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la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de măsuri În vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de cerşetorie din
municipiul Câmpulung Moldovenesc

Vă supun atenţiei un subiect ce a fost amplu discutat şi de către alte administraţii
locale, În Încercarea de a găsi soluţii la o problemă sensibilă În societate, şi anume
problema cerşetoriei În formă organizată.
Intenţia nu este de a reglementa cât, unde, când şi cum un cetăţean câmpulungean
alege să ajute În spirit creştin un semen aflat În nevoie. Intenţia este de a proteja locuitorii
oraşului nostru de fenomenul cerşetoriei organizate, fenomen ce se manifestă prin
aducerea periodică În comunitatea noastră a unor persoane din afara localităţii sau chiar
exploatarea unor persoane nevoiaşe din comunitatea noastră, de către persoane certate
cu legea, adică de persoane ce organizează cerşetoria prin zonificarea localităţii noastre,
prin aşezarea, dacă vreţi, strategică a celor pe care Îi exploatează, adică a persoanelor cu
handicap, femei de etnie rromă, copii, bătrâni etc.
Sunt convins că avem În faţă un fenomen organizat, având În vedere că de multe ori
putem uşor constata că doar anumite persoane le găsim cerşind În anumite locaţii, ceea
ce poate să denote o Împărţire organizată a locurilor În care se cerşeşte.
În calitate

de locuitor

al municipiului

Câmpulung Moldovenesc,

am observat

frustrarea cetăţenilor câmpulungeni, atunci când sunt abordaţi de către cerşetori Într-o
manieră din ce În ce mai agresivă, În special În faţa marilor magazine. De asemenea,
cerşitul

agresiv În faţa magazinelor aruncă asupra comunităţii

noastre o imagine

neplăcută În ochii celor aflaţi În tranzit sau În vizită În zona noastră. Având În vedere că În
prezent În localitatea noastră sunt În derulare lucrări ample (proiectul Ski În Carpaţi) prin
care Încercăm sporirea activităţii turistice, considerăm că este şi un motiv În plus pentru a
identifica măsuri necesare pentru promovarea unei imagini plăcute a urbei noastre, În
ochii vizitatorilor.
Suntem conştienţi că nu vom reuşi eradicarea cerşetorlei, decât poate odată cu
creşterea nivelului de trai şi implementarea la nivel naţional a unor politici sociale prin
care comunităţi
printr-o

azi marginalizate, să fie deplin integrate În societate, În primul rând

educaţie temeinică. Totuşi, credem că În cadrul administraţiei

dezbatere

publică, putem identifica

locale şi prin

măsuri care să conducă la diminuarea

acestui

fenomen şi implicit scoaterea persoanelor exploatate azi prin cerşetorie, de sub influenţa
grupurilor infracţionale.
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, Considerăm că prin implicarea

Consiliului

Local} a poliţiei

[ocale,

a poliţiei

rnunicipale, a serviciului de asistenţă socială şi protecţie a copilului} a jandarmeriei}
instituţiilor

a

şcolare, a preoţilor din parohiile de pe raza localităţii noastre şi nu În ultimul

rând} a societăţii civile, putem găsi soluţiile, necesare. Credem că cel mai important În
acest demers este conştientizarea cetăţenilor că prin banii daţi cerşetorllor, viaţa acestora
nu devine mai bună şi că Îi putem ajuta pe cei În nevoie Într-un mod organizat} eventual
donând organizaţiilor

non-guverna menta le} care pot Îmbunătăţi

prin acţiuni specifice}

calitatea vieţii persoanelor aflate pe treapta cea mai de jos a societăţii noastre.
În Încercarea de a găsi soluţii pentru probleme

mai sus învederate.

având la

dipoziţie experienţa altor administraţii locale} propun adoptarea unui plan de măsuri} ca
anexă la proiectul de hotărâre.

tnltiator,
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