
 
Parlamentul României 
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Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat 

ÎNTREBARE 
 
Adresată: Doamnei Ministru Raluca Turcan, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale. 
 
De către: Deputat PSD Georgeta-Carmen Holban, Circumscripţia Electorală 16 
Dâmboviţa. 
 
Obiectul întrebării: Situaţia îngrijorătoare a copiilor aflați în sărăcie din România.  
 
Stimată doamnă Ministru,     
 

Realitatea copiilor din România este una tristă, din moment ce unul din zece copii 
din mediul rural se confruntă cu o stare accentuată de sărăcie. Un studiu realizat pe 
acest subiect indică faptul că peste jumătate dintre copiii români, respectiv 51%, trăiesc 
sub spectrul sărăciei, unii dintre ei chiar în sărăcie extremă.  

Consecinţele acestei situaţii sunt dramatice și extreme pentru viitorul tinerei 
generaţii, având în vedere că sărăcia în care se zbat copiii le periclitează grav 
sănătatea, fiindu-le afectate creşterea şi dezvoltarea fizică normală. 
 În condiţiile în care în zonele rurale ale ţării locuiesc 74% dintre copiii săraci ai 
României, această situaţie îngrijorătoare reprezintă principala cauză a abandonului 
şcolar. Reprezentanţii Organizaţiei Naţiunilor Unite au atras atenţia că situaţia copiilor 
din mediul rural este „disperată”, se înrăutăţeşte permanent, iar riscul de sărăcie pentru 
aceşti copii este de trei ori mai mare decât pentru cei din mediul urban.  

Unul din opt copii din zonele rurale au declarat că se culcă flămând, conform unei 
cercetări realizate de World Vision România şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca. Mai mult, un procent de 29% din copiii României, care nu sunt la limita sărăciei, 
suferă de alte privaţiuni materiale severe. De altfel, un Raport al Parlamentului European 
pe această temă plasează România pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte sărăcia 
copiilor, cu 51%, noi fiind mai jos decât Bulgaria, unde doar 45,2% dintre copii se află în 
risc de sărăcie. 
 Vă întreb respectuos: 
1. Care sunt cele mai defavorizate zone cu copii sărăci din România, şi ce poziţie ocupă 
judeţul Dâmbovița la acest capitol? 
2. Ce strategie aveţi în următoarea perioadă privind îmbunătățirea condițiilor de trai a 
copiilor aflați în sărăcie? 
Solicit răspuns scris. 
Deputat PSD Dâmboviţa, 
Georgeta-Carmen HOLBAN 
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