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O sesiune 
plină de 
provocări

ianuarie-
iunie 2022

Fiecare sesiune parlamentară își are provocările 
sale, iar sesiunea desfășurată între ianuarie-iunie 
2022 nu a ieșit din tiparul acestor provocări.
După schimbarea coaliției de guvernare de la finalul 
anului 2021, USR a fost nevoit să reintre în opoziție, 
o opoziție față de o guvernare PNL-PSD-UDMR 
care pare că nu știe ce face, care este depășită 
de problemele națiunii și ale cărei resurse de 
competență au fost demult secătuite.
O practică pe care nu am schimbat-o, indiferent 
că USR s-a aflat la putere sau în opoziție, se referă 
la prezentarea unui raport privind activitatea mea 
parlamentară.
În paginile următoare, veți putea descoperi 
principalele activități pe care le-am desfășurat în 
Parlament, precum și cele desfășurate în județul 
Vaslui, circumscripția pe care o reprezint. 
Raportul reprezintă un sumar al unei munci 
parlamentare și politice pe care o desfășor alături 
de colegii mei, atât din cabinet, cât și din partid. 
Ca și până acum, rămân deschis la critica 
constructivă și ca de fiecare dată voi răspunde 
la întrebările, sugestiile și sesizările care-mi vor 
fi trimise. 

      Mihai Botez
      Deputat USR
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Activitatea în cifre
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la începutul sesiunii
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Dincolo de cifre
Activitatea de deputat este de multe ori redusă la câteva cifre seci. De câte ori ai vorbit, câte 
legi ai semnat sau câte întrebări și interpelări ai semnat.

Însă în spatele acestor cifre se află multe subiecte. Spre exemplu, una dintre temele pe care 
le-am abordat în mai multe luări de cuvânt s-a referit la (lipsa de) responsabilitate(a) ASF. 
Falimentul City Insurance a creat valuri pe piața asigurărilor, iar milioane de români s-au găsit 
într-o situație incertă.

Am subliniat necesitatea unei transparențe și responsabilități mai mari din partea unei instituții 
în care salariile ating sume colosale. Din păcate, apelurile mele nu s-au bucurat de susținere 
din partea coaliției de guvernare, iar diversele măsuri care ar fi transparentizat activitatea încă 
rămân departe de a fi adoptate.

Alte luări de cuvânt s-au referit la situația specifică a județului Vaslui și a lipsei de dezvoltare 
cu care încă ne luptăm. În Parlament există deja un obicei ca parlamentarii să depună inițiative 
de acordare de diverse beneficii pentru locuitorii din anumite zone. Am subliniat nevoia de a 
acorda o atenție mai mare sectorului agriculturii din județ și am invitat Guvernul să ia măsuri 
pentru implementarea cu celeritate a unui program de dezvoltare a sistemului de irigații, 
dar și pentru susținerea asocierii în domeniul agricol și pentru dezvoltarea unor capacități 
performante de stocare și procesare a produselor agricole. Agricultura este un domeniu cheie 
pentru județul Vaslui, un domeniu din care mii de cetățeni își câștigă traiul.

Nu în ultimul rând, am folosit intrumentele parlamentare, precum întrebările și interpelările, 
pentru a chestiona Guvernul asupra unor probleme locale sau naționale. M-am axat pe 
întârzierile întâmpinate în ceea ce privește lucrările de la Centura Ocolitoare a municipiului 
Bârlad sau am interpelat Ministerul Afacerilor Interne referitor la situația accidentelor de pe 
șoselele României.

Vă invit să consultați pagina mea de pe site-ul Camerei Deputaților aici, unde veți găsi 
informații complete.
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=47&cam=2&leg=2020
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Adoptarea unei inițiative 
legislative
Lungul drum de la inițiere la adoptare.

În cadrul sesiunii recent încheiate, una dintre inițiativele legislative inițiate de mine 
a fost adoptată cu o majoritate largă. Inițiativa legislativă este astăzi Legea 252/2022.

Pe scurt, legea modifică anumite prevederi ale Codului Fiscal referitoare la depunerea 
rapoartelor de evaluare pentru persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri 
nerezidențiale. Acest raport trebuie (re)depus o dată la 5 ani, iar până recent, proprietarii 
nu erau informați când trebuie să îl redepună. Nedepunerea lui la timpul stabilit atrăgea 
o creștere a impozitului pe spațiile deținute. 

Modificarea inițiată de mine se referă la informarea proprietarilor, prin diverse 
mijloace, într-un timp util, astfel încât aceștia să știe că este timpul să redepună acest 
raport. Deși este o lege care are impact asupra unui public mai degrabă de nișă, mi-am 
dorit ca acesta să fie un pas prin care schimbăm filosofia prin care statul relaționează 
cu cetățeanul, să trecem de la sancționarea cetățeanului, la colaborarea cu acesta.

Ce vreau să subliniez este că procesul de adoptare a durat aproape 8 luni. 8 luni 
în condițiile în care, legea avea mai degrabă un impact mic asupra sistemului fiscal 
în ansamblu, 8 luni în care am susținut această lege în Comisiile din Senat, în plen, 
comisiile din Camera Deputaților și mai apoi la votul final din Camera Deputaților, în 
condițiile în care acest proiect nu perturba deloc sistemul fiscal. 

Un drum lung, care ne arată că Parlamentul mai are de parcurs pași până când inițiativele 
bune să poată fi adoptate mai rapid.

Îmi doresc, totuși, să mai văd astfel de inițiative bune, prin care statul să treacă la un 
model colaborativ, de la unul punitiv. Poate așa, Parlamentul va mai recăpăta o parte 
din încrederea cetățenilor.
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Utilizarea camerelor de bord în 
constatarea contravețiilor
Un proiect greu de adoptat.

Cei care mi-au urmărit activitatea în decursul timpului știu cât de mult am luptat pentru 
acest proiect.

Pe scurt, inițiativa legislativă propusă de către mine ar fi permis utilizarea camerelor 
de bord pentru constatarea contravențiilor din trafic. Modelul este aplicat și în alte 
state și presupune crearea unei platforme gestionate de MAI/Poliția Română pe care, 
șoferii care au constatat contravenții ale participanților din trafic, să poată încărca un 
video surprins cu camera de bord, în care sunt prezentate și alte elemente de context, 
urmând ca Poliția să sancționeze șoferul care a comis contravenția.

Proiectul avea și scopul de a unifica aplicarea legii din România care, momentan nu 
este aplicată unitar de către toate Inspectoratele Județene de Poliție.

Obiectivul final ar fi fost reducerea numărului de accidente de pe șoselele României 
unde, conform datelor puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, numărul 
accidentelor rămâne în continuare foarte ridicat, fiind 
înregistrate numeroase victime.



Pe 17.02.2022 am organizat la 
Palatul Parlamentului o dezbatere 
pe marginea acestui proiect. 
Dezbaterea s-a desfășurat în 
format hibrid.

Din partea MAI i-am avut la 
dezbatere pe Maria Dragnea 
(direcția rutieră a IGPR) și 
Costi Udrea (responsabil cu 
protecția datelor IGPR), din 
partea sindicatului polițiștilor 
EUROPOL a participat domnul 
Daniel Zontea, din partea Uniunii 
Naționale a Asiguratorilor din 
România au participat Claudiu 
Sofron, Ovidiu Ciobanu și Oana 
Ghiocea, din partea Autorității 
Rutiere Române a participat 
domnul Daniel Biclineru, din 
partea Uniunii Naționale a 
Transportatorilor din România 
a participat doamna Lorena 
Sandu, iar din partea Consiliului 
Legislativ a fost prezent domnul 
George Dircă.

La dezbatere au intervenit 
din on-line Vlad Gheorghe, 
europarlamentar USR, Dan 
Barna, vicepreședinte USR și 
deputat, Horațiu Cosma, fost 
secretar de stat în Ministerul 
Transporturilor, Beniamin 
Teodosiu, Adrian Giurgiu și 
Ion Marin Lazăr, deputați USR, 
precum și domnul Gheorghe 
Eliad, jurnalist cu experiență în 
domeniul siguranței auto.
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Un rezumat mai larg al discuțiilor este accesibil aici.

De reținut este faptul că rezistența 
instituțională încă reprezintă un 
factor decisiv în adoptarea măsurilor 
legislative. În acest caz concret, 
rezistența manifestată de MAI este un 
factor decisiv în neadoptarea acestui 
proiect, în mod particular, MAI afirmând 
că implementarea acestuia ar întâmpina 
mai multe dificultăți, atât de ordin 
logistic, cât și la nivel de resurse financiare 
și umane.

Am explicat în timpul dezbaterii, cât și în 
multe alte dezbateri în cadrul comisiilor 
avizatoare sau de raport, cum aceste 
blocaje pot fi depășite pentru ca un 
proiect bun să poată fi adoptat.

Din păcate, acest proiect are nevoie de 
o majoritate parlamentară mai deschisă 
și care se apleacă mai mult spre nevoile 
cetățenilor, pentru ca în cele din urmă să 
fie adoptat. 

Eu voi continua să lupt pentru șosele 
mai sigure, prin toate mijloacele care 
îmi sunt puse la dispoziție și sper că, într-
un final, Ministerul Afacerilor Interne va 
înțelege că dacă nu schimbăm nimic 
în cadrul legislativ, nu se va schimba 
nimic nici pe șoselele din România, iar 
accidentele vor rămâne la un nivel ridicat.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=385806773355809&set=a.322183586384795


Alumni’s Storytime
Un proiect dedicat liceenilor din județul Vaslui.
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Unul dintre lucrurile care mi-a lipsit atunci 
când am fost un licean care dorea să 
decidă drumul pe care voia să și-l aleagă 
în viață a fost lipsa contactului cu cei care 
deja aveau o carieră în diverse domenii și 
obținerea unei perspective, de la aceștia, 
asupra provocărilor și oportunităților pe 
care le presupune alegerea unui anumit 
drum.

Alături de Nicoleta Chiriac, o tânără 
membră USR implicată în viața județului, 
am organizat evenimentul Alumni’s 
Storytime, desfășurat în 3 ediții la 
Bârlad, Huși și Vaslui.

În cadrul celor 3 întâlniri, am adus 
împreună liceeni și i-am pus față 
în față cu profesioniști din diverse 
domenii, precum siguranță publică, 
domeniul artistic, IT, avocatură, domeniul 

învățământului, 
medicină sau 
antreprenoriat 
și economie. 

Fiecare invitat a făcut o scurtă 
prezentare a domeniului în care 
activează, iar liceenii au putut să 
pună toate întrebările la care voiau un 
răspuns

S-au schimbat multe informații prețioase 
între participanți, iar impresia mea 
este că mulți dintre aceștia au plecat 
de la eveniment mai pregătiți pentru 
provocările pe care le vor întâmpina în 
viitoarele cariere. 

Cu siguranță vom mai organiza aceste 
evenimente. Dacă ai propuneri, ori 
consideri că experiența ta poate fi utilă 
liceenilor, îți propun să îmi transmiți 
un mesaj prin una din metodele de 
comunicare disponibile la finalul 
documentului.

Orice experiență este importantă.
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Eforturi depuse pentru refugiații 
ucraineni
Agresiunea rusă din Ucraina a produs un inevitabil val de refugiați, care au încercat și 
încearcă în continuare să scape din calea războiului. 

Deși județul Vaslui nu are graniță directă cu Ucraina, mii de ucraineni au intrat prin 
punctele vamale de la granița cu Republica Moldova.

Încă de la începutul agresiunii, am pus la dispoziție sediile cabinetelor parlamentare 
pentru strângerea de donații destinate refugiaților. Toate donațiile au ajuns la 
refugiații aflați la graniță.

Am fost direct la graniță unde am discutat cu autoritățile locale sau cu refugiați, și 
m-am adresat Guvernului și Prefecturii Vaslui în legătură cu probleme punctuale.

De asemenea, colegii mei din USR Vaslui au fost implicați direct, în special oferind 
donațiile strânse, sau ajutând în cazuri punctuale, în funcțiile de nevoile identificate. 
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Ce este nevoie acum este găsirea unei soluții pentru ca războiul să fie încheiat, iar 
ucrainenii să poată să se întoarcă la casele lor. Statul român, alături de statele din 
Uniunea Europeană, va trebui să se implice activ în efortul de reconstrucție a unei 
Ucraine democratice.

La momentul scrierii acestui raport, încă nu este foarte clar care va fi deznodământul 
războiului.
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Contactarea directorilor de școli pentru 
a depune proiecte finanțate prin PNRR
Alături de colegii mei din cadrul cabinetului parlamentar și din partid, am depus un 
efort pentru a contacta directorii de la 98 de școli din județul Vaslui care erau eligibile 
pentru a primi finanțare prin intermediul PNRR.

Finanțarea se ridică la 200.000 euro și este destinată implementării unor măsuri de 
reducere a abandonului școlar.

Într-un timp scurt, au fost contactați directorii pentru a aplica în cadrul apelului de 
finanțare, care se desfășura pe principiul primul venit, primul servit.

Din cele 98 de școli eligibile, au aplicat efectiv 87.

După evaluarea proiectelor și a eligibilității, 49 de unități școlare din județ au fost 
selectate pentru a primi finanțare, aceasta având un total de 36,5 milioane lei.

Aceste proiecte vor avea un impact pozitiv semnificativ asupra a mii de elevi din județ. 

Ca de fiecate dată, voi continua să informez autoritățile și instituțiile locale în legătură 
cu oportunitățile de finanțare disponibile, chiar dacă acest lucru necesită să vorbesc cu 
fiecare primar, director sau factor decizional în parte.
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Donarea de sânge...la 
Parlament!

Într-un eveniment organizat de colegii mei deputați USR, Diana Stoica și Tudor Pop, 
am avut ocazia să donez sânge pentru prima dată, chiar la Palatul Parlamentului.

Încă de la începutul mandatului am organizat, în mod recurent, la Bârlad, un eveniment 
de donare de sânge, în care membrii USR și nu numai, au mers la CTS Bârlad.

În urma unor demersuri lungi, discuții cu Ministerul Sănătății, Prefectura Vaslui și 
Consiliul Județean, am obținut deschiderea unui punct de recolectare în municipiul 
Vaslui.

În mod recurent, personalul de la CTS Bârlad, organizează colecte de sânge în punctul 
special amendajat din municipiul Vaslui. Intenția mea este ca într-un final, să poată fi 
amenajat un spațiu în care un centru local să funcționeze în permanență în municipiul 
Vaslui. Acest lucru ar oferi o flexibilitate mai bună vasluienilor care doresc să doneze și, 
mai mult ca sigur, ar impulsiona donatul de sânge la nivel județean.

Ca de fiecare dată, nu îmi rămâne decât să vă încurajez să mergeți să donați, atunci 
când aveți posibilitatea. 



Acțiune de ecologizare la 
Prodana
În această sesiune parlamentară am reușit să particip la două acțiuni de ecologizare 
desfășurate în zona Prodana. Lacul Prodana este o zonă cu potențial, un loc ce ar 
putea deveni o oază de liniște pentru bârlădenii (și nu numai) care vor să scape pentru 
câteva ore de presiunea orașului.

Mi-aș dori, în primul rând, ca cetățenii care vizitează această zonă să îi acorde mai 
multă atenție. Dacă vom începe să tratăm locul cu respect, atunci acesta își va păstra 
frumusețea.

Sper ca acest loc să beneficieze de mai multă atenție din partea autorităților locale 
și să fie valorificat la adevăratul său potențial.

15



Ce ne așteaptă pentru 
sesiunea din toamnă?
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Sesiunea din toamnă vine cu multe 
note de plată pentru actuala coaliție 
de guvernare. Inflația, condițiile de 
recesiune de la nivel mondial precum și 
incompetența de la nivelul Guvernului 
vor apăsa pe coeziunea guvernării. Va 
rezista coaliția până la noul an? Încă nu 
știm, dar rămâne de văzut.

Eu voi continua să fiu reprezentantul 
singurului partid de opoziție 
european din județul Vaslui.

Vă voi informa în legătură cu inițiativele 

legislative pe care le voi depune, 
precum și în legătură cu evenimentele 
pe care le voi organiza.

Ușa cabinetului meu este deschisă 
pentru oricine dorește să conversăm, 
indiferent de simpatiile politice pe care 
le are.

Transparența va rămâne o 
caracteristică ce va defini sesiunea 
din toamna anului 2022.
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Cum mă poți contacta?

Facebook
https://www.facebook.com/MihaiCatalinBotez

Instagram
https://www.instagram.com/mihai.botez.deputat.usr/?hl=en

Site

Telefon
www.mihaibotez.ro

0725 109 712

Sedii cabinete
Bârlad, Strada Paloda nr. 5, etaj 1, jud. Vaslui.
Vaslui, Strada Ștefan cel Mare nr. 187, etaj 1.
Huși, Bd. 1 mai nr. 5, Bloc 27, Sc. A, Ap. 2, parter.

https://www.facebook.com/MihaiCatalinBotez
https://www.instagram.com/mihai.botez.deputat.usr/?hl=en
http://www.mihaibotez.ro
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