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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
Adresată:  Domnului Nelu TĂTARU, ministru al Sănătății 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Neindicarea comorbidității printre cauzele de deces în 
România. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în lunile februarie şi martie din 
acest an, fenomenele demografice din România au respectat, ȋn general, 
tendinţele din anii precedenţi. Numărul deceselor înregistrate în țara noastră a 
scăzut în luna februarie 2020 faţă de luna ianuarie 2020 și a crescut în luna 
martie 2020 faţă de luna februarie 20201. Totodată, numărul românilor decedați 
în martie 2020 este cel mai mic în comparație cu numărul persoanelor decedate 
în lunile martie din ultimii zece ani. 
 
INS nu prezintă date privind cauza morții în cazul decedaților din România, 
aceste date fiind deținute de autoritățile sanitare și cele de stare civilă. Conform 
prevederilor în vigoare, este obligatorie indicarea în Certificatul de deces a 
cauzei morții. 
 

                                  
1 Mişcarea naturală a populaţiei în lunile februarie şi martie 2020, sub spectrul crizei sanitare, Comunicat 
de presă al INS Nr. 121 /11 mai 2020, disponibil pe pagina de internet a INS: 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pop02_03r20.pdf 
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De asemenea, la începutul lunii aprilie 2020, în calitatea dumneavoastră de 
ministru al Sănătății, ați dat indicația ca în fiecare județ din țară toate decesele să 
fie considerate ca ”deces suspect coronavirus”. Ați explicat, bunăoară, la postul 
de televiziune Digi24 că persoane care sufereau de boli cronice sau grave, unele 
în fază terminală, au fost incluse în bilanțul deceselor de Coronavirus-19. 
 
Ați explicat pentru presă: ”Trebuie să ne gândim că fiecare din acești decedați 
avea și infecție cu noul coronavirus. Noi ținem să raportăm orice infecție cu coro-
navirus. Cei care aveau comorbidități nu le aveau de cu o zi înainte. Le aveau de 
ani de zile. Faptul că a intervenit o infecție cu coronavirus poate să fi grăbit 
decesul pentru o boală cronică, dar avea acea infecție cu coronavirus. Față de 
alte țări care nu raportează – și mă refer aici la Germania – decât cazuri strict 
fără comorbiditate, care au murit de infecție COVID, am ales, și la recomandarea 
Organizației Mondiale a Sănătății, care ne-a cerut să raportăm fiecare caz de 
infecție cu COVID, am ales să raportăm inclusiv cazurile decedaților care aveau 
infecții COVID”. 
 
Există multiple rumori în spațiul public din România privind contabilizarea 
exagerată a deceselor cauzate de Coronavirus-19, în situația în care persoanele 
decedate prezentau comorbidități, iar celelalte boli cronice sau grave, unele în 
fază terminală, nu sunt indicate în documentația medicală și/sau în Certificatele 
de deces. 

 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
 
1. Care este cauza neindicării în documentația medicală și/sau în Certificatele 

de deces din România a mai multor cauze de deces în cazul persoanelor care 
sufereau de boli cronice sau grave, unele în fază terminală? 
 

2. O statistică la zi, defalcată pe fiecare din ultimele 24 de luni, pe fiecare unitate 
administrativă de nivelul II (județe și municipiul București) și pe fiecare cauză 
de deces din primele 20 de cauze în ordine numerică descrescătoare. 

 
         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 

   PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 




