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                                                        Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Întrebare 

Către: Lucian Bode, Ministrul Transporturilor 

De la: Mihai Cătălin Botez, Deputat USR, Circumscripția electorală nr. 39 Vaslui. 

Obiectul întrebării: Stadiul lucrărilor pentru anumite proiecte de infrastructură din județul 

Vaslui 

Stimate domnule ministru, 

 Mi-am manifestat întotdeauna interesul față de lucrările de infrastructură desfășurate în 

județul Vaslui. Presupunerea mea este că nu puteți fi decât de acord cu faptul că infrastructura 

la nivelul județului Vaslui (dar și a întregii regiuni Moldova) a fost neglijată. Deși nu am văzut 

progrese semnificative în cele 6 luni de la preluarea mandatului, sper ca acest lucru să fie 

remediat. După spusele dumneavoastră la începutul unei ședințe de guvern, execuția proiectelor 

de infrastructură a continuat și în perioada stării de urgență. 

 Astfel, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Când vor începe efectiv lucrările la Șoseaua Ocolitoare a municipiului Bârlad? Din 

ultimele informații oficiale lucrările ar fi trebui să înceapă la 1 martie anul acesta, dar 

încă nu se întâmplă nimic în teren. Bârlădenii nu mai cred termenele pe care le dau 

autoritățile, dar vrem să știm ce blochează acum înaintarea lucrărilor, iar dacă pot eu 

personal să ajut cumva, vă rog să-mi spuneți. Vă rog să îmi transmiteți dacă, din datele 

pe care le aveți la dispoziție momentan, există perspectiva altor întârzieri? 

2. Vă rog să îmi precizați stadiul proiectului de construire a Șoselei ocolitoare a 

Municipiului Vaslui. Care este orizontul de implementare al acestui proiect și ce 
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progrese și obstacole ați întâmpinat, în legătură cu acest proiect, până la momentul 

redactării răspunsului la această adresă. 

3. Vă rog să îmi precizați stadiul proiectului de construire a Șoselei ocolitoare a 

Municipiului Huși. Care este orizontul de implementare al acestui proiect și ce progrese 

și obstacole ați întâmpinat, în legătură cu acest proiect, până la momentul redactării 

răspunsului la această adresă. 

Aștept cu mare interes răspunsul dumneavoastră în scris. 
 

 

  

             Data                 Cu respect, 

               Mihai Botez, Deputat USR 

 




