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OANA-ALEXANDRA CAMBERA   
Program politic - candidat Alianța USR PLUS Ilfov 

 
Viziune 
Parlamentul influențează viața cetățenilor în orice domeniu, având datoria de a 
privi spre nevoile societății și de a crea cadrul necesar susținerii. Am putea 
spune că forul de reprezentare suprem al țării trebuie să funcționeze precum o 
inimă care primește de la cetățeni informații și nevoile acestora  și dăruiește mai 
departe un cadru în care aceștia să se poată dezvolta și în care să le fie 
respectate drepturile.  Un parlamentar reprezintă pe de o parte, cetățenii 
României, pentru care va promova și susține prin eforturile sale programul 
politic național al formațiunii politice din care face parte pentru a asigura 
coerența și atingerea obiectivelor și pe de altă parte, cetățenii din 
circumscripția electorală unde a fost ales, pentru care va fi atent la prioritățile 
și nevoile imediate ale județului și pentru care exercită nu doar inițiativa 
legislativă, cât și partea de control parlamentar asupra instituțiilor de stat. 

În tot acest proces, parlamentarul contribuie cu experiența sa profesională, 
experiența din cadrul formațiunii politice din care face parte, structura sa de 
integritate și capacitatea etică de a identifica și urmări nevoile reale de 
ansamblu ale societății și pe cele particulare ale unei categorii.  

Din nefericire, România a avut o clasa politică profund viciată în ultimii 30 de 
ani, care a condus la scăderea dramatică a încrederii în procesul de legiferare și 
în instituțiile statului în general, creând o răsturnare a spiritului acestei for de 
reprezentare și o acaparare a obiectivului. 
 
Lipsa de experiență în domenii private, calitatea profesională scăzută dar mai 
ales urmărirea unor interese de grup și a unor factori de putere, a condus la o 
legislație deficitară, incompletă, cu prevederi contradictorii și mai ales 
reglementări excesive de impunere pentru anumite domenii ce nu vin în 
interesul oamenilor.  
 
Îmi doresc prin activitatea mea să ajut la schimbarea percepției negative 
asupra politicii, să contribui la crearea unui nou standard în politică prin care 
să reclădim scopul aleșilor publici, respectiv de a fi în serviciul cetățenilor. Mai 
mult, voi face eforturi pentru a susține cetățenia activă, creșterea nivelului 
educației civice și juridice, prin care cetățenii să își înțeleagă drepturile și să și 
le ceară în raport cu instituțiile statului. 
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PROGRAM POLITIC - TEME PRINCIPALE 

 
I. Reforma administrației 

1. Cetățenie activă  
2. Funcționari și aleși publici, transparență, lege electorală   
3. Dezvoltare teritorială  

 
Sunt peste 20 de ani în care numărul posturilor din administrație a crescut cu 
singurul scop de a fi politizate, în contrast puternic cu lipsa de preocupare 
pentru profesionalizarea angajaților. Administrația publică s-a îndepărtat de 
scopul ei, de a servi oamenii, acționând doar reactiv la cererile acestora și a 
mediului de afaceri, fără transparență. Avem servicii publice deficitare, în care 
nimeni nu mai are încredere! 

Nu există elemente minime de măsurare și garantare a performanței ceea ce 
conduce la risipa resurselor dar și la oportunități și tentații pentru deturnarea 
de fonduri publice în buzunare private și de partid. 
  
De ce este acest domeniu important pentru mine? Am o formare 
profesională juridică și am înțeles că încrederea este fundamentul pe care 
trebuie să plecăm pentru aplicarea legii și pentru prestarea unor servicii. Modul 
în care sunt configurate în acest moment administrațiile nu permit construcția 
trainică, sunt precum o casă care a ajuns la etajul 2 dar nu are fundație. În cadrul 
acestui sistem, oamenii performanți vor fi mereu sufocați de către structură și 
nu vor avea spațiul pentru a-și aduce aportul. Mai mult decât atât, societatea 
civilă nu este implicată și încurajată să facă parte din decizie, opinia oamenilor 
fiind complet ignorată, fapt ce vine în contradicție cu sistemul nostru de drept 
și principiile democrației, aleșii publici fiind tocmai reprezentanții cetățenilor. 
  
1. Cetățenie activă 
  
➢  Legea consultării publice - Creșterea perioadei de consultare publică, cu 
respectarea unor criterii și punctaje ce vor trebui urmărite obligatoriu, 
transparentizarea și includerea unor mecanisme de sancționare dacă 
procesul nu este respectat.  Pentru anumite decizii, opinia cetățenilor rezultată din 

consultarea publică să fie obligatorie – spre exemplu pentru prioritizarea unor 
investiții – cu condiția manifestării unui număr minim de opțiuni (procent 
raportat la populație). 

➢  Legea respectării comunităților locale și a voluntariatului – În ultimii ani din ce în ce 
mai multe comunități locale au pus bazele unor asociații sau au avut implicări 
spontane în acțiuni de ajutor social, cu impact direct asupra vieții cetățenilor. 
Din păcate însă, cele mai multe administrații nu doar că nu le-au oferit suport 
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și nu au venit alături pentru a construi anumite proiecte, ci au luat măsuri care 
au îngreunat activitatea acestora. 
  
2. Funcționari și aleși publici, transparență, lege electorală  

 2.1. Măsuri de integritate, competență și transparență 
  
➢ Metode clare de evaluare și indicatori pentru funcționarii publici. Bază de 
date integrată, transparentă cu rapoartele de evaluare și indicatorii urmăriți 
pentru fiecare funcție în parte. Promovare și sancțiuni bazate pe evaluări, 
conform indicatorilor. 
➢ Crearea Organigramei Unice a Administrației Publice: o platformă online centralizată care să 

conțină organigramele instituțiilor publice, fișele posturilor, numele și CV-urile 
persoanelor care ocupă funcții publice. 
➢ Mecanisme obligatorii și facile de asigurare a informațiilor publice și 
sancțiuni ușor de aplicat pentru nerespectarea acestora.   

➢  Îmbunătățirea legislației achizițiilor publice, în principal în sensul introducerii 
unor criterii generale tehnice (ghiduri) pentru caietele de sarcini și limitării 
termenelor de contestații pentru a se asigura respectarea alocărilor bugetare și 
a planificărilor de dezvoltare strategică.   

➢  Obiectiv pe termen lung  - pentru fiecare obligație a unei instituții de stat să existe un 

mecanism transparent de măsurare a rezultatului și de sancționare. 
 
2.2. Măsuri ce privesc aleșii publici 

➢  Limitarea la un număr de 2 a mandatelor primarilor, președinților de Consilii 
Județene și parlamentarilor. 
➢  Obligația publicării tuturor cheltuielilor aferente birourilor parlamentare. 
➢  Implementarea legislativă a unor sancțiuni, împreuna cu metodologia de aplicare, 
pentru absența repetată și inactivitatea aleșilor în funcții publice. 
➢ O reglementare clară a sistemului de incompatibilități pentru aleșii publici și 
mai ales crearea mecanismelor pentru aplicarea sa strictă, transparentă și cu 
prevederi clare de monitorizare și sancționare în cazul nerespectării. 
➢  Interzicerea accesului la funcția publică de orice nivel al persoanelor 
condamnate definitiv pentru acte de corupție. 
  
 2.3. Măsuri ce privesc legea electorală 

 
➢  Alegeri în două tururi de scrutin.   

➢  Vot prin corespondență și la alegerile locale.   

➢ Diminuarea pragului electoral, diminuarea numărului semnăturilor de susținere.   

  
3. Măsuri de dezvoltare teritorială 
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➢  Măsuri pentru stoparea dezvoltării urbanistice haotice, inestetice și fără 
asigurarea serviciilor publice obligatorii și prin care să se obțină garanția 
urmăririi strategiilor de dezvoltare, astfel cum au rezultat în urma consultării 
cetățenilor și specialiștilor. Îmbunătățirea prevederilor cu privire la urmărirea 
îndeplinirii condițiilor din autorizațiile de construire la data recepției 
construcției și ulterior pe perioada exploatării. 
  
➢  Cadru specific legislativ și abordare unitară a problemei zonelor metropolitane din 
jurul marilor orașe și în special Municipiul București și Ilfov, ce prezintă o 
particularitate geografică și admninistrativă și are nevoie de o legiferare 
specială. În condițiile în care nu există legislație pentru o metodologie 
obligatorie de colaborare, asociațiile sunt menite să eșueze, depinzând exclusiv 
de voința factorilor politice precum și de forța de mărime a localităților, 
favorizând dezvoltarea inechitabilă. 
  
O analiză realizată de Banca Mondială pentru Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice (MDRAP) în 2016 indica faptul că cele mai mari opt 
zone metropolitane ale României (Bucureşti, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, 
Craiova, Iași, Ploiești şi Timișoara) concentrează 50% din populaţia României şi 
75% din veniturile fixe ale ţării. Pentru a favoriza reușita zonelor metropolitane, 
este indispensabilă angajarea nivelurilor naționale cu suport legislativ și 
executiv, pentru a creea premisele descentralizării treptate. 
  
II. Mediu 

Măsurile pentru protejarea mediului înconjurător vor merge în mai multe 
direcții, pentru a acoperi principalele cauze ce produc poluare precum și 
aspecte de prevenție și control. În Ilfov poluarea este precum un cancer cu 
metastaze care ne atacă din toate direcțiile. Nu sunt doar gropile de gunoi 
neconforme care ne afectează zi de zi. Avem peste tot gunoaie aruncate, 
deșeuri din construcții, deșeuri aruncate și arse pe câmpuri, mașini de vidanjare 
deversate în râuri sau pe câmp, fostele canale de irigații care au devenit focare 
de infecții și poluare, stații de epurare ce se deversează în lacuri și râuri și 
afectează grav pânza freatica, spațiu verde insuficient, arii neprotejate, tăieri 
ilegale de păduri, terenuri pline de ambrozie. 
 
De aceea măsurile pe care le propun merg în direcția necesară combaterii 
acestor probleme. 
  

1. Fără gunoaie în natură  
Este necesară intervenția cu măsuri care să susțină reducerea cantității de 
gunoaie aruncate în natură, gunoaice ar putea fi reciclate. În acest scop susțin 
crearea cadrului legal pentru măsuri de responsabilizare precum  sistemul de 
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garanție a returnării ambalajelor, care să funcționeze în interesul cetățenilor și 
suport pentru stat în activitățile de protejare a mediului.  
 

2. Măsuri pentru monitorizare calitate apă și aer 
                 
 Aceste măsuri vor avea la bază crearea unui cadru legal pentru 
monitorizare transparentă și obligatorie a calității aerului și apei, prin crearea 
unor portal accesibil tuturor cetățenilor. De foarte multe ori, sesizările se 
blochează sau nu se soluționează întrucât autoritățile invoca lipsa datelor sau 
nu recunosc măsurătorile efectuate în privat de organizații și cetățeni. Crearea 
mecanismului pentru aceste măsurători obligatorii ar scurta procesul între 
încălcarea legii și sancționare. 
     

3. Control și gestionare a deșeurilor din construcții 
Mecanisme de control permanent a respectării obligațiilor constructorilor, nu 
doar la autorizare cât mai ales pe parcursul execuției, transparența publică a 
verificărilor și sancțiuni progresive pentru nerespectare 
 

4. Eliminarea deversărilor în canale de irigații și râuri  
 Ilfovul are, în mai mult de jumătate din localități, canale de irigații ce nu mai 
sunt folosite conform scopului pentru care au fost create și care s-au 
transformat în bombe ecologice, acolo fiind deversate ilegal stații de epurare și 
aruncate tot felul de gunoaie. Pe de altă parte pânza freatică suferă o poluare 
gravă datorită deversărilor stațiilor de epurare direct în râuri sau câteodată 
vidanjele aruncă reziduurile direct pe câmp. Efect: apa din primul și al doilea 
strat din pânza freatică nu este potabilă!  
Pentru eliminarea acestor practici sunt necesare măsuri legislative și 
guvernamentale care să oblige administrațiile la extinderea rețelelor de 
canalizare și monitorizarea respectării obligațiilor din autorizațiile de construire 
sau din autorizația de funcționare a operatorilor economici, acolo unde nu 
exista rețea de canalizare. Toate aceste măsuri trebuie să fie publice, intr-o 
singură platformă, astfel încât să poată fi accesate de toate autoritățile și de 
cetățenii interesați. Mai important însă, România va avea la dispoziție Fondul de 
Reziliență, care prevede 2 piloni din cadrul cărora pot fi atrase fonduri în această 
direcție și pentru care vom asigura cadrul legal necesar. 
 

5. Platformă integrată pentru sesizarea problemelor de mediu și a 
rapoartelor  

Va include măsuri de transparență și acces ușor al cetățenilor la sesizări și 
rezultatul controalelor printr-o singură platformă ce va redirecționa cererile 
către instituțiile abilitate. Instituția cu atribuții în domeniu va fi obligată să preia 
sesizarea, să o rezolve cu alte instituții abilitate și să încarce în platformă 
rezultatul cercetării în termen.  
Beneficii: 



 
 

6 

- se scurtează procedura chinuitoare în care cetățenii încearcă să găsească 
date de contact ale instituțiilor și informații despre atribuțiile fiecăreia; 

- se pune în funcțiune rolul activ al instituției care trebuie să preia 
obligatoriu cererea și se evită refuzul asumării de răspundere a unor 
instituții pe principiul  necompetenței; se crează cadrul de 
intercomunicare între instituțiile obligate să ia măsuri; 

- transparența sesizărilor dar mai ales a răspunsurilor, rezultatelor 
cercetărilor și sancțiunilor aplicate; se creează astfel o baza de date ce va 
funcționa precum o jurisprudență  

6. Împădurire și măsuri de recunoaștere și protecții arii verzi, păduri, 
imposibilitatea schimbării destinației (fără excepții). 

O mare parte din pădurile Ilfovului suferă de ani de zile, afectate de interesele 
imobiliare și lemnoase. Tot interesele imobiliare au dictat și strategia 
administrațiilor, care au fost preocupate să emită autorizații de construire, nu și 
pentru asigurarea spațiilor verzi minime per cap de locuitor. 
În acest sens, voi urmări modificarea legislației pentru a obliga administrațiile 
publice să efectueze anual acțiuni de plantare și de indicare a terenurilor pe 
care asociațiile și organizațiile non guvernamentale pot efectua astfel de 
activități, informații publice și sancțiuni pentru nerespectare. 
Un alt set de măsuri vor viza crearea centurilor verzi în jurul marilor aglomerații 
și a spațiilor de sortare și gestionare deșeuri, cu interzicerea emiterii de 
autorizații dacă aceste obligații nu sunt respectate. 
 

7. Implementarea legislației europene și a mecanismelor de punere în 
aplicare rapidă pentru gropile de gunoi. 

 
III. Antreprenoriat 

➢  Reducerea barierelor birocratice - înființare firmă sau modificări în obiectul de activitate 

efectuate integral în online, scurtarea termenelor pentru autorizare și în special 
pentru firmele mici autorizare facilă în baza unei declarații, interconectarea 
bazelor de date publice. 

➢ Introducerea obligațiilor de sprijin și informare din partea instituțiilor 
competente de autorizare, pentru respectarea prevederilor legale de către 
antreprenori și nu doar atribuții de control și sancționare.  
Realizarea unor ghiduri practice de către instituții, pentru a veni în sprijinul 
antreprenorilor și transmiterea periodică a unor buletine informative.  
➢  Controlul, în special în cadrul firmelor mici și mijlocii și liberi profesioniști să nu blocheze 

activitatea acestora și să intervină doar în situația în care anumiți indicatori nu 
sunt respectați, în mod repetitiv. Controlul să nu aibă doar rol de sancționare ci 
și de informare pentru a se corecta erorile și îmbunătățire. 

➢ Reglementarea specială a muncii sezoniere, a programului part time și 
cel de voluntariat sau orele de practică ale tinerilor, astfel încât să creeze un 
cadru mai facil de atragere de forță de muncă în anumite perioade, fără a crea 



 
 

7 

abuzuri din partea angajatorilor, cu toleranță zero pentru munca la negru, dar 
care să permită în aceleași timp unei anumite categorii de muncitori în 
domeniu să își suplimenteze veniturile iar tinerilor să dobândească o calificare 
practică.   

➢ Dezvoltarea micilor activității antreprenoriale pe cont propriu/micilor producători cu minim 
efort birocratic și facilități fiscale adaptate specificului, care să încurajeze 
astfel activitățile economice mici alternative.   

➢ Facilități fiscale pentru firmele care investesc în pregătirea personalului și ating anumiți 

indicatori corelat cu obligații prevăzute în codul muncii pentru angajați referitor 
la perioada minimă de angajare în cazul în care beneficiază de astfel de 
programe sau compensare în situația în care își dau demisia. 

➢ Facilități pentru mame, în perioada de concediu de îngrijire copil, pentru a presta mici activități 

antreprenoriale/profesii liberale, cu timp redus, fără a pierde indemnizația și care 
să le mențină conectare de piața muncii. 

➢  Adaptarea cadrului legislativ pentru unitățile mici de producție sau 
prestare de servicii, conform consultării cu mediul de afaceri. Spre exemplu în 
turism, unitățile de cazare de mici dimensiuni pot fi susținute cu măsuri mai 
ușoare de autorizare la servirea mesei, precum și reglementarea specială 
pentru folosirea de produse proprii și locale, inclusiv în cazul pensiunilor de mici 
dimensiuni și a micilor restaurante.                
  

  

 
 
 

 


