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ÎNTREBARE 
 
Adresată: Doamnei Ministru Raluca Turcan, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale. 
 
De către: Deputat PSD Georgeta-Carmen Holban, Circumscripţia Electorală 16 
Dâmboviţa. 
 
Obiectul întrebării: Diminuarea fenomenului cerşetoriei copiilor. 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 

Statul român are obligaţia de a face eforturi considerabile pentru diminuarea cerşetoriei în rândul 
copiilor, un fenomen care s-a extins cu repeziciune în ultima perioadă, pe fondul pandemiei, a crizei 
economice, a creşterii şomajului şi a imposibilităţii multor părinţi de a-şi susţine copiii să meargă la şcoală.  

Cei mai afectaţi de acest fenomen alarmant sunt copiii proveniţi din categoriile sociale defavorizate. 
Principalul efect al cerşetoriei copiilor este abandonul şcolar, fenomen care, de asemenea, a cunoscut o 
creştere importantă în ultimii ani, iar de aici până la creşterea ratei infracţionalităţii şi a implicării copiilor în 
fapte penale nu a mai fost decât un pas.  
 Deşi exploatarea cerşetoriei este pedepsită prin noul Cod Penal, cu până la cinci ani de închisoare, 
realitatea ne arată că autorităţile nu reuşesc să diminueze acest fenomen. Aceste pedepse sunt departe de 
a rezolva problema copiilor trimişi la cerşit de către părinţi, precum şi a proliferării reţelelor care se ocupă de 
exploatarea copiilor, care, de multe ori, ajung la traficul de minori.  

Consider că autorităţile abilitate trebuie să fie preocupate de majorarea pedepselor actuale ale 
beneficiarilor cerşetoriei copiilor, în situaţia în care minorii sunt împiedicaţi să urmeze cursurile 
învăţământului general obligatoriu. De asemenea, trebuie analizată şi varianta introducerii în lege a 
prevederii conform căreia statul să poată anula acordarea ajutoarelor sociale şi a altor indemnizaţii de 
asistenţă socială acelor părinţi care se opun trimiterii copiilor la şcoală, indiferent din ce motiv, deoarece, din 
studiile efectuate până acum rezultă că un procent covârşitor al minorilor neşcolarizaţi sunt trimişi la cerşit!  
 În lipsa unor raportări oficiale ale instituţiilor statului, ONG-urile care monitorizează aceste forme de 
abuz susţin că anual se înregistrează creșteri. Între motivele care conduc spre astfel de situaţii neplăcute 
pentru copii şi adolescenţi se numără nevoia de comunicare (30,43 la sută), neînţelegerile cu părinţii (26,96 
la sută), precum şi relaţia deficitară copil - părinte (17,39 la sută). 

În opinia mea, statul trebuie să se implice mult mai mult pentru a schimba mentalitatea societăţii, 
care, de cele mai multe ori, rămâne indiferentă la drama victimelor acestui fenomen.  
 În consecinţă, vă întreb respectuos: 
1. Ce strategie are Ministerul Muncii, şi în special Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie, pentru diminuarea fenomenului cerşetoriei copiilor? 
2. Care sunt sancţiunile aplicate în prezent împotriva părinţilor depistaţi că îşi trimit copiii la cerşit? 
3. Câte astfel de pedepse au fost aplicate în ultimii doi ani, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Dâmbovița? 
4. Din datele deţinute de MMPS, care este numărul copiilor cerşetori aflaţi în prezent în România? 
5. Care este situaţia referitoare la copiii trimişi la cerşit din judeţul Dâmbovița? 
 
Solicit răspuns scris. 
Deputat PSD Dâmboviţa, 
Georgeta-Carmen HOLBAN 
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