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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

Adresată: Domnului Ludovic ORBAN, prim-ministru al României  

                  Domnului Nelu TĂTARU, ministru al Sănătății 

          Domnului Vasile-Florin CÎȚU, ministru al Finanțelor Publice 

De către:   Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 07/10/2020 

Obiectul întrebării: România nu are niciun centru de stat pentru tratarea 

alcoolismului. Posibilitatea înființării în România a unor centre, ambulatoare 

și spitale de alcoologie și necesitatea direcționării către Ministerul Sănătății 

a fondurilor rezultate din colectarea taxei pe viciu.   

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimați domnilor miniștri, 
 
România este crunt lovită de flagelul alcoolismului. Conform Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), după fumat și hipertensiune arterială, alcoolul 
este al treilea factor de risc pentru boală și moarte prematură pentru 
populația generală din Uniunea Europeană (UE).  

România se situează atât la nivelul UE, cât și la nivelul întregii omeniri 
printre statele cel mai grav afectate de alcoolism, fapt consemnat oficial de 
către OMS1.  

Astfel, la nivelul UE, România ocupă locul III după cantitatea de alcool 

consumată și locul II în rândul țărilor cu cel mai dăunător model de 

consum (după Lituania, în prezent, iar în anii anteriori după Irlanda).  

                                 
1 https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/rou.pdf?ua=1  
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Totodată, România se situează la acest capitol pe locul V la nivelul 

întregului continent european (după Bielorusia, Republica Moldova, 
Lituania, și Federația Rusă).  

De asemenea, la nivel mondial, România ocupă locul X în ceea ce 
privește consumul de alcool per capita și cel mai dăunător model de 
consum în rândul adulților. 

Ultima analiză de situație privind efectele consumului de alcool în România 
datează din iulie 20182. 

În această situație și în condițiile în care guvernul colectează anual 

milioane de euro din taxa pe viciu, România este unul dintre puținele 

state europene în care nu există nici măcar un centru de tratare a 

dependenței de alcool, finanțat din bani publici.  

De asemenea, România este unul din puținele state europene în care 

fondurile colectate de guvern din taxa pe viciu nu sunt direcționate 

către Ministerul Sănătății și nu au ca destinație tratarea afecțiunilor 

grave și acute ale românilor rezultate din consumul de alcool, tutun 
sau droguri. 

Singurele centre de tratare a dependenței românilor de alcool sunt centre 
private finanțate de organizații neguvernamentale. Printre aceste ONG-uri 

sunt Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor 

(ALIAT) și Crucea Albastră din România. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți răspunsul dumneavoastră coordonat care să răspundă punctual 
următoarelor aspecte ale prezentei întrebări: 

1. Care este numărul estimat de persoane dependente de alcool din țara 
noastră și care este impactul alcoolismului asupra stării de sănătate al 
populației, asupra situației și perspectivei demografice a națiunii, 
precum și asupra economiei naționale? 

2. Care este, defalcat pe fiecare dintre anii 2015-2020, cuantumul așa-
zisei taxe pe viciu colectată la bugetul de stat al României și care este 
proiecția bugetară la acest capitol pentru anul financiar 2021?  

3. Intenționează sau nu Guvernul și Ministerul Finanțelor Publice să 
planifice în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 transferarea 
fondurilor rezultate din colectarea așa-zisei taxe pe viciu către Ministerul 
Sănătății, cu destinarea pentru tratamentul alcoolismului? 

                                 
2http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/06/ANALIZA-DE-SITUATIE-ALCOOL-2018.pdf  

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/06/ANALIZA-DE-SITUATIE-ALCOOL-2018.pdf
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4. Care este posibilitatea implicării concrete a statului român în tratarea 
alcoolismului ca boală psihiatrică, inclusiv prin înființarea de centre de 
tratare a alcoolismului, de spitale de alcoologie sau ambulatoare de 
alcoologie finanțate din bani publici, după modelul existent în alte state 
europene? 

        Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră coordonat, 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 

 

 




