
Mihai Botez
După 4 ani de mandat



Cuvânt înainte
Un politician trebuie să fie mereu 
transparent.

Acestea sunt principiile după care 
m-am ghidat în actualul mandat 
și pe care am încercat mereu să le 
respect.

Mandatul de deputat care mi-a 
fost încredințat de către cetățenii 
Vasluiului se apropie de final.

4 ani plini de provocări, bucurii, 
dezamăgiri și multă muncă pentru 
județul Vaslui.

Vasluienii sunt cei care trebuie să 
decidă dacă m-am achitat așa cum 
trebuia de sarcina pe care mi-au 

încredințat-o, iar pe 6 decembrie, 
urmează cel de-al doilea test 
electoral parlamentar din viața mea, 
dar și a colegilor alături de care am 
luptat în Parlament timp de 4 ani. 

Nu am să vă plictisesc cu cifre. 
Cine vrea să vadă cifrele, îl invit 
să acceseze site-ul Camerei 
Deputaților - www.cdep.ro. Acolo 
va găsi toate inițiativele, întrebările, 
interpelările sau luările mele de 
cuvânt.

O  să vă povestesc despre 
momentele esențiale ale acestui 
mandat, de unde am pornit și unde 
suntem acum.

Mihai Botez



Cine sunt?
În toți acești ani, am ajuns în sute 
de locuri ale județului. Am petrecut 
mii de kilometri pe șoselele 
județului, dar și mii de kilometri 
între București și județul Vaslui.

Deși am avut onoarea să cunosc 
mulți oameni din toate colțurile 
județului, o să mă prezint pe scurt 
celor care poate nu au apucat să 
mă cunoască.

Sunt Mihai Botez, sunt bârlădean, 
iar din 2016, după mai bine de 8 

ani de lucrat în mediu privat, m-am 
întors în județul Vaslui unde am 
pus bazele unei noi filiale. 

12 oameni curajoși au fost primii 
membri USR într-un județ care era 
considerat a fi prea roșu pentru a 
se schimba. 

Am produs surpriza și am trimis un 
deputat în Parlament din partea 
USR.

Acel deputat am fost eu. 

Captură din ziarul Vremea 
Nouă din 2016.



Lupta cu PSD
Ajuns în Parlament, am făcut parte din echipa de peste 40 de 
deputați și senatori care venea cu un stil nou de a face politică. 
Începutul mandatului ne-a pregătit o surpriză neplăcută.

OUG 13 ne punea în fața primei 
provocări – asaltul PSD împotriva 
justiției.

Am organizat primul protest de tip 
sit-in. Următorii 3 ani, cât avea PSD 
să mai rămână la guvernare, agenda 
publică a fost ocupată de lupta PSD 

împotriva justiției. 

Timp de 3 ani, am fost singurul 
parlamentar din Vaslui care a votat 
constant împotriva dezincriminărilor 
de infracțiuni, a modificărilor legilor 
justiției și a multor altor legi nocive 
depuse de PSD/ALDE.

Nici un alt deputat sau 
senator de Vaslui nu a 
păstrat aceeași consecvență 
în vot. În timp ce alții se 
transferau pe la alte partide, 
votau pe ascuns sau pur și 
simplu se năpusteau asupra 
justiției, am fost opoziția 
trimisă de județul Vaslui la o 
majoritate interesată doar de 
apărarea infractorilor.

Până la intrarea USR în 
Parlament, blaturile și 
înțelegerile în spatele 
ușilor închise erau un lucru 
normal. Partidele vechi 
aveau grijă de oamenii lor și 
prin negocieri subterane, se 
schimbau doar posturile, nu 
și numele.

Intrarea USR în Parlament a 
pus, la propriu, camerele de 
filmat pe Parlament și le-a 
arătat cetățenilor cum își dau 
beneficii politicienii sau cum 
își votează pensii speciale.



Protestul din Parlament 
a atras atenția, însă fără 
sutele de mii de oameni 
care au ieșit în stradă, nu 
am fi reușit niciodată să 
abrogăm Ordonanța 13. 

Acele proteste au fost 
dovada vie a importanței 
implicării civice.



De la 12, la 1500. 
Construcția unei organizații.



Mandatul de 4 ani nu a însemnat 
numai lupta împotriva PSD. 

Ca deputat de opoziție, lupta mea 
a fost să construiesc o organizație 
puternică în județul Vaslui și să le 
ofer vasluienilor o alternativă la 
vechea clasă politică.

După 4 ani de mers prin județ, pot 
să spun că vasluienii au astăzi o 
alternativă la politicienii vechi.

Astăzi, prin fuziunea cu PLUS, avem 
în Vaslui aproape 1500 de membri, 
mai mulți decât eram la nivel 
național atunci când USR își făcea 
debutul în politică. 

Am reușit să câștigăm alegerile 

europarlamentare în municipiul 
Vaslui și Bârlad și să obținem un 
scor solid la alegerile prezidențiale. 

La alegerile locale, am reușit 
să trimitem membri în Consiliul 
Județean, în Consiliul Local Bârlad 
și în Consiliul Local Vaslui dar și în 
multe alte comune din județ.  

Vasluienii au înțeles că un 
reprezentant USR PLUS în consiliu 
înseamnă transparență mai mare 
și un motor al inovației care să te 
reprezinte.

Consilierii USR PLUS vor munci 
să arate că pot fi reprezentați cu 
adevărat.



Fără Penali 
în funcții publice!



Fără Penali în Funcții Publice a fost 
inițiativa care a trezit un entuziasm 
în societate că lucrurile se pot 
schimba cu adevărat. 

1 milion de oameni din toată 
România și din diaspora au ales să 
își dea semnătura pentru ca politica 
din România să fie una mai curată

La nivel județean, am fost 
coordonatorul strângerii de 
semnături, iar, alături de colegi, 
simpatizanți și cetățeni neimplicați 
politic care au rezonat cu inițiativa 
noastră, am reușit să strângem 
peste 30.000 de semnături de la 
vasluieni. 

Cele 30.000 de semnături au 
însemnat 6 luni de muncă în stradă, 
sute de kilometri parcurși și câteva 

zeci de dosare care conțineau 
semnăturile.

Astfel, județul Vaslui a fost unul 
dintre județele care au contribuit 
direct la îndeplinirea cerințelor 
cerute de Constituție care a permis, 
în cele din urmă, ca inițiativa să 
treacă de filtru constituțional și să 
se transforme în lege.

A fost un semnal extrem de clar că 
lucrurile se pot schimba și în județul 
Vaslui, dacă oamenii văd că există 
oameni potriviți.

Inițiativa este acum în Senat. Sperăm 
că alegerile din 6 decembrie să 
însemne posibilitatea ca această 
inițiativă să găsească o majoritate 
care să o aprobe.



Am dus în Parlament cele 
30.000 de semnături ale 
vasluienilor.

A fost unul dintre cele mai 
importante momente ale 
mandatului pentru toți 
parlamentarii USR PLUS.



Comunitate



Cel mai de preț lucru pe care 

îl primești atunci când ocupi o 

funcție de parlamentar este faptul 

că îți permite să intri cu adevărat 

în contact cu membrii comunității 

locale. 

Am deschis cabinete în Vaslui, 

Bârlad, Huși și Negrești și am vizitat 

zeci de comune în campanii și în 

afara lor.

Am avut audiențe cu cetățenii 

care au călcat pragul cabinetelor 

parlamentare, dar am comunicat, 

de sute de ori, în campanii și în afara 

acestora, direct în stradă.



Am mers la școlile care și-au exprimat dorința și le-am vorbit elevilor despre 

ce face un parlamentar.

Grup de elevi 
în vizită la 
Parlament

Vizită la ora de dirigenție - Școala 
din Sărățeni, Oraș Murgeni



În fiecare sfârșit de săptămână, am venit în județ și am avut audiențe, am 

discutat cu autoritățile locale sau m-am informat de la fața locului despre 

anumite probleme.



Am inițiat, alături de colegii mei 

din filială, proiectul “USR Vaslui 

donează sânge! Hai alături de noi” 

– zeci de persoane au donat sânge 

în urma apelului făcut de USR. Am 

făcut constant presiuni asupra 

Prefecturii pentru a deschide un 

punct de colectare și la Vaslui, însă 

acesta s-a lăsat așteptat.



Am promovat  un stil de viață sănătos în permanență și dedicare pentru 

comunitate. Am avut onoarea să port Ștafeta Veteranilor într-un eveniment 

în care am alergat de la Bârlad la Iași. La finalul campaniei pentru locale, 

am alergat peste 50 de kilometri într-un adevărat maraton al democrației.





Chiar în primul an de mandat, am donat bani pentru amenajarea spitalului 

și pentru ca spălătoria să fie (re)internalizată. 

Când spitalul avea nevoie de surse de finanțare suplimentare, la începutul 

pandemiei, am donat către acesta pentru a putea achiziționa echipamente 

de protecție și alte materiale utile în lupta cu pandemia.



Proiecte de lege



Am fost co-semnatar pentru 135 de proiecte de lege.

Am fost proponentul a 3 legi care puteau avea un impact pe termen lung 

în 3 mari domenii: cultura civică, siguranța rutieră și ocuparea forței de 

muncă.



Constituția. Busola democrației.

În primele luni de mandat, am propus 

un proiect simplu, dar de impact. La 

împlinirea vârstei de 18 ani, odată 

cu schimbarea cărții de identitate, 

fiecare cetățean ar fi primit un 

exemplar al Constituției și o broșură 

explicativă cu drepturile și obligațiile 

dobândite la vârsta majoratului.

Obiectivul era simplu: promovarea 

unor concepte de cultură civică și, în 

timp, mărirea gradului de participare 

al cetățeanului la viața civică. O 

inițiativă cu costuri minime, dar cu o 

valoarea simbolică.

Majoritatea guvernamentală nu 

a dorit aprobarea acestei legi, 

însă sunt convins că într-un viitor 

apropiat, vom reuși să o promovăm.



Camerele de bord.

Un alt proiect pe care l-am propus 

era acela care permitea ca cetățenii 

să poată folosi camere de bord 

pentru a dovedi săvârșirea unei 

infracțiuni pe șosele.

Acest proiect avea ca scop sporirea 

siguraței rutiere pe șoselele 

României. Acest proiect a întâlnit 

o rezistență birocratică incredibilă, 

însă sunt convins că o nouă 

majoritate, reformistă și înclinată 

spre nevoie cetățeanului, va putea 

promova acest proiect și să îl facă 

unul viabil.



Am fost, probabil, cel mai 

transparent parlamentar al județului. 

Am menținut legătura constant pe 

pagina de Facebook, cabinetele 

mele au fost deschise oricui a dorit, 

iar întrebările primite de mine și-au 

găsit un răspuns.

Indiferent de viitor, voi rămâne la fel 

de deschis către cetățeni.

Transparență



Gânduri de viitor



Ne așteaptă un drum lung în față. 
Alegerile de pe 6 decembrie pot 
constitui punctul de cotitură pe 
care l-am așteptat atâta vreme și 
pentru care am protestat în stradă.

Avem nevoie de o schimbare, o 
majoritate guvernamentală care să 
facă reformele atât de necesare: în 
domeniul educației, în domeniul 
sănătății, muncii sau în domeniul 
justiției.

De asemenea, urmează și una dintre 
cele mai lungi perioade în care nu 
vom avea nici un fel de alegeri.

Cei 4 ani pe care i-am petrecut în 
Parlament au fost anii cu cele mai 
multe provocări din viața mea. 

După acești 4 ani, am reușit să 
construiesc o echipă puternică în 
județul Vaslui, alcătuită din tineri 
profesioniști,  care este pregătită să 
asigure reprezentarea adecvată a 
județului Vaslui și care să contribuie 
la dezvoltarea județului.

Pe 6 decembrie, vom da cel mai 
important test din viața organizației 
noastre.



Vă mulțumesc!


