton de 
1500 nm.
    La sfârşitul intervenţiei, pacientei i-a fost pus un corset medicinal, iar apoi 
asistentele au ajutat-o să meargă într-o rezervă .
    Partea vătămată S.G. arată că după intervenţie, în intervalul 13.00-15.00, în 
timp ce se afla încă la cabinet, soţia sa a vomat, însă doctorul i-a spus că e 
normal după anestezie şi i-a prescris o reţetă cu medicamente pe care 
pacienta urma să le ia începând cu a doua zi.  

    3/ În jurul orei 15.00, la recomandarea doctorului, soţii S. au părăsit 
cabinetul şi s-au deplasat la domiciliul lor. 
    Conform declaraţiei părţii vătămate S.G., pacienta a vomat şi în maşină. 
    Ajunşi acasă, S.L. a dormit până în jurul orei 17.00-17.30 , când s-a trezit, 
acuzând senzaţie de vomă şi  dureri în zona coapselor. A încercat să facă 



puţină mişcare, însă nu se putea ţine pe picioare, astfel că soţul l-a sunat pe 
invinuitul Abu Bakr Kasem. Acesta i-a explicat că este o reacţie normală şi   i-
a promis că va trece să vadă pacienta la domiciliu în jurul orei 24.00.
    În jurul orei 18.30, întrucât soţia sa nu se simţea bine, S.G. l-a sunat din nou 
pe doctor.  Şi de această dată învinuitul l-a liniştit şi i-a recomandat nişte 
medicamente pentru rezolvarea simptomelor de vomă.
    Partea  declară că l-ar fi întrebat pe doctor despre alternativa internării la 
Spitalul de Urgenţă ( locuinţa sa fiind în apropierea spitalului ), însă doctorul     
i-ar fi spus că nu e cazul şi că oricum va face el o vizită medicală la domiciliu.
    După această convorbire, S.G. s-a dus la o farmacie şi a cumpărat 
medicamentele antivomitive, i le-a dat soţiei, însă aceasta nu le-a putut înghiţi 
şi le-a vomat.
    În jurul orei 20.00 , la domiciliul soţilor S. a sosit şi fiul acestora , M.S. care a 
constatat şi el, cu ingrijorare, starea  mamei sale. 
    Întrucât aceasta a mai  vomat de câteva ori, S. G. a sunat din nou doctorul. 
Acesta avea telefonul închis,  astfel că a sunat-o pe asistentă, rugând-o să-l 
ajute sa ia legătura cu doctorul. 

    4/ Învinuitul Abu Bakr Kasem însă nu a mai răspuns la nici un telefon şi nici 
nu a mers la vizita medicală promisă pentru ora 24.00, între timp soţul sunând 
în mod repetat la el şi la asistentă, iar  în cele din urmă a apelat serviciul de 
urgenţă 112 , în jurul orei 02.20. ( 24.03.2011 )
    La domiciliul soţilor S. a sosit un echipaj al serviciului de ambulanţă Doris. 
Medicul de gardă a consultat pacienta şi a apreciat că starea acesteia era 
normală raportat la intervenţia suferită şi că nu necesita transport la spital. 
    Conform fişei de solicitare nr.106565/24.03.2011, ora 02.24, întocmită de 
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov , pacienta prezenta mialgii la nivel 
coapsă stânga, post liposucţie, având funcţiile vitale normale. I s-a administrat 
tratament cu un miorelaxant ( diazepam ) şi un antialgic ( tramadol) şi i s-a 
prescris în plus, faţă de reţeta medicului curant ( pe care a prezentat-o sotul 
pacientei  ) , tramadol – 2 cp/zi, dormicum – 1 cp/zi şi ketonal  1 cp/zi. 

    5/ După plecarea salvării, S.G. a sunat din nou la învinuitul Kasem Abu Bakr, 
acesta însă avea telefonul tot închis. 
    Faţă de această situaţie, S.G. l-a sunat pe tatăl învinuitului Kasem Abu Bakr, 
respectiv pe învinuitul Abu Baker Moh’ D .
    Conform declaraţiei părţii vătămate S.G., înv.Abu Baker Moh’ D s-a arătat 
surprins că fiul său a efectuat intervenţia singur, întrucât el ştia că urma să 
aibă loc la o dată ulterioară. Partea vătămată arată că tot atunci a aflat pentru 
prima oară că înv. Kasem Abu Bakr nu este medic specialist şi că nu avea 



dreptul să facă singur operaţia. 
    Învinuitul Abu Baker Moh’ D a promis că va lua legătura cu fiul său şi-l va 
trimite la domiciliul soţilor S si că, in orice caz , va trimite o asistenta la prima 
ora a diminetii.

    Văzând că dr .Kasem are telefonul tot închis, SG a    contactat-o din nou pe 
asistenta cu care ţinuse legătura.
    Asa cum promisese inv. Abu Baker Moh’D , aceasta a venit în cursul 
dimineţii la domiciliul pacientei şi i-a făcut o perfuzie, spunând că va reveni 
împreună cu dr. Kasem spre prânz. 
    Într-adevăr, în jurul orei  13.00, învinuitul Abu Bakr Kasem împreună cu 
asistenta  au mers la domiciliul soţilor S şi i-au facut pacientei o nouă 
perfuzie. 
    După plecarea doctorului , într-o primă fază , SL s-a simţit mai bine şi a 
adormit. La trezire însă , în jurul orei 18.00-18.30, acuza din nou stări de 
vomă, sufocare şi dureri în zona abdominală. 
    SG l-a sunat pe dr.Kasem , iar acesta i-a recomandat să facă mişcare, 
promiţând că va veni să vadă pacienta mai târziu.  
    Întrucât SL se simţea tot mai rău, în jurul orei 21.30, soţul acesteia a chemat 
o ambulanţa Sanador . 
    Echipajul de salvare Sanador chemat pentru o colică abdominală, a 
constatat la ora 21.51 , urgenţă majoră cu tensiune imperceptibilă şi a montat 
linie venoasă la domiciliu , dar la ora 22.05, în prezenţa medicului de la 
ambulanţă, pacienta a facut stop cardio respirator , fără ca după resuscitarea 
cardio-respiratorie, funcţiile vitale să mai poata fi recuperate. 

III. Acte medico-legale 

    În cauza s-au efectuat : constatare medico-legală necroptică – raport 
A3/431/2011 - şi  expertiză medico-legală – raport A5/13140/2011 -  ultima, 
avizată de Comisia de Avizare si Control de pe langa INML Bucuresti – aviz 
E2/13140/2011.   
    De asemenea, la dosarul cauzei s-au depus opinii expertale ale experţilor - 
parte încuviinţaţi.

    1/ Conform raportului de constatare necroptica A3/431/2011 , moartea 
numitei SL a fost neviolenta si „ s-a produs prin stop cardiac iresuscitabil 
instalat pe fondul unei hipoxemii sistemice marcate, prin sindrom de 
hipercoagulabilitate, cel mai probabil un sindrom de coagulare intravasculara 
diseminata. (.. ) Acest sindrom a aparut la circa 36 de ore postinterventie 



chirurgicala – lipoaspiratie ambele coapse.”

    Asa cum reiese din acest prim raport medico-legal , sindromul de coagulare 
intravasculară este citat in literatura de specialitate ca o posibilă complicaţie 
postoperatorie a interventiilor de înlăturare a ţesuturilor grase.

    Conform aceluiaşi raport, „ între cauza medicală a decesului si intervenţia 
chirurgicală, exista legătură de cauzalitate; precizări suplimentare legate de 
tipul de cauzalitate, se vor putea face doar dupa punerea la dispozitie a 
documentatiei medicale complete, solicitată anterior si anume : analize de 
laborator, pre si postoperatorii, foaia de observatie completa, cu examen clinic 
general, evolutia intra- si postoperatorie, protocol operator, tratament 
administrat pre-, intra- si postoperator. 
    In nota sumara emisa de catre cabinetul medical unde s-a efectuat 
interventia chirurgicala nu sunt precizate aceste aspecte, ci doar tipul 
interventiei ( lipoliza cu laser asistata cu suctie ) precum si faptul ca actele 
medicale nu s-au mai gasit. ”   

    Practic, astfel cum rezulta din cele de mai sus, medicul legist, desi a solicitat 
cabinetului medical Tul Karem dosarul medical al pacientei, nu a primit nimic, 
cu simpla motivatie ca actele s-au pierdut. Tocmai din acest motiv, medicul 
legist a explicat că in aceasta etapă, nu poate stabili tipul de cauzalitate 
existentă între lipoliză si deces. 
 

    Ulterior, la cca. 9 luni de la data operatiei, cabinetul învinuitului a depus niste 
copii ale unor acte medicale, parchetul dispunand efectuarea unei noi 
expertize, cu luarea in considerare atat a actelor depuse, cat si a declaratiilor 
luate in cauza.. 

    2/ Raportul de noua expertiza medico-legala A5/13140/2011 cuprinde o 
analiza neutra , complexa si completa a cazului, care prezinta si explica :
- istoricul cunoscut al pacientei; 
- informatiile furnizate de copia fisei medicale depusa de inv. Abu Bakr 
Kasem;
- informatiile furnizate de fisa intocmita de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-
Ilfov in data de 24.03.2011, ora 02.24;
- raportul medical intocmit de centrul medical Sanador in data de 24.03.2011, 
ora 21.51;
- raportul de autopsie;
- reinterpretarea anatomo-patologica a  cauzei mortii;



- aspecte generale privind lipoaspiratia/liposuctia/lipoliza; complicatii si 
frecventa complicatiilor; 
- clinica si tratamentul emboliei grase ( cauza mortii numitei SL );
- documentarea operatiei si ingrijirile preoperatorii, operatorii, postoperatorii;
- concluziile acestei analize. 

    Retinem la acest punct ca, în ceea ce priveste istoricul  cunoscut al 
pacientei, aceasta era o clienta mai veche a cabinetului Tul Karem. Asa cum 
s-a aratat deja, in luna ianuarie 2011, ea efectuase la aceeaşi clinică, o 
intervenţie de varice .
    Cu ocazia respectivei interventii, pacienta a prezentat un set de analize, 
efectuate în data de 14.01.2011. 
    La circa 2 luni de la această intervenţie, s-a internat la cerere, în regim 
ambulator, la aceeaşi clinică , practicându-se lipoliză cu laser asistată cu 
sucţie  şi , conform celor consemnate in copia fisei depuse de invinuiti, s-a 
externat fără complicaţii.
    Cu această ocazie nu s-au făcut analize medicale, învinuitul Abu Bakr 
Kasem declarând că nu erau necesare, întrucât pacienta prezentase la clinica, 
în urmă cu 2 luni, un set de analize.  

    3/ Concluziile raportului de expertiza medico-legala urmeaza a fi discutate 
ulterior precizarilor ce se impun cu privire la sindromul de embolie grasa (  
cauza  mortii ), ocazie cu care vom pune in discutie si punctul de vedere al 
expertilor parte, cu precadere, cel al invinuitului Abu Bakr Kasem. 

    IV. EMBOLIA GRASA, Complicatie a operatiilor de îndepărtare a ţesuturilor 
grase

    Esenţa constatărilor medico - legale o reprezintă stabilirea cauzei morţii .

    Pacienta S L a decedat ca urmare a unui sindrom de embolie grasă 
pulmonară ce a generat coagulare intravasculară diseminată. 

    1/ Pentru a înţelege mecanismul de producere a emboliei grase, experţii 
legişti au explicat in primul rand , procedura lipolizei. 
    Astfel, se arată că „  intervenţiile chirurgicale adresate îndepărtării 
surplusului de grăsime pot fi liposucţii, dermatolipectomii şi abdominoplastii.
    Liposucţia/lipoaspiraţia ( termeni sinonimi ) reprezintă un grup de metode 
care, prin diferite tehnici şi cu diferite echipamente , mobilizează ţesutul gras 
din locurile în care se intervine, urmând ca apoi, acest ţesut gras mobilizat să 



fie aspirat . 
    a) În acest sens, există tehnici uscate care presupun folosirea unor canule 
cu capăt ascuţit care, prin mişcări de dute-vino, rup mecanic ţesutul adipos, 
urmând ca acesta să fie apoi aspirat. 
    b) Există o altă tehnică, umedă, care dizolvă ţesutul gras cu ajutorul laserului 
sau ultrasunetelor, ţesutul dizolvat urmând , de asemenea, a fi aspirat. În acest 
caz se foloseşte xilină liposolubilă, diluată în ser fiziologic şi cu adaos de 
adrenalină ( în concentraţii prestabilite şi cantităţi precise , în raport de 
greutatea pacientului ). Acest amestec se foloseşte în dublu scop : pentru 
anestezie şi pentru a constitui un lichid care să ajute la dizolvarea si apoi 
ruperea ţesutului adipos, cu ajutorul unor microcanule (mecanic, cu 
ultrasunete sau cu laser ). Ţesutul adipos dizolvat si rupt în modalitatea 
arătată , se aspiră odată cu xilina introdusă.  
    Se arată că în această tehnică umedă, se injectează o cantitate de 2-6 ori 
mai mare de lichid decât cea de ţesut gras care se extrage. .
    Tehnica umeda prezintă avantajul că nu provoacă sângerare, echimoze şi 
nici nu necesită perfuzii abundente postoperatorii. 

    În cazul pacientei S apare că ruperea ţesutului gras s-a efectuat cu laserul, 
iar eliminarea acestuia din corp , prin liposucţie – practic lipoliză cu laser 
urmată de liposucţie .

    2/ Pacientii care pot fi candidatii unor astfel de proceduri sunt, conform 
Asociatiei Americane de Chirurgie, pacienti sanatosi. 
    Liposuctia asistata de laser se adreseaza acelor depozite de grasime ce 
sunt disproportionat de mari si care nu raspund ( nu se reduc ) la exercitiile 
fizice si dieta.
    Evaluarea preoperatorie consta in anamneza, examinare clinica si de 
laborator.
    Anamneza trebuie sa investigheze, in special, eventuala patologie din sfera 
cardiaca, pulmonara, hepatica. Intereseaza , de asemenea, istoricul 
chirurgical. 
    Examinarea fizica se refera atat la intregul corp, cat mai ales, la zona vizata 
pentru liposuctie.
    Examenul de laborator vizeaza analize hepatice, hemograma completa, 
colesterolul, biochimia serului. 
    Pacientul va trebui apoi informat asupra felului in care va decurge 
interventia, care sunt riscurile, beneficiile si efectele adverse. ” (am citat din  
„Opinia expertala” depusa de expertul parte incuviintat invinuitului Abu Bakr 
Kasem – p. 16 ).



    3/ În general , complicaţiile îndepărtării ţesutului gras în exces sunt rare, iar 
mortalitatea redusă ( dar exista ! ).
    În mod eronat se consideră că acest tip de intervenţii reprezintă operaţii 
minore. 
    Principalele complicaţii ale lipoaspiraţiei/liposucţiei citate de literatura de 
specialitate sunt : 
-    mortalitatea, 
-    infarctul miocardic, 
-    accidentul cerebrovascular hemoragic ori ischemic, 
-    tromboembolismul pulmonar, 
-    embolia grasa, 
-    pierderi cutanate majore, 
-    complicaţii ale anesteziei, 
-    complicaţii ale transfuziilor, 
-    tromboza venoasă profundă.

    In cazul de fata intereseaza explicaţiile fiziopatologice ale emboliei grase  în 
urma intervenţiei de lipoliză/lipoaspiraţie , acestea fiind centrate pe două 
teorii :
teoria mecanică ( embolia grasă pulmonară ) – după liposucţie, grăsimea din 
zona afectată poate să pătrundă în venele locale rupte, datorită 
microleziunilor determinate de intervenţia operatorie ( microleziuni ce apar în 
mod normal în timpul intervenţiei ). Picăturile de grăsime sunt apoi 
transportate către patul vascular pulmonar şi circulaţia sistemică, sub forma 
unor emboli adipoşi ( graşi ), determinând la nivel pulmonar , embolii ale 
vaselor pulmonare. Dacă vasele pulmonare nu reuşesc să se dilate, se 
produce cordul pulmonar, care este o complicaţie cardiacă.
teoria biochimică ( sindromul de embolie grasă ) – eliberarea de catecolamine 
( adrenalină, noradrenalină ) post intervenţie chirurgicală, duce la o creştere a 
eliberării de acizi graşi liberi din depozitele de grăsime eliberate prin 
distrugere, şi la o scădere a utilizării lor la nivel tisular.  Acest lucru face ca 
lipidele să se acumuleze în sânge, putând forma mici picături. Această 
formare de picături lipidice este asociată cu vasospasm la nivelul vaselor 
pulmonare, unde pot determina edem pulmonar , iar la nivel vascular, 
coagulare intravasculară diseminată.
Pe firul lanţului cauzal, embolia grasă determină iniţierea unor procese de 
tromboză ( embolie pulmonară, coagulare intravasculară ).

„Mortalitatea prin embolie grasa este de 10-20%, acest procent fiind mai mare 



in cazul pacientilor cu tare coexistente. 
Din punct de vedere clinic , pot sa apara simptome respiratorii, semne 
cerebrale ce nu se pot explica altfel si o eruptie cutanata. Acestea sunt 
semnele majore , ce se pot intalni frecvent in embolia grasa” ( pag. 17 – 
„Opinie expertala” depusa de expertul parte incuviintat invinuitului Abu Bakr 
Kasem )

    4/ Explicaţii ale acestor complicatii care ţin de operator şi/sau de îngrijirea 
postoperatorie au la bază :
- erori de tehnică chirurgicală ( ex. mişcări agresive cand, folosind canula , se 
rup multe vase de sânge, inclusiv dintre cele profunde; lipsa de experienţă 
chirurgicală );
- erori de alegere a pacienţilor ;
- erori de alegere a tehnicilor şi metodelor ( necorelarea tipului de caz cu 
tehnica cea mai potrivită );
- prelungirea prea mult a intervenţiei ;
- o cantitate prea mare de grăsime lipoaspirată ( peste 5 litri );
- erori de îngrijire postoperatorie ( lipsa anticoagulării, lipsa mobilizării 
precoce, externarea intempestivă ).

 4/ Explicaţii care ţin de pacient :
lipsa de igienă în postoperator; 
obezitatea; 
fumatul; 
dorinţa de a „ slăbi” prin operaţie, solicitând extirparea unei cantităţi prea mari 
de grăsime ; 
contraceptivele orale .

    5/ Explicaţiile care ţin de anestezie se referă la efectele aspra inimii ale 
excesului de anestezie locală, ceea ce a dus la dictonul „ operaţia de 
lipoaspiraţie este pentru oameni sănătoşi ”.

    Datele din literatura de specialitate subliniază faptul că marea majoritate a 
operaţiilor de îndepărtare a excesului de grăsime, dacă nu chiar toate cazurile, 
prezintă un anume grad constant de embolizare , dar care, la marea majoritate 
a cazurilor, este subclinic, suportat şi compensat de pacientă şi nu devine 
manifest clinic.
    Acesta este motivul pentru care pacienţii trebuie supravegheaţi clinic în 
primele 24 de ore, iar măsurile de reducere a riscurilor să fie atent evaluate:
alegerea corecta a potentialilor beneficiari ai operatiei , in contrapondere cu 



recomandarea unui regim alimentar de slabire;
patologie asociata;
tehnica folosita;
hidratare postoperatorie abundenta ( pentru a „spala” vasele );
evitarea tehnicilor asociate;
marimea canulelor ( cat mai mici );
volumul aspiratului ( cat mai mic );
timpul de operatie ( cat mai scurt );
timpii de expunere laser ( cat mai scurti );
temperatura locala ( nu peste 40 grade celsius );
lipoinjectii cu volume mici de grasime;
aplicatii ultrasonice;
observarea si monitorizarea intraoperatorie si postoperatorie;
atentie la efectele anesteziei ( xilina in cea locala si toxicele anestezice, in cea 
generala ); etc.
    Toate acestea, precum si caracteristicile echipamentului se noteaza 
obligatoriu in foaia de observatie pentru a putea monitoriza evolutia. 

    6/ Intrucat in cazul pacientei SL, embolia grasa a determinat tromboembolia 
pulmonara, expertiza efectuata in cauza a avut printre obiective si explicarea 
diferentelor intre aceste doua diagnostice, care , foarte adesea se confunda.

    In primul rand, nu exista tratament specific ( antidot ) care sa vindece 
producerea unei embolii grase !
    Exista insa, tratamente suportive, acestea fiind diferite fata de cele indicate 
in  embolia pulmonara . 
    Sunt doua diagnostice diferite, cu tratamente diferite,  si tocmai de aceea se 
impune diferentierea de la inceput a embolilor grasi, de cei trombotici.

    A) Astfel, in cazul tromboemboliei pulmonare, tratamentul variaza in functie 
de caracteristicile clinice ale afectiunii, putand fi utilizate tromboliza, 
tratamente anticoagulante, tratamente chirurgicale. 

    B ) In schimb , tratamentul emboliei grase este suportiv! :
tratament lichidian minim 24 de ore postoperator! ( asa cum s-a aratat, in 
timpul procedurii de lipoaspiratie, particulele lipidice patrund in sistemul 
circulator si determina sindromul de embolie grasa; din acest motiv, este 
esentiala administrarea de fluide in primele 24 ore postoperator; „ primele 24 
de ore postoperatorii sunt indicate spre a se petrece intr-un mediu favorabil 
unei asistenţe medicale calificate cu supraveghere atenta ( spital, etc. ) ” 



monitorizare postoperatorie atenta; „pacientul nu trebuie externat din spital in 
ziua procedurii – vezi motivele de mai sus ”

    7/ Esentiala este preventia emboliei grase , atat in ceea ce priveşte alegerea 
tipului interventiei de lipoliza, cat si postoperator.
    Preventia se realizeaza prin :
minimizarea riscurilor operatorii – lipoliza fiind indicata doar pe arii mici si 
pentru persoane relativ tinere, cu piele fara patologii acute sau cronice;
reducerea duratei interventiei si a lipoaspiratului – o perioada anestezica 
lunga, concetratii inalte de oxigen, transfuzii sanguine si transferuri lichidiene 
crescute, maresc riscul leziunilor pulmonare prin emboli lipidici;
ingrijire adecvata , activa – perfuzii, monitorizare atenta, diferentierea 
producerii trombozei.

V. Documentatia Medicala Privind Pacienta SL

    1/ Asa cum s-a aratat mai sus , in vederea stabilirii tipului de cauzalitate, 
medicul legist a solicitat cabinetului care a efectuat operaţia, documentatia 
medicală completă. 
    Cabinetul medical a comunicat, printr-o nota sumară, că nu s-au mai găsit 
acte medicale, precizând doar tipul intervenţiei - lipoliza cu laser asistată cu 
sucţie. 
    Fata de aceasta notă, expertul legist a arătat că este necesară depunerea 
documentaţiei medicale complete, respectiv :
analize de laborator, pre si postoperatorii:
foaia de observaţie completă, cu examen clinic general, evoluţia intra- si post 
operatorie;
protocol operator ;
tratamentul administrat pre-, intra- si postoperatoriu. 

    Învinuitul Abu Bakr Kasem a declarat ca a întocmit un dosar medical 
pacientei SL, pe care l-ar fi lăsat  în rezerva unde aceasta a stat la clinică, 
până la plecare, dar pe care nu l-a mai găsit.
    Abia în data de 13.12.2011, deci dupa 9 ( nouă ) luni de la data intervenţiei,  
învinuitul a depus o copie a unei fişe medicale, cu numărul 25268 – susţinând 
că aceasta este fişa pacientei SL şi că a fost întocmită în data de 23.03.2011 
la cabinetul particular de flebologie Tul –Karem Co. SRL  .
    Învinuitul nu a putut explica însă, nici dispariţia exemplarului original al fişei,  
dar nici cum a obtinut o xerocopie, în condiţiile în care cabinetul nu are xerox. 
Iar el oricum a declarat că n-a mai găsit dosarul medical al pacientei  de la 



momentul plecării soţilor S din clinică. 
    Declaraţia sa , sub acest aspect, este vădit nesincera. Mai mult, invinuitul 
susţine ca partea introductivă a fişei, în care se completeaza datele pacientei, 
ar fi fost întocmită de una dintre asistente, fapt contrazis de toate cele 3 
asistente medicale prezente in sala de operatie , dar şi de secretara 
cabinetului, cea care intocmea in mod uzual fisele pacientilor. 
    În orice caz, pentru a nu incalca dreptul la aparare al invinuitului, parchetul a 
solicitat INML sa raspunda la obiectivele fixate pentru expertiza, diferentiat, 
tinand seama si de informatiile cuprinse in fisa presupusă a fi a pacientei SL, 
chiar dacă veridicitatea acesteia  stă sub semnul îndoielii. 

    Expertul legist a aratat insa, că respectiva copie nu întruneşte nici măcar  
cerinţele legale de formă  – nu poartă ştampila unităţii sanitare, iar parafa este 
ilizibilă în ceea ce priveste numele si specialitatea medicului .

    De altfel, una dintre concluziile raportului de nouă expertiză medico-legala 
efectuată în cauză, priveşte tocmai conţinutul incomplet al documentaţiei 
medicale puse la dispozitie de învinuit şi arată că aceasta este contradictorie 
şi neclară şi, practic, pe baza ei nu se poate stabili nici metoda aplicată, nici 
cantitatea de anestezie făcută, nici tratamentul aplicat. 

    Din punct de vedere legal  „ documentatia medicala este o proba cu 
înscrisuri importanta si relevanta sub raportul ingrijirii si evolutiei unui pacient 
in mediu spitalicesc/clinica. 
Dintr-o fisa de internare ( foaie de observatie clinică)  trebuie sa rezulte:
datele de identificare, 
diagnosticul de internare,
diagnosticul de probabilitate si la 24 de ore, 
examene clinice locale, 
examen medic anestezist ( daca este cazul ) ,
analize si rezultate, 
protocol operator ( daca este cazul ) , 
diagnostic anatomo-patologic ( daca este cazul ), 
evolutie si tratament, 
fisa de temperatura, 
fisa/fise de evolutie in terapie intensiva ( daca este cazul ) 
- consimtamantul informat in vederea interventiei chirurgicale         ( formular 
consimtamant conform legislatiei in vigoare ),
diverse investigatii si controale medicale de specialitate ( daca este cazul ), 
tratamente, 



epicriza, 
recomandari. 

    In acest fel,  prin analiza documentatiei, devine posibila reconstituirea 
cazului , in ceea ce priveste procedura operatorie, ingrijirea preoperatorie si 
postoperatorie a pacientului. ” 

Dimpotriva, informatiile din copia fisei 25268 depusa de inv. Abu Bakr Kasem 
sunt incomplete si contradictorii . Astfel:
datele privind antibioticul administrat sunt contrazise de declaratiile 
asistentelor ;
nu se poate obiectiva dozajul real al anticoagulantului administrat ;
medicatia recomandată la iesirea din clinica, asa cum apare consemnata in 
copia fisei mentionate, este orală, iar acest tip de medicatie  „ trebuie luata 
numai dupa masa, si anume, imediat dupa masa, masa care, in imprejurarile 
perfuziilor, poate fi dificil de dat si de luat , ceea ce s-a si intamplat – pacienta 
SL nu a putut inghiti niciun medicament.
neclaritati apar si in ceea ce priveste tipul si concentratia anestezicului, din 
continutul fisei rezultand o cantitate de xilina mult mai mare decat cea uzitata; 
expertii legisti arata ca la autopsie s-a constat prezenta xilinei in concentratie 
de 1,63 ug/ml, ceea ce, la un interval de 36 de ore dupa interventie, indica 
folosirea unei doze mari de anestezic. 
pe de alta parte, expertii constata ca in absenta consemnarii in foaia de 
observatie a greutatii pacientei, nu se poate stabili corectitudinea dozajului 
xilinei.
aceeasi lipsa, a mentionarii greutatii pacientei , a impiedicat expertii legisti sa 
poata stabili obiectiv, exclusiv pe baza documentatiei medicale, metoda 
folosita in ceea ce priveste tehnica lipolizei. 
    Asa cum s-a aratat mai sus, exista 2 metode, umeda si uscata. Expertul 
oficial, citând literatura de specialitate, arata ca regula este că aplicatia 
laserului se face in metoda umeda, insa o cantitate mare de anestezie, cum 
pare a fi cazul pacientei S L, intr-un volum redus de solutie ( cum rezulta din 
foaia de observatie depusa in copie  ) nu recomanda metoda umeda. 
    Pe de alta parte, prezenta echimozelor sugereaza o tehnica uscata, intrucat 
în cazul tehnicii umede, aşa cum s-a arătat mai sus, este specifică absenta 
echimozelor , ca unul dintre avantajele importante ale acestei tehnici ( cu 
laser ) 
- in fisa nu este indicata cantitatea de grasime indepartata ;
nu se indica nici pierderile ( urina, perspiratie, varsaturi, grasime, sange ), 
pentru a se putea calcula ( reconstitui ) volumele hidrice necesare ( daca erau 



si cat erau necesare, întrucât la aceasta intervenţie, asa cum s-a precizat,   se 
iese din operatie obligatoriu, cu un plus hidric fata de ceea ce se pierde ).

    Avand in vedere toate acestea, dar si fata de imprejurarile neclare ale 
obtinerii unei copii a foii de observatie a pacientei SL , apreciem ca aceasta 
copie depusa la dosarul cauzei nu corespunde unui exemplar original intocmit 
in data operatiei de lipoliza, si considerăm că învinuitul nu a intocmit actele 
medicale obligatorii. 
    Informatiile din aceasta fisa in copie, vor fi luate in considerare ca  declaratie 
a invinuitului si vor fi apreciate ca atare.  

 VI/ Consimtamantul Pacientei 

    Invinuitul Abu Bakr Kasem sustine ca in dosarul pierdut al pacientei, s-ar fi 
aflat si consimţământul acesteia la operatia de lipoliza.
    A depus si acest consimţământ in copie, fara a putea justifica imprejurarile 
în care a obţinut  copia.
    Chiar si daca ar fi considerat veridic, respectivul consimţământ nu reprezinta 
un „consimţământ informat ”.   
    Cităm din Concluziile  Raportului de nouă expertiză medico legală 
A5/13140/2011 , avizat de Comisia de Avizare si Control de pe langa INML 
Bucuresti – E2/13140/2011 (punctul p. ):

    „Chiar şi într-un caz ideal , există riscuri in orice interventie chirurgicala       
( sau medicala, de diagnostic sau exploratorie ), riscuri care devin legitime in 
raport cu indicatia actului medical si beneficiul pacientului, care prevaleaza  ; 
aceste riscuri pot decurge din anestezie , traumatismul operator sau perioada 
postoperatorie.
    Riscurile si nevoia legala de exprimare a autonomiei si autodeterminarii, sunt 
motivul determinant pentru care se solicita autorizarea pacientului pentru orice 
act medical, prin forma consimtamantului informat, liber consimtit si semnat. 
    Se evalueaza legitimitatea riscului sub raportul indicatiei operatorii si se 
solicita obtinerea consimtamantului informat, conform Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 ( art. 6 ) si a Legii 95/2006 , a sanatatii, care trebuie 
aduse la cunostiinta pacientului inainte de a semna autorizarea interventiei. ”

    Chiar admiţând ca respectiva copie depusa de invinuit a avut un 
corespondent intr-un act original, acel formular nu indica concret niciun risc, ci 
doar foloseste termeni generici. 
    Pe de alta parte, desigur ca, asa cum se arata in concluziile aceluiasi raport 



de expertiza,   supunerea la operatie exprima un consimtamant implicit 
evident, insa, in cazul unei interventii care a durat 3 ore, era obligatoriu un 
consimtamant explicit, informat, in scris.  

    In consecinta, si in cazul acestei copii, apreciem că nu corespunde unui act 
original dispărut fără urmă, dar nu inainte de a se efectua o copie, care copie 
însă ,  nu se poate explica când si cum a fost obţinută. 

    VII. Concluziile Raportului De Nouă Expertiză Medico-Legală

    1/ Moartea numitei SL a fost neviolenta. Cauzele mortii au fost embolia 
grasa complicată cu coagulare intravasculara diseminata si tromboze 
diseminate, complicatii ale unei interventii chirurgicale adresate tratamentului 
chirurgical de indepartare a excesului de grasime si realizata in data de 
23.03.2011.

    2/ Moartea este urmarea traumatismului operator, ceea ce face ca intre 
interventia chirurgicala si deces sa existe legatura de cauzalitate.
    Se apreciaza ca moartea a fost neviolenta, in sensul ca la autopsie nu au 
fost evidentiate greseli de tehnica chirurgicala. 
    Din punct de vedere medico-legal insa , notiunea de „tehnica chirurgicala” 
are in vedere  existenta/inexistenta de hemoragii, lipsa ligaturi, derapaje 
ligaturi, perforatii organe – ceea ce n-a fost cazul. 
    Concret insa, traumatismul chirurgical a condus la :
eliberarea de substante vasoactive si procoagulante in sange;
eliberare de picaturi lipidice ( emboli lipidici si grasosi ) care au determinat la 
nivel pulmonar ( a ) embolie grasa cu picaturi lipidice si ( b ) tromboze 
pulmonare;  
descari de substante vasoactice care au determinat aparitia unor tromboze 
vasculare diseminate, inclusiv cerebrale, caracteristice coagularii 
intravasculare diseminate;
embolii grasi si trombozele au condus la sindrom de insuficienta respiratorie 
acuta care a cauzat decesul pacientei.

    In conditiile in care in raportul de autopsie s-a constata obezitate, expertiza 
a retinut ca „ obezitatea si alterarea preexistenta a profilului lipidic au 
constituit cu probabilitate factori favorizanti ” ai lantului descris mai sus. 

    3/ „ Decesul s-a produs in perioada postoperatorie precoce, intr-un interval 
de 36 de ore de la operatie, perioada in care pacienta se afla la domiciliu, fara 



supraveghere medicala continua, ceea ce a determinat, de altfel, doua 
solicitari de ambulanta, ceea ce exprima nu doar panica apartinatorilor, cat 
mai ales evolutia severa, agravanta a cazului .
    Intrucat singurul tratament al sindromului de embolie grasa este suportiv    
(tratament lichidian minim 24 de ore postoperator si monitorizare 
postoperatorie, astfel cum s-a aratat mai sus - cap.  IV. Pct. 6 lit. B ) si 
presupune urmarirea atenta postoperatorie, dacă s-ar fi depistat din timp 
simptomele,  si s-ar fi  instituit la timp si energic tratamentul de susţinere a 
functiilor vitale, devine evident că daca pacienta ar fi fost internata si 
supravegheata postoperator intr-o sectie ATI , aceasta ar fi fost de natura sa-i 
ofere sanse suplimentare de supravietuire.
    Pe de alta parte, trebuie precizat ca mortalitatea emboliei grase este 
ridicata.”
  

    4/ Expertiza arata ca nu s-a putut concluziona stiintific, pe baza unor date 
obiective, corectitudinea aplicarii anesteziei si a anticoagulantului , pentru a se 
putea stabili daca medicatia pre si postoperatorie a fost adecvata. 
    Asa cum s-a aratat, documentatia medicala in original nu exista, si asa cum 
a fost depusa tardiv si in xerocopie , este contradictorie si incompleta.  

    5/ Pe de alta parte, tratamentul anticoagulant pus in discutia legistilor,  
obligatoriu la o astfel de interventie, nu are nicio legatura cu embolia grasă şi 
nu putea trata embolia grasa, ca si cauza a mortii. Este adevarat ca embolia 
grasa a determinat coagularea intravasculara diseminata, insa la geneza 
declansarii lantului cauzal este embolia grasa ( al carei tratament ar fi trebuit 
sa fie de natura suportiva ).

    6/ Expertiza medico legala oficiala consemneaza ca nu exista deficiente de 
ingrijire medicala in legatura cu medicii de la cele doua ambulante.      
    In schimb, arata ca exista deficiente in privinta medicului curant care a 
efectuat operatia cu privire la :
intocmirea documentatiei medicale;
protocol operator insuficient detaliat ;
absenta epicrizei si a biletului de iesire;
neefectuarea setului obligatoriu de analize;
lipsa consultului anestezic si EKG;
lipsa consimtamantului informat;
insuficienta precizie asupra dozajelor unor medicatii care necesita dozaj exact 
( xilina – neconcordante intre copie protocol si declaratii; fraxiparina – lipsa 
dozaj substanta activa ) sau a denumiri antibioticelor administrate  ( Zinnat vs 



Cefort );
externarea precipitata;
intreruperea supravegherii medicale directe, in conditiile in care pacienta a 
varsat;
lipsa unei linii eficiente de comunicare si de interventie pentru cazurile de 
urgenta in cazul tratamentului ambulator;
insuficienta evaluare a unei interventii seriata fata de o interventie unica    
( evaluare prin bilantul starii de sanatate a pacientei corelat cu cantitatea de 
grasime estimata a fi extrasa ).   

    7/ Cu ocazia efectuarii autopsiei, au fost puse in evidenta anumite afectiuni 
preexistente ale pacientei – colestaza hepatica, sclerolipomatoza, 
miocardoscleroza, staza pulmonara cronica .
    Raportul de noua expertiza medico-legala arata ca aceste afectiuni nu au 
fost de natura sa produca decesul apropiat al pacientei, in afara interventiei 
chirurgicale ( traumatism operator, pierderi hidrice si elctrolitice, pierderi 
sanguine, durere ), ceea ce arata, o data in plus , cat de necesare erau 
analizele si investigatiile preoperatorii.

    8/  In ceea ce priveste atitudinea pacientei, in sensul respectarii prescriptiilor 
medicale, asa cum s-a aratat, invinuitul Abu Bakr Kasem i-a recomandat 
medicatie orala, iar in conditiile in care aceasta s-a aflat imediat după 
intervenţie sub influenta stărilor de vomă , nu a putut inghiti nimic.
    De asemenea, învinuitul declară că i-a spus pacientei să facă mişcare, însă 
aşa cum rezultă din întreaga situaţie de fapt, pacienta nu se putea ţine pe 
picioare, simţindu-se foarte rău.  

    9/ Raportul concluzionează că, începând cu data de 24.03.2011, ora 16.00 
( a doua zi dupa interventie ) , de cand s-a descris durere toracica, 
simptomele ar fi trebuit sa devina alarmante, intrucat nu aveau nicio legatura 
cu zona operata si cu tipul operatiei. 
    Asa cum rezulta din documentele medicale intocmite de medicul de pe 
ambulanta Sanador, la ora 21.51, la sosirea echipajului de salvare, pacienta 
prezenta eruptie, cu cea mai mare probabilitate eruptia cutanata caracteristica 
emboliei grase , insa tocmai lipsa supravegherii active nu a permis 
documentarea momentului acestei aparitii caracteristice, care exprima o stare 
de mare gravitate.

    VIII. Analiza Opiniei Expertale Efectuată De Expertul-Parte Al Învinuitului Abu 
Bakr Kasem



    1. Şi expertul – parte încuviinţat învinuitului Abu Bakr Kasem arată că 
„ embolia grasă este un risc recunoscut pentru intervenţiile chirurgicale de 
acest gen, fiind o situaţie fiziopatologică ce apare la marea majoritate a 
pacienţilor ce practică această procedură, fără a determina manifestări 
clinice , dar care, la un număr limitat de cazuri, în baza unor reactivităţi 
biologice particulare, caracteristice fiecărui individ în parte , poate ameninţa 
viaţa . ”

    Expertul-parte este de acord cu expertiza oficiala in ceea ce priveste 
embolia grasa ca si  cauza a decesului si explica in mod asemanator 
mecanismul fiziopatologic al producerii mortii pacientei SL.

    Expertul-parte apreciază ca legatura de cauzalitate intre interventia 
efectuata de clientul sau, inv. Abu Bakr Kasem, si deces pacientei SL , este 
una indirecta,  aratand  ca embolia grasa a fost „ posibil favorizata de factori 
patologici preexistenti               ( sclerolipomatoza, miocardofibroza fara 
manifestari clinice ) care au putut avea rol predispozant in producerea 
fenomenului trombotic.”

    2. Plecand de la ideea ca embolia grasa este dificil de tratat si are un grad 
ridicat de mortalitate, odata declansata, expertul-parte considera ca nu se 
poate afirma cu certitudine ca supravegherea intr-o sectie specializata ATI ar fi 
putut salva viata pacientei. 
    Cu acest punct de vedere este de acord si expertiza oficiala.
    Expertul oficial precizeaza insa, ca supravegherea postoperatorie ar fi oferit 
o sansa pacientei, referindu-se nu numai la internare intr-o sectie ATI, cat mai 
ales la supraveghere postoperatorie in sistem ambulator ( la domiciliu). 
Aceasta tocmai in considerarea tratamentul suportiv indicat in cauza 
( tratament lichidian pentru spalarea vaselor si monitorizare atenta ).

    Expertul-parte mai arata ca, in general, in cazul interventiilor de indepartare 
de surplus de tesut gras , nu intra in uzantele medicale internarea intr-o sectie 
de terapie intensiva si ca supravegherea postoperatorie ar fi avut acelasi 
rezultat, in sensul ca la observarea alterarii unor parametri de homeostazie a 
pacientei, s-ar fi solicitat un serviciu de ambulanta, eventual pentru a 
transporta pacienta la un spital prevazut cu sectie de terapie intensiva.

    Or, aceasta este tocmai una din criticile formulate de expertul oficial : faptul 
ca medicul curant nici macar nu si-a pus problema unor investigatii 
postoperatorii pentru a putea constata modificarea vreunor parametri si , in 



acest fel, pacienta nu a avut nicio sansa. 
 

    3. Expertul-parte incearca sa induca ideea ca pacienta ar fi avut o culpa, in 
sensul că, desi invinuitul Abu Bakr Kasem i-a facut recomandari privind 
hidratarea, nutritia si miscarea, ca „ recomandari esentiale ” postliposuctie,  
aceste recomandari nu au fost urmate in totalitate.
    Or, asa cum s-a aratat, pacienta a prezentat simptome de voma imediat 
dupa operatie, iar sotul i-a comunicat doctorului si faptul ca ea nu putea 
manca, ca a vomat medicamentele  si ca nu putea face miscare. 
    Iar invinuitul nu a  recomandat nicio alternativa. 
    Abia a doua zi dupa interventie, o asistenta a fost la domiciliul pacientei si i-
a montat o perfuzie in cursul diminetii, si una la pranz. Acesta fiind practic 
singurele lichide primite de pacienta postoperator !  

    4. Totodata, prin prisma faptului ca pacienta a fost vazuta de medicul de la  
ambulanta , in cursul primei nopti  , de o asistenta si de invinuitul Abu Bakr 
Kasem,  a doua zi, in jurul pranzului, expertul-parte concluzioneaza ca nu au 
fost semne clinice de embolie pulmonara si ca in consecinta, nu au fost 
semne care sa indice ca viata pacientei era in pericol.

    Constatam ca, in primul rand, medicul de la primul serviciu de ambulanta 
solicitat, a vazut pacienta la cca. 12 ore dupa operatie, in miezul noptii, cand 
aceasta era oricum intr-o stare de somnolenta şi când încă nu apăruse nici un 
semn de modificare a funcţiilor vitale, medicul consemnând ca la acel moment 
functiile vitale erau normale.

    In al doilea rand, invinuitul, in calitate de medic curant, ar fi trebuit sa isi 
puna probleme in momentul in care a constatat ca pacienta continua sa 
vomite, nu poate manca si ca acuza dureri abdominale ( care , asa cum 
explica expertiza oficiala, nu aveau legatura cu zona operata ). 
    Or, durerile abdominale au aparut in dupa-amiaza celei de-a doua zile dupa 
interventie, in timp ce pacienta se afla la domiciliu, nesupravegheata nici de 
vreo asistenta, nici de vreun doctor, doar de un sot care , intelegand ca ceva 
nu e in ordine, l-a sunat de mai multe ori pe invinuit, care nu a facut decat sa-i 
repete ca reactia pacientei e normala . 
    Practic, dupa ora 13.00 , a doua zi dupa interventie, orice eventuale semne 
clinice ale emboliei grase nu puteau fi constatate de nimeni, pentru că 
pacienta nu era supravegheata de o persoana calificata. 

    5. Incercand sa combata unele dintre concluziile expertizei oficiale privind 



culpa medicului curant, expertul-parte recunoaste ca „lipoliza este pentru 
oameni sanatosi ”.
    Citand Asociatia Americana de Chirurgie, expertul-parte arata ca pacientii 
care pot fi candidatii unor astfel de proceduri sunt :
pacientii sanatosi;
pacienti cu patologie sistemica moderata ce poate determina anumite limitari 
functionale;
in unele cazuri, pot fi acceptate si persoane cu patologie sistemica moderata 
spre severa , care poate determina anumite limitari functionale.

    Pe baza analizelor prezentate de pacienta cu doua luni inainte de 
interventie, expertul-parte apreciaza ca pacienta SL se incadra la pacienti 
sanatosi/pacienti cu patologie sistemica moderata ce pot determina anumite 
limitari functionale.

    Or, chiar fata de aceasta incadrare , constatam cu atat mai mult o lipsa de 
diligenta a invinuitului  care, inainte de toate, ar fi trebuit sa ceara pacientei 
mai multe si noi investigatii, dar si sa-i acorde supraveghere postoperator, 
fiind evident ca o persoana care a suferit in urma cu doua luni interventie 
pentru varice, prezinta o anumita patologie . 

    6. In concluzie, expertul-parte arata ca , in opinia sa, nu se pot identifica 
deficiente medicale care sa fi determinat prin ele insele complicatiile aparute, 
fiind probabil ca în cauză, să fi avut un rol favorizant miocardofibroza, 
sclerolipomatoza, precum si o anumita predispozitie dislipidemica si 
obezitatea, ca factori preexistenti,  dar si faptul ca pacienta nu a respectat 
prescriptiile privind hidratarea, nutritia si mobilizarea. ( Din acest punct de 
vedere,  asa cum am aratat mai sus, pacientei i-a fost practic imposibil sa 
respecte recomandarile in discutie, iar doctorul nu a oferit alternativa ). 

    Contrar scopului urmarit de opinia expertala separata, apreciem ca ambele 
teze ale acestei concluzii , atat cea privind tarele preexistente,  cat si 
nerespectarea indicatiilor postoperatorii de catre pacienta, demonstreaza 
tocmai lipsa de prudenta si diligenta de care a dat dovada invinuitul Abu Bakr 
Kasem in comportamentul pre si postoperator fata de pacienta SL. 
    Acesta a dat dovada de usurinta, operand pacienta fara investigatiile cerute 
de uzantele medicale deja descrise si indicate inclusiv de propriul expert-parte 
(examinare clinica, consult ekg, consult anestezist, examinare de laborator, 
anamneza  ), incalcand astfel obligatia de diligenta ce tine de esenta obligatiei 
medicului in relatia cu pacientul.



    Postoperator , sub aspectul analizat la acest punct , invinuitul a dat dovada 
de neglijenta, cand nu a oferit alternativa de hidratare, nutritie si administrare 
tratament, unei paciente cu simptome de voma, care nu putea sa bea si sa 
manance nimic, inclusiv medicamente,  pentru ca nu putea inghiti si care nici 
nu avea putere sa faca mişcare.

*****

    Distinct de expertizele efectuate în cauză, parchetul s-a adresat Ministerului 
Sănătăţii pentru lămuriri privind dotarea necesară unui cabinet medical privat 
de chirurgie plastică , din punctul de vedere al  terapiei intensive. 

    Prin adresa nr. 8579/20.02.2013, Ministerul sănătăţii a formulat ( printre alte 
răspunsuri solicitate )  următoarea lămurire : 
    „Anestezia şi terapia intensivă este specialitatea medicală care asigură, pe 
de o parte, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice, condiţiile 
necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii şi a 
altor proceduri diagnostice/terapeutice, iar pe de altă parte, suportul 
indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul 
disfuncţiilor/leziunilor de organ. 
    Ţinând cont de cele de mai sus, opinăm că era necesar ca în echipa de 
medici ( care a operat-o pe S L - n.n. ) să fie cooptat şi un specialist de 
anestezie şi terapie intensivă. ” 

    IX. Încălcări Ale Normelor Legale Aplicabile În Cauză, Privind Exercitarea 
Profesiei De Medic Specialist 

    În cauză s-au efectuat verificări cu privire la dreptul învinuitului Abu Bakr 
Kasem de a efectua intervenţia de lipoliză asupra pacientei SL   .

    Astfel, în urma solicitărilor adresate atât Colegiului Medicilor din Municipiul 
Bucureşti, cât şi Ministerului Sănătăţii, aceste instituţii au comunicat 
următoarele:

la data de 23.03.2011 Abu Bakr Kasem Mohd-Jamil Naser era medic rezident 
chirurgie plastică şi reconstructivă;
sus numitul a susţinut şi promovat examenul de specialist în specialitatea 
chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă în sesiunea organizată de 
Ministerul Sănătăţii în octombrie 2011 ; în urma acestui examen i-a fost 
eliberat certificatul de medic specialist chirurgie plastică – microchirurgie 
reconstructivă seria R nr. VIIIB/R.L./3427/2011



dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului 
de medic specialist;
la data de 23.03.2011 acesta nu putea deţine dreptul de liberă practică în 
specialitatea chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă , întrucât se afla 
în pregătire în această specialitate.

    În concluzie,  învinuitul Abu Bakr Kasem nu avea dreptul de a efectua 
intervenţia de lipoliză în cauză. 

    X. Încălcări ale normelor legale aplicabile în cauză, privind exercitarea 
calităţii de medic rezident a înv. Abu Bakr Kasem în cadrul cabinetului S.C. 
TUL KAREM COMP S.R.L.

    La data de 23.03.2011, înv. Abu Bakr Kasem era medic rezident în 
specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi era angajat - 
cu contract de muncă - la cabinetul S.C. TULKAREM COMP SRL. 

    Pregătirea în specialitate a medicilor rezidenţi se realizează în cadrul 
programelor de rezidenţiat, într-o unitate sanitară acreditată să desfăşoare 
învăţământ postuniversitar pentru obţinerea specialităţii, conform  O.G. 
18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi a Regulamentului de 
efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de 
nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru 
reţeaua de asistenţă medicală.
    Colegiul medicilor din Municipiul Bucureşti arată că, potrivit Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 1147/2007, există o listă nominală de centre 
universitare şi unităţi sanitare acreditate pentru derularea programelor de 
specializare prin rezidenţiat, iar cabinetul Tul Karem nu face parte dintre 
acestea, astfel că activitatea desfăşurată de înv. Abu Bakr Kasem , în calitate 
de medic rezident, în cadrul cabinetului Tul Karem , este nelegală.

    În acelaşi sens, Ministerul Sănătăţii arată că, „ potrivit art. 12 alin. 1 din O.G. 
12/2009 , rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare 
acreditate , inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, 
precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.  
Cabinetul Tul Karem nu face parte din această categorie de unităţi sanitare 
acreditate ”, iar învinuitul Abu Bakr Kasem  „nu putea desfăşura activitate în 
această unitate în regim independent în perioada 23 martie 2011-22 aprilie 
2011.”

    Din acest motiv , Ministerul Sănătăţii conchide că „ întreaga responsabilitate 



pentru activităţile medicale desfăşurate de Abu Bakr Kasem aparţine instituţiei 
menţionate ( cabinetul Tul Karem ), acesta neavând la data menţionată drept 
de liberă practică ”.

Declaraţiile Învinuiţilor

    1/ Audiat în cauză , învinuitul Abu Bakr Kasem declară că nu se consideră 
vinovat de moartea numitei S L, apreciind că intervenţia efectuată de el nu 
prezintă deficienţe de tehnică chirurgicală, iar postoperator , arată că   s-a 
deplasat la domiciliul acesteia o dată şi , între timp , a păstrat cu soţul 
pacientei legătura telefonică.
Recunoaşte că a operat lipoame mai mici la cabinetul tatălui său, însă 
intervenţia efectuată pacientei SL, a fost prima de acest gen. 

    În ceea ce priveşte infracţiunea de practicare fără drept a unei meserii, 
învinuitul susţine că intervenţia de lipoliză nu este o operaţie propriu-zisă , 
astfel că nu este relevant faptul că era medic rezident la acel moment şi că nu 
avea drept de liberă practică ca medic chirurg în specialitatea chirurgie 
plastică, microchirurgie reconstructivă  .

    2/ Invinuitul ABU BAKER MOH ’ D  sustine ca nu are nicio culpă si nu se 
consideră vinovat de moartea numitei SL.
    Arată ca i-a angajat pe cei doi fii ai săi la cabinetul Tul Karem, întrucât este o 
afacere de familie. 
    Precizează că deşi fii săi erau medici rezidenţi, el a avut in vedere faptul că 
aveau drept de liberă practică in medicină generală.
    Susţine că fii săi doar îl asistau la intervenţiile de varice şi că , singuri, fără 
el, nu efectuau decât controale postoperatorii.
    Totodată , susţine că nu a recomandat şi nu a ştiut nimic despre operaţia de 
lipoliză a pacientei S L, iar la data efectuării acesteia , el era plecat in Iordania, 
la un congres.
    Mai mult, inv. Abu Baker Moh D susţine că in cabinetul său se efectuau 
numai intervenţii de varice, tocmai in considerarea notorietăţii sale în materie.

    Sustinerile sale în acest sens  sunt contrazise chiar de declaraţia fiului său, 
învinuitul Abu Bakr Kasem , care arată că obişnuia, cu acordul tatălui său, să 
efectueze singur intervenţii asupra unor lipoame. 
    De asemenea, reţinem că înv. Abu Baker Moh D a cumpărat pentru cabinet 
un aparat special pentru lipoliza asistată de laser, dar şi că l-a trimis la Praga, 
la firma producătoare a aparatului,  pe fiul sau, inv. Abu Bakr Kasem , pentru a 



învăţa să folosească respectivul aparat la intervenţii de lipoliză .
    Acest fapt este de natura a confirma că inv. Abu Baker Moh D ştia si era de 
acord ca fiul sau sa folosească aparatul pentru procedura lipolizei. 
    Pe de altă parte,  partea vătămată SG arată că avea o bună relaţie cu 
invinuitul Abu Baker Moh D , astfel ca a avut încredere în el, în momentul in 
care acesta  i-a recomandat intervenţia de lipoliza şi totodată, l-a recomandat 
pe fiul său, înv. Abu Bakr Kasem,  ca fiind un doctor foarte bun, specializat in 
lipoliza asistata de laser.   

    Nu în ultimul rând, asistentele medicale audiate în cauză , arată că inv. Abu 
Bakr Kasem este o persoană independentă care obişnuia să facă ce vroia el 
la cabinet, fără să asculte prea mult de tatăl său . Martorele au exemplificat 
arătând că Abu Bakr Kasem purta un ecuson pe care scria că este medic 
specialist in chirurgie estetică şi că, din acest motiv,  tatăl său îl certa , însă el 
nu vroia sa renunţe la ecuson şi continua să-l poarte.  
    Constatam astfel că, practic, deşi ştia firea fiului său, şi cu atât mai mult cu 
cât acesta, rezident fiind, se pretindea specialist, învinuitul Abu Baker Moh D a 
tolerat comportamentul său şi nu a luat nici o măsură de prevedere şi de 
împiedicare sau limitare a exercitării de către Abu Bakr Kasem singur , fără 
tatăl său, a profesiei de medic.     
    Pe de altă parte, prin achiziţionarea unui aparat destinat interventiilor de 
lipoliză asistată de laser, pe care îl putea utiliza doar fiul sau, acesta fiind 
singurul care avea atestat în acest scop, înv. Abu Baker Moh D dovedeste cel 
puţin  o atitudine uşuratică faţa de posibilele consecinţe ale faptelor fiului 
său.  

    Apreciem că apărările învinuitului Abu Baker Moh D nu înlătură culpa 
reţinută în sarcina sa. 
    El trebuia şi putea sa prevadă comportamentul fiului său, precum şi 
consecinţele acestui comportament .
    Această lipsă de prevedere a înv. Abu Baker Moh D s-a finalizat cu moartea 
pacientei SL. 

    3/Invinuita S.C. TUL KAREM COMP S.R.L.  declară, în primul rând, că inv. 
Abu Bakr Kasem a fost angajat la cabinet exclusiv având în vedere calitatea 
de absolvent de medicină , pentru a îndeplini activităţi specifice unui asistent.
    În al doilea rând ,  învinuita susţine că nu sunt îndeplinite conditiile legale 
privind angajarea raspunderii persoanei juridice .
    a) Astfel, invinuita declară că operaţia efectuată de inv. Abu Bakr Kasem nu 
are legatură cu obiectul de activitate al firmei, în clinică realizându-se doar 



intervenţii de varice. 
    Or, obiectul de activitate al SC TUL KAREM COMP SRL, aşa cum rezultă din 
chiar actul constitutiv şi actele de autorizare specifice , priveşte  chirurgia 
generală,  chirurgia plastică şi reparatorie, anestezia şi terapie intensivă si 
stomatologie generală. 

    b) Învinuita sustine, de asemenea, ca Abu Bakr Kasem nu a actionat in 
interesul firmei, întrucât acesta a încasat personal onorariul de la soţii S şi nu a 
depus în casierie nicio o parte din sumă, astfel că societatea nu a obţinut 
vreun beneficiu material in urma respectivei operatii.
    Apreciem ca aceasta situaţie priveşte relaţia societăţii învinuite cu angajatul 
său, înv. Abu Bakr Kasem, neavând relevanţă în cauză. Soţii S s-au prezentat 
la o clinica privată şi au avut reprezentarea că plătesc acestei clinici. 

c) În aceeaşi manieră, societatea învinuită susţine că Abu Bakr Kasem nu a 
acţionat în numele S.C.TUL KAREM S.R.L.
    Aşa cum arătam mai sus, soţii S s-au adresat unei clinici private şi unor 
„ specialişti ” din cadrul acesteia. 

    Apreciem că niciuna din apărările învinuitei nu se susţine, societatea Tul 
Karem Comp SRL încălcând prevederile legale în materie, prin angajarea 
nelegală a  învinuitului Abu Bakr Kasem,  medic rezident în acea perioadă.
    Mai mult, i-a permis învinuitului să lucreze orice şi oricând în cadrul clinicii, 
neprevăzând ce s-ar putea întâmpla şi s-a petrecut în fapt, deşi trebuia şi 
putea să prevadă.    

    Dincolo de lipsa de temeinicie a susţinerilor învinuitei S.C. TUL KAREM 
COMP S.R.L. , constatăm că textul legal în materia răspunderii penale a 
persoanei juridice ( art. 19 ind. 1 ) distinge în mod alternativ ca şi condiţii 
pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice,  săvârşirea faptei fie 
în realizarea obiectului de activitate , fie în interesul societăţii sau în numele 
acesteia. 
    În speţă, învinuita a realizat oricum,  toate aceste condiţii, urmând să 
răspundă penal pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 
178 alin. 1, 2 C.pen.   

    MIJLOACE DE PROBĂ:

    Starea de fapt descrisă în cauză  se probează cu următoarele mijloace de 
probă:
plângere parte vătămată  ;



declaraţii parte vătămată ;
proces verbal de constatare la faţa locului şi planşă foto;
declaraţii martori;
raport de constatare medico-legală necroptică;
fişă medicală Serviciul de Ambulanţă Doris;
fişă Ambulanţă Sanador;
raport de nouă expertiză medico-legală;
aviz al Comisiei de Avizare şi Control;
adrese Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti  ;
adrese Ministerul Sănătăţii;
declaraţii parte civilă;
declaraţiile învinuiţilor ;
procese verbale de prezentare a materialului de urmărire penală .

Date privind urmărirea penală 

Prin Rezoluţia din data de 11.07.2012 s-a început urmărirea penală faţă de 
Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere 
din culpă prev. de art. 178 alin. 1, 2 C.pen. 
Prin Ordonanţa din 10.04.2013 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de 
Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser pentru săvârşirea şi a infracţiunii de 
exercitare fără drept a profesiei de medic, faptă prevăzută de art. 387 alin. 1 
din Legea 95/2006 rap. la art. 281 C.pen. şi s-a schimbat încadrarea juridică 
iniţială în două fapte aflate în concurs ideal - infracţiunea de ucidere din culpă 
prev. de art. 178 alin. 1, 2 C.pen. şi infracţiunea de exercitare fără drept a 
profesiei de medic, faptă prevăzută de art. 387 alin. 1 din Legea 95/2006 rap. 
la art. 281 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. b C.pen. 
Prin Rezoluţia din 15.01.2013 s-a început urmărirea penală faţă de 
Mohammad Jamil Naser Abdullah Abu Baker – Abu Baker Moh D pentru 
săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1, 2 C.pen. 
Prin Rezoluţia din 15.01.2013 s-a început urmărirea penală faţă de S.C. 
TULKAREM COMP S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă 
prev. de art. 178 alin. 1, 2 C.pen. 
Faţă de faptul că administratorul societăţii este învinuit în cauză, în baza art. 
479 2 alin. 4 C.proc.pen. , persoana juridică şi-a desemnat mandatar în cauză 
pe d-na Bistrian Iuliana.

În drept :



    1/ Fapta învinuitului Abu – Bakr Kasem  Mohd Jamil Naser care, fără a 
efectua analize medicale prealabile şi fără a lua consimţământ informat , fără 
consult anestezic şi EKG, a operat-o în data de 23.03.2011  pe pacienta SL, 
pentru îndepărtarea ţesutului gras din zona coapselor , prin procedura lipolizei 
cu sucţie asistată de laser, intervenţia având o durată de cca. 3 ore,  după 
care a externat-o precipitat ( la cca. 4 ore postoperator ) ,   întrerupând astfel 
supravegherea medicală directă, în condiţiile în care pacienta  prezentase 
simptome de vomă imediat după operaţie, iar ulterior, postoperator, nu a 
asigurat o comunicare şi o intervenţie eficiente , pacienta decedând la 
aproximativ 36 de ore de la operaţie ca urmare a complicaţiilor apărute 
(embolia grasă complicată cu coagulare intravasculara diseminata si 
tromboze diseminate  ), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
ucidere din culpă, prevăzută de art.178 alin. 1, 2 Cod penal.
    Fapta învinuitului Abu – Bakr Kasem  Mohd Jamil Naser de a o  opera în 
data de 23.03.2011  pe pacienta SL, pentru îndepărtarea chirurgicală a 
ţesutului gras din zona coapselor , prin procedura lipolizei cu sucţie asistată 
de laser, în condiţiile în care acesta nu avea dreptul de a efectua o astfel de 
operaţie, întrucât nu era medic specialist în chirurgie plastică, microchirurgie 
reconstructivă, ci era, la acel moment, medic rezident, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii prev. de art. 
387 alin. 1 din Legea 95/2006 rap. la art. 281 C.pen. 
    Cele două fapte reţinute în sarcina învinuitului Abu – Bakr Kasem  Mohd 
Jamil Naser au fost săvârşite în concurs ideal, prev. de art.33 lit. b C.pen. 

    Astfel, culpa învinuitului Abu – Bakr Kasem  Mohd Jamil Naser constă în 
aceea că :
a efectuat o intervenţie chirurgicală, deşi nu avea dreptul de a exercita 
profesia de medic specialist în chirurgie plastică , microchirurgie 
reconstructivă ;
nu i-a adus la cunoştinţă pacientei riscurile intervenţiei şi nu i-a luat acesteia 
un consimţământ informat ;
nu a  efectuat setul obligatoriu de analize medicale prealabile  ; la necropsie s-
a constatat că pacienta avea colestază hepatică, sclerolipomatoză, 
miocardoscleroză ( cu rol predispozant în producerea fenomenului trombotic ), 
ceea ce s-ar fi putut descoperi anterior intervenţiei;
nu a efectuat consult anestezic şi EKG;
a externat-o precipitat ;
a întrerupt supravegherea medicală directă, în condiţiile în care pacienta a 



vărsat;
nu a asigurat o monitorizare postoperatorie, deşi pacienta prezentase 
simptome de vomă;
nu a prevăzut imposibilitatea administrării tratamentului oral, în condiţiile în 
care pacienta a vomat imediat după operaţie şi era evident că va avea 
probleme în a înghiţi pastile şi nu a oferit un tratament alternativ; 
deşi literatura de specialitate indică faptul că marea majoritate a operaţiilor de 
îndepărtare a excesului de grăsime prezintă un anume grad de embolizare , 
învinuitul nu a prevăzut producerea de emboli graşi cu risc de declanşare a 
sindromului de embolie grasă la o pacientă cu grad de obezitate I şi cu tare 
preexistente şi nu a luat nicio măsură de prevenţie în acest sens. 

    2/ Fapta învinuitului Abu Baker Moh D care l-a angajat , în mod nelegal,  la 
cabinetul TULKAREM pe fiul său, înv. Abu Bakr Kasem , medic rezident  ( care 
nu avea drept de liberă practică în chirurgie plastică, microchirurgie 
reconstructivă ),  şi care,  în absenţa sa, a efectuat singur o interventie 
chirurgicala asupra pacientei SL, aceasta decedând la cca. 36 de ore după 
operaţie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă 
prev. de art. 178 alin. 1, 2 C.pen. 
    Astfel, culpa invinuitului Abu Baker Moh D consta in aceea ca :
l-a angajat in mod nelegal pe fiul sau, inv. Abu Bakr Kasem , care era medic 
rezident, in conditiile in care cabinetul TulKarem nu este acreditat de 
Ministerul Sanatatii sa angajeze medici rezidenti;
a dat dovada de toleranta fata de fiul sau, înv. Abu Bakr Kasem, care 
pretindea ca este medic specialist ;
l-a recomandat pe fiul sau, înv. Abu Bakr Kasem,  familiei S, in vederea 
efectuarii interventiei de lipoliza;
i-a permis invinuitului Abu Bakr Kasem  accesul în clinică şi în sala de operaţii 
nesupravegheat, oricând şi oricum, deşi acesta nu avea drept de libera 
practica in chirurgie plastica , microchirurgie reconstructiva; prin aceasta , 
înv.Abu Baker Moh D, administrator şi manager al S.C. Tul Karem Comp SRL , 
a dat dovadă de culpă în exercitarea atribuţiilor privind supravegherea şi 
îndrumarea prepuşilor săi ; s-a creat astfel premisa ca înv. Abu Bakr Kasem  
sa efectueze singur operatii, ceea ce  s-a si intamplat, cu consecinta 
decesului pacientei SL . 

    3/ Fapta invinuitei SC TULKAREM COMP SRL care l-a angajat , în mod 
nelegal,   pe înv. Abu Bakr Kasem , medic rezident si  care nu avea drept de 
liberă practică în chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi care , 



avand acces in clinica oricand si oriunde, inclusiv in sala de operatii, a 
efectuat singur o interventie chirurgicala asupra pacientei S L şi care a 
decedat la cca. 36 de ore după operaţie, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1, 2 C.pen. 
    Culpa invinuitei consta in aceea ca, desi nu era acreditata de Ministerul 
Sanatatii si nu avea dreptul sa angajeze medici rezidenti, l-a angajat pe inv. 
Abu Bakr Kasem, medic rezident in curs de pregatire pentru specialitatea 
chirurgie plastica, microchirurgie reparatorie si a creat premisa ca acesta sa o 
opereze singur pe pacienta SL, care a decedat la cca. 36 de ore dupa 
operatie. 

    Date privind persoana învinuitului Abu Bakr Kasem

    Învinuitul este necăsătorit şi nu are antecedente penale.
    Pe parcursul urmăririi penale a nu a recunoscut   fapta reţinută în sarcina 
sa, considerând că avea dreptul să efectueze operaţia şi că nu are nicio culpă 
în producerea decesului pacientei SL.  
I s-a prezentat materialul de urmarire penala la data de 21.05.2013, ocazie cu 
care nu a formulat cereri noi. 

Date privind persoana învinuitului Abu Baker Moh D

Invinuitul este casatorit si are trei copii.
Nu are antecedente penale. 
Nu a recunoscut ca are vreo culpa in producerea decesului numitei SL.

I s-a prezentat materialul de urmarire penala la data de 17.05.2013, ocazie cu 
care nu a formulat cereri noi.

Date privind persoana învinuitei S.C. TUL KAREM COMP S.R.L. 

Intrucat asociatul administrator Abu Baker MohD este invinuit in cauza, 
aceasta invinuita a fost reprezentata de mandatar Bistrian Iuliana.
Invinuita nu apreciaza ca are vreo culpa in producerea decesului numitei SL.

Societatii invinuite i s-a prezentat materialul de urmarire penala in data de 
15.05.2013 , ocazie cu care nu a formulat cereri noi.  



        Latura civilă:

Prin declaraţiile date în faţa organelor de cercetare penală, partea vătămată 
SG , soţul victimei, arată că se constituie parte civilă în cauză cu o sumă pe 
care o va preciza ulterior. 

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea 
adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare şi 
care au fost legal administrate, 

        În temeiul  art.262 pct.1 lit.a Cod procedură penală, 

D I S P U N :

    1/Punerea în mişcare a acţiunii penale şi
        Trimiterea în judecată a inculpatilor :

I. ABU –BAKR KASEM MOHD JAMIL NASER , cetatean roman si iordanian, 
pentru savarsirea infractiunilor de :
ucidere din culpă - prevăzută de art. 178 alin.1, 2  C.pen. - şi de 
exercitare fără drept a unei profesii prev. de art. 387 alin. 1 din Legea nr. 
95/2006 rap. la art. 281 C.pen.,
totul cu aplic. art. 33 lit.b C.pen.,

II.  ABU BAKER MOH ’ D cetatean roman si iordanian, pentru savarsirea 
infractiunii de 
ucidere din culpă - prevăzută de art. 178 alin.1, 2  C.pen.

III. S.C. TUL KAREM COMP S.R.L. , persoana juridica romana pentru 
săvârşirea infracţiunii de 
    - ucidere din culpă - prevăzută de art. 178 alin.1, 2  C.pen

2/ Potrivit art. 264 Cod procedură penală, dosarul cauzei se înaintează 
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, urmând a fi citaţi:

INCULPATII

ABU –BAKR KASEM MOHD JAMIL NASER



ABU BAKER MOH ’ D
S.C. TUL KAREM COMP S.R.L.

PARTE CIVILĂ :

S G

3/ Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de  9000 lei,  care, potrivit art. 191 
Cod procedură penală, urmează a fi suportate de inculpaţi, cate 3000 lei 
fiecare. 


