
Prunci disparuti pe strazile Romaniei
Disparitia copiilor poate fi anuntata la numarul 116.000. La Sibiu, numai anul acesta, 20 de copii au
plecat de acasa. 

 Pentru ca s-au certat cu parintii, nu se integreaza la scoala, parintii nu le agreeaza iubitul. Nenumarate
motive pentru care 20 de copii au plecat de acasa de la inceputul acestui an. Au plecat "in lume" sa uite
toate neintelegerile. Dintre acestia, 17 sunt fete. O fetita in varsta de doar 15 ani a plecat de acasa. Doar
cu hainele de pe ea, tocmai in judetul vecin, Alba. Pentru simplul fapt ca mama ei nu era de acord cu
iubitul pe care si-l facuse. Era cu multi ani mai mare decat ea, asa ca mama fetei s-a impotrivit relatiei. A
plecat direct la iubitul ei, si-a lasat familia si si-a jurat ca nu mai vrea sa aiba de a face cu vreunul din
parinti. Incidentul a fost anuntat la 112 iar politia a intrat pe fir, a facut cercetari si a gasit-o pe fetita. 
 Incidente de acest gen se petrec foarte des. In judetul Sibiu, circa 90 la suta din cazurile raportate la
politie sunt rezolvate rapid. Copiii sunt gasiti si se intorc acasa. Pentru mai multa operativitate,
autoritatile au infiintat un numar unic destinat disparitiei copiilor, 116000. Campania de promovare a
acestui numar a inceput ieri cu ocazia Zilei Internationale a Copiilor Disparuti, in intreaga tara si simultan
in zece tari membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a informa parintii si copiii despre disponibilitatea
acestui numar, despre posibilitatea de a anunta disparitia unui copil sau de a da detalii despre un copil
disparut. Astfel, formand 116.000, orice cetatean aflat in una dintre cele zece tari va putea raporta
disparitia unui copil, primind informatii utile despre modul de instrumentare a cazului in tara respectiva.
In afara Romaniei, numarul special va fi functional in Belgia, Franta, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia,
Portugalia, Slovacia si Olanda. 
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