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Un an plin de provocări
În toată activitatea mea de deputat,
transparența a fost un obiectiv pe
care am încercat să îl ating constant.
Fie că a fost vorba de activitatea mea
politică sau activitatea din partid,
cetățenii care m-au votat, și nu
numai, pot și trebuie să știe care sunt
acțiunile pe care le-am desfășurat în
sesiunea anterioară.
Anul 2021 a fost unul plin de provocări,
un an în care am încercat, alături de
colegii mei, să ne apropiem mai mult
de cetățean și să muncim în interesul
acestuia.
Când am intrat prima dată în
Parlament, în 2016, echipa USR era
alcătuită din oameni pe care puteai
să îi numeri pe degetele de la o mână.
Astăzi, îi reprezentăm pe vasluieni în
Parlament, la nivel de consilii locale și
în Consiliul Județean Vaslui. Suntem
prezenți în majoritatea localităților din
județul Vaslui cu filiale, iar obiectivul
nostru este ca în 2024, fiecare vasluian
să aibă posibilitatea de a alege o
alternativă politică solidă, pregătită
pentru modernizarea județului Vaslui
și a României.
Prezentul raport reprezintă o mică
parte din toată activitatea mea
din acest an. Pe lângă activitățile
prezentate, am avut zeci de întâlniri,
discuții, și am străbătut mii de
kilometri, toate cu un singur scop: a fi
mai aproape de cetățean.

Activitatea
în cifre

1 comisie în care sunt membru

Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare

3 cabinete

Bârlad, Vaslui, Huși

13 luări de cuvânt
dintre care 8 declarații politice

71 de inițiative legislative
semnate
2 proiecte de hotârâre semnate
21 întrebări și interpelări
1945 de voturi

Ce este în
spatele cifrelor
În spatele cifrelor se află o activitate constantă, o muncă atât
individuală, cât și în echipă, alături de colegii din cabinet și din
Parlamentul României.
În cadrul declarațiilor politice am vorbit
despre (lipsa) dotările(or) polițiștilor, am
făcut apeluri către primari pentru a se
implica în campania de vaccinare, dar am
și sancționat public membrii consiliului
de conducere ASF pentru lipsa de reacție
în cazul falimentului City Insurance.
Un alt subiect important s-a referit la
siguranța rutieră.
În cadrul întrebărilor și interpelărilor,
am abordat subiecte precum criza din
energie, dar și subiecte punctuale, din
sesizările venite de la cetățeni.
Printre sesizările venite de la cetățeni
au fost inclusiv subiecte legate de
infrastructura județului Vaslui, unde
când nu am putut obține răspunsul
direct, am trimis întrebări către Ministerul

Transporturilor.
Oricine are o problemă îmi poate scrie,
iar dacă va fi nevoie, voi trimite întrebări
sau interpelări către ministerele de
resort. Îmi puteți sesiza subiecte direct la
cabinete, sau prin una dintre metodele
de comunicare puse la dispoziție la finalul
documentului.
Trebuie să ne obișnuim cu faptul că
politicianul se află în slujba cetățeanului.
Un politician trebuie să facă uz de toate
instrumentele puse la dispoziție pentru
a-l ajuta.
Vă invit să îmi scrieți mie, primarului sau
consilierului local/județean, atunci când
credeți că acesta vă poate ajuta în ceea
ce privește problema dumneavoastră.

Inițiativă legislativă:

notificarea prealabilă pentru depunerea rapoartelor de
evaluare a proprietarilor care dețin spații nerezidențiale

Prima inițiativă legislativă depusă anul acesta
are în spate un principiu simplu: tratarea
cetățeanului, de către instituțiile
publice, ca partener, nu ca adversar.
În prezent, proprietarii de spații
nerezidențiale trebuie să depună
un raport de evaluare a spațiilor
comerciale deținute, o dată la 5 ani.
Pentru că perioada este una extinsă,
pot apărea erori, iar cetățenii pot
uita să depună acest raport.
Din păcate, nedepunerea
acestui raport atrage o majorare
substanțială a impozitului pe
spațiul deținut.
Actuala lege presupune
automat că cetățeanul este
de rea credință, majorând
impozitul. Pentru evitarea
erorilor, inițiativa legislativă
impune obligația autorităților
locale de a notifica cetățeanul cu
privire la necesitatea depunerii
acestui raport.
Astfel, cetățeanul poate evita
majorarea considerabilă a impozitului
pe spațiul pe care îl deține.
La momentul scrierii acestui raport,
inițiativa a fost votată de Senat, și urmează
să intre în dezbaterea Camerei Deputaților,
care este decizională în acest caz.
Sunt optimist, iar faptul că inițiativa a primit voturi
de la toate partidele în Senat, mă face sa cred că
aceasta are șanse să treacă și de Camera Deputaților.

Drumuri mai sigure:

inițiativă legislativă pentru utilizarea camerelor de bord în
constatarea contravențiilor rutiere
Una dintre cele mai mari tragedii ale României, despre care se
vorbește prea puțin este numărul de decese pe șoselele din România.
O cauză frecvent citată este lipsa infrastructurii rutiere, însă aceasta
este doar o parte din poveste.
Statisticele puse la dispoziție de Ministerul
Afacerilor Interne ne arată o imagine
destul de sumbră.
Doar în 2020, 1200 de români și-au pierdut
viața într-un accident rutier. Mult mai
mulți au suferit răni grave sau au fost
implicați într-un accident. Cauzele sunt
multiple, însă în topul acestora se află
acțiuni cauzate de indisciplina în trafic.
Neadaptarea vitezei, depășiri periculoase,
utilizarea telefonului sau a altor dispozitive
- toate sunt cauze care au produs, din
păcate, morți pe șoselele din România.
Inițiativa depusă reia, într-o formă
adaptată, un proiect de lege depus în
legislatura anterioară. Ideea este simplă:
legea dă posibilitatea șoferilor de a face
sesizări pe baza înregistrărilor surprinse
cu camerele de bord, pe care din ce în ce
mai mulți șoferi le dețin.
Șoferii ar fi mai predispuși spre a se

conforma legislației, atunci când circulă
pe drumurile publice, știind că există
perspectiva sancționării, chiar și în
absența unui echipaj de poliție.
În prezent, legislația prevede necesitatea
deținerii
unui
echipament
video
omologat, un lucru care nu este comun
printre cei care dețin camerele de bord.
Pentru că a existat o anumită îngrijorare
față de proiectul anterior, de această dată
am adăugat pedepse pentru cei care
ar încerca să falsifice probe video, deși
această probabilitate este relativ scăzută.
Proiectul a fost (re)depus recent la Senat,
iar începând cu luna februarie, ar trebui să
intre în dezaterile comisiilor competente.
Acesta este un proiect ce ar putea salva
vieți, de aceea sper ca parlamentarii să
reflecteze la modul cel mai serios asupra
acestuia.

Declarații privind proiectul pentru
utilizarea camerelor de bord

STOP poluare! START
reciclare!
În perioada 4-31 octombrie 2021, am implementat un ambițios proiect
de promovare a colectării selective și de înțelegere a modului în
care sunt reciclate deșeurile pe care le producem.
În timpul campaniei, bârlădenii au adus
PET-uri, hârtie, doze de aluminiu sau
ambalaje de sticlă, în schimbul cărora
au primit bilete pe care au putut să le
utilizeze pentru transportul în comun.
La lansarea evenimentului a participat
inclusiv
Octavian Berceanu,
fostul
comisar-șef al Gărzii de Mediu, sub
mandatul
căruia
lupta
împotriva
infracțiunilor de mediu a luat un nou
avânt.

Proiectul s-a desfășurat doar în Bârlad,
însă odată cu venirea primăverii, ne
dorim să extindem acest proiect și în alte
localități din județul Vaslui.
Deja colegi parlamentari s-au arătat
interesați de a implementa acest proiect
și la ei în județ, iar eu le voi acorda tot
sprijinul pentru ca aceste proiecte să fie
implementate.

Activitatea s-a bucurat de interes în rândul
cetățenilor. Au fost sute de cetățeni care
ne-au adus diverse materiale reciclabile.
Toate acestea au fost reciclate datorită
sprijinului oferit de PRISCOM, firmă care
se ocupă de reciclare în zona Bârladului.
În același timp, tot efortul nu ar fi fost dus
la bun sfârșit, dacă membrii USR nu s-ar
fi implicat.
În perioada campaniei, aceștia au fost
prezenți în stradă, au vorbit cu cetățenii
și le-au explicat beneficiile colectării
selective și ale reciclării.
Le mulțumesc pe această cale tuturor
celor care și-au rupt din timpul lor liber
pentru a contribui la succesul campaniei.
Aprecierea de care s-a bucurat această
campanie este alcătuită din suma

eforturilor individuale depuse de membrii
echipei.
În același timp, este necesară o implicare
instituțională mai solidă și mai accentuată.
Fără un sprijin din partea autorităților
locale, care să organizeze sistemele de
management al deșeurilor, România nu
va putea să atingă standardele de care
alții cetățeni din vest deja se bucură.
Colectarea selectivă și reciclarea nu sunt
mofturi, ci sunt cerințe pe care va trebui
să le îndeplinim.

Eforturile echipei s-au concretizat în 2 tone de materiale care nu au mai ajuns în
gropi de gunoi, unde să polueze mediul, ci au fost reciclate.
Pe lângă materialele prezentate mai sus, bârlădenii au mai adus la reciclat și produse
electronice.
Faptul că în doar o lună de activitate s-au strâns 2 tone de material reciclabil, ne arată o
parte din imaginea deșeurilor pe care un oraș de mărime medie le produce. Înmulțind
cantitatea de mai sus cu numărul orașelor, mai mari sau mai mici, din România,
putem deduce care este cantitatea anuală de deșeuri care ajung să ne polueze mediul
înconjurător.
Vă invit să îmi urmăriți pagina de Facebook și restul canalelor de comunicare. Vom reveni,
mai mult ca sigur, cu această campanie, și vom încerca să implicăm și să informăm și
mai mulți oameni despre aceasta.

Ziua Constituției
România marchează, în fiecare an pe
8 decembrie, Ziua Constituției. Anul
acesta s-au împlinit 30 de ani de la
adoptarea Constituției (adoptată în
1991, revizuită în 2003). Am decis să
marchez momentul în stradă.

Prima inițiativă depusă ca deputat, în
anul 2017, prevedea acordarea unei
Constituții la preschimbarea buletinului,
atunci când un cetățean
împlinește vârsta de 18 ani.
Inițiativa nu a primit atunci
susținerea pentru a se
transforma în lege, însă
am rămas și voi rămâne
un promotor al cunoașterii
acesteia.
A
înțelege
Constituția
înseamnă
să
înțelegi
rolul
fiecărei
instituții
din
arhitectura
politică
românească,
înseamnă
să îți cunoști drepturile și
obligațiile de cetățean și este
primul pas spre o implicare civică mai
amplă.

Pe 8 decembrie, am mers în Bârlad și
în Vaslui unde am împărțit constituții,
precum și un pliant care sumariza
principalele articole pe care
un cetățean ar trebui să le
cunoască.
Am fost primit bine, însă
deloc
surprinzător,
mulți
oameni mi-au spus că nu au
citit vreodată Constituția, un
lucru deloc surprinzător, dar
care trebuie să ne îndemne să
fim mai implicați.
Voi încerca să fac o tradiție
ca pe 8 decembrie, să ies să
discut cu cetățenii despre
Constituție.
Dacă măcar o persoană
alege să fie mai implicată, acesta este
un câștig pentru întreaga comunitate.

Campanii. Vizite în județ.
Am susținut în mod activ
vaccinarea împotriva Covid-19.
Vaccinarea a salvat mii de vieți
în România și milioane în toată
Europa.
Am promovat vaccinarea prin
intermediul unei campanii de
social media și voi continua să o
fac știind că vaccinarea salvează
vieți.

La campania de vaccinare a
participat inclusiv Ioana Mihăilă.
Ioana Mihăilă a fost primul
ministru al sănătății care
s-a implicat într-o astfel de
campanie direct la firul ierbii,
vaccinând persoane în centrele
de vaccinare din județul Vaslui.

Pentru anul următor, proiectele
de infrastructură vor rămâne o
prioritate.
Voi
folosi
instrumentele
parlamentare pentru ca proiectele
să beneficieze de aceeași atenție
ca în 2021.
În stânga, o poză de la vizita
secretarului de stat de la acea
vreme, Adrian Covăsnianu, pe
șantierul șoselei de centură a
Bârladului.

2022
Noi provocări, noi obiective.
Intrarea USR la guvernare a reprezentat
o nouă paradigmă în guvernarea din
România.
Am arătat că un partid poate propune
oameni competenți pentru funcțiile
publice, am arătat că politica se poate
face și altfel.
În urma noastră au rămas zeci de proiecte,
la toate ministerele deținute. Cel mai
important este PNRR - Planul Național de
Redresare și Reziliență - scris de Cristian
Ghinea și echipa sa, și care detaliază pașii
și reformele pe care România trebuie să le
implementeze în anii ce vor veni, pentru
a putea accesa o sumă de până la 30 de
miliarde de euro.
Din opoziție, USR va veghea la
implementarea PNRR și a îndeplinirii
obiectivelor din acesta.

Personal îmi propun să fiu mai aproape de
cetățeni. Criza politică din 2021 a produs
o și mai mare ruptură între așteptările
cetățenilor și politicieni.
Trebuie să refacem încrederea cetățenilor
în politicieni, să le redăm speranța că
aceștia au o opțiune politică modernă,
pro-europeană și reformatoare.
Avem un an nou în care putem realiza
multe, în care depinde de noi să aducem
spre îndeplinire faptele necesare realizării
obiectivelor.
Personal, voi munci în continuare
pentru a-mi îndeplini obiectivele de a fi
mai aproape de cetățean și de a-i servi
interesele.

Unde putem discuta:
Ușa cabinetelor mele este deschisă pentru toți cei care vor să
discutăm, iar pe rețele sociale am pus la dispoziție mai multe canale
unde cetățenii îmi pot scrie.

Facebook
facebook.com/MihaiCatalinBotez

Instagram
@mihai.botez.deputat.usr

Site
www.mihaibotez.ro

Telefon
0725 109 712

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.
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