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Un nou mandat,
o nouă provocare.
Pe 6 decembrie 2020, cetățenii județului Vaslui mi-au acordat
onoarea de a-i reprezenta pentru a doua oară în Camera
Deputaților.
Au fost probabil cele mai complicate alegeri la care USR PLUS
Vaslui a participat, în mijlocul unei pandemii ce ne-a afectat
tuturor viețile.
Să îi reprezint pe vasluieni în Parlament reprezintă o onoare, ce
mă obligă să încerc să fiu mai bun în fiecare activitate pe care o
desfășor.
În primul mandat am reușit să construim în județ o echipă solidă,
care acum ne reprezintă în Consiliul Județean, în Consiile Locale
din Vaslui și Bârlad, la nivel de viceprimar, dar și în alte comune de
pe tot teritoriul județului.
După alegerile parlamentare, Alianța USR PLUS a ajuns pentru
prima dată la guvernare, iar câteva luni mai târziu, a devenit un
singur partid, după un proces care a durat mai bine de 2 ani.
Acum este timpul să confirmăm, să livrăm rezultate și să
guvernăm așa cum își doresc românii.
În același timp, trebuie să fim în continuare transparenți, așa cum
am promis mereu că vom fi.
Vă invit să citiți raportul de activitate pentru prima sesiune a
actualului Parlament.

Mihai Botez
Deputat USR PLUS

Activitate în cifre.
1 comisie în care sunt membru

Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare

3 cabinete

Bârlad, Vaslui, Huși

7 luări de cuvânt

dintre care 4 declarații politice

37 de inițiative legislative
semnate
2 proiecte de hotârâre semnate
14 întrebări și interpelări
1498 de voturi

Infrastructura
rutieră a județului
– o prioritate majoră!
Pentru parlamentarii USR PLUS din Moldova, întânirea de
luni dimineața de la CNAIR a reprezentat o constantă a
sesiunii parlamentare. Odată cu preluarea mandatulului de
Ministru al Transporturilor de către Cătălin Drulă, proiectele
au fost resetate.
Prin PNRR, vor fi finanțați aproape 400 de kilometri de
autostradă în regiunea Moldova.
Un alt proiect de mare interes pentru bârlădeni este cel al
centurii ocolitoare a Bârladului, un proiect ce este atent
supravegheat de către minister. Pe lângă acesta, drumul
expres Tișița-Albița a primit finanțare pentru studiul de
fezabilitate, iar în curând, va ajunge într-o etapă mai
avansată de elaborare.

Vizita lui Adrian Covăsnianu, Secretar de Stat în
Ministerul Transporturilor, pe șantierul Centurii
Ocolitoare a municipiului Bârlad.

Întâlnire cu Adrian Covăsnianu la Ministerul
Transporturilor pe subiectul proiectelor de
infrastructură din regiunea Moldova.

Campania
de vaccinare.
M-am implicat activ în campania de vaccinare a Guvernului.
Am promovat vaccinarea pe toate canalele disponibile, atât în
întâlnirile față în față, cât și pe Facebook, prin intermediul unei
campanii dedicate.
Am însoțit-o pe Ioana Mihăilă, Ministrul Sănătății, în vizita
efectuată în județ, în comuna Rebricea și în municipiul Vaslui,
vizită menită încurajării vaccinării.
Vaccinarea rămâne unica soluție prin care putem trece peste
pandemie, iar eu o voi susține în continuare cu toate posibilitățile
pe care le am și toate atribuțiile conferite de funcția de deputat.

Un singur partid.
O singură echipă.
Echipa USR PLUS Vaslui a crescut în ultimii 4 ani și s-a transformat
într-o organizație solidă. Astăzi, pe lângă reprezentarea în
Parlament, vasluienii sunt reprezentați de un Prefect USR PLUS,
Marcel Lăudatu, de viceprimarul municipiului Vaslui, Cătălin
Mîndru, viceprimarul municipiului Bârlad, Ana-Maria Vintilă, de
3 consilieri județeni, și alți consilieri locali care muncesc zi de zi
pentru a reprezenta interesele vasluienilor.
Organizația județeană mi-a acordat încrederea pentru un nou
mandat de președinte pentru următorii 4 ani în luna iunie. Îmi
doresc să continui consolidarea organizației, iar împreună să
dezvoltăm județul Vaslui.

Donarea de sânge. Un
obiectiv continuu.
Pentru USR PLUS Vaslui, campaniile de donare de sânge au
devenit o constantă. Dacă politica reprezintă o serie de schimbări
uneori greoaie, cu impact pe termen lung, donarea de sânge are
impact rapid și pe termen scurt - salvarea unei vieți.
Vom continua proiectele și campaniile pe termen lung, cu
obiectivele de a stimula donarea de sânge și de a angrena cât mai
mulți vasluieni în aceste proiecte.

Activitatea în
circumscripție. Prezență
în județ și audiențe.
Activitatea în circumscripție, contactul direct cu alegătorii,
participarea efectivă la ”viața publică” a județului Vaslui,
reprezintă pentru mine nu o obligație a ”fișei postului”, ci o
plăcere.
În decursul celor 6 luni am participat la evenimentele
publice organizate de autoritățile locale, am răspuns
bucuros invitațiilor de participare la evenimentele
culturale organizate local, precum Cununița de la Sărățeni,

și m-am întâlnit cu vasluienii care mi-au călcat pragul
cabinetelor pentru a-mi prezenta propunerile lor sau a-mi
vorbi despre problemele ce îi preocupă.

USR PLUS la guvernare.
O nouă paradigmă.
USR PLUS la guvernare a adus în funcțiile publice profesioniștii
de care România avea nevoie. Fie că este vorba despre proiectele
de infrastructură, închiderea robinetelor cu bani publici pentru
firmele de partid, ori gestionarea celui mai ambițios plan de
reformă pe care România va trebui să îl implementeze, miniștrii
USR PLUS sunt garanția reformei în actualul guvern.
Pentru România, PNRR va reprezenta cel mai important examen,
iar pe lângă marile proiecte ce vor fi implementate de la nivel
central, vor fi sute de proiecte pe care autoritățile locale vor putea
să le acceseze.
De îndată ce Planul Național de Redresare și Rezilieță va fi aprobat
de Comisia Europeană, voi avea grijă să le comunic primarilor
oportunitățile de finanțare, așa cum am făcut în zeci de alte ocazii
cu proiecte de finanțare ce au fost accesibile autorităților locale.
Inițiativa primarilor va fi esențială, însă aceștia vor beneficia de tot
suportul meu.

Hai să discutăm!
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Cabinete
Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 187, etaj 1.
Huși, Bd. 1 Mai nr. 5, bloc 27, sc. A, ap. 2, parter.
Bârlad, Str. Paloda nr. 5, etaj 1, jud. Vaslui.

