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RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU 

FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA”  
(Plx. 773/2006) 

 
 

 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.Px.773/ 23 
octombrie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea 
legislativă privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU 
DIDACTIC DIN ROMÂNIA” (Plx. 773/2006). 
 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de joi, 14 decembrie 2006, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU 
FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA” (Plx. 773/2006), Comisiei sesizate în fond, în 
vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.  
 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al 
Guvernului.  
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  crearea şi implementarea Programului Naţional „Un laptop pentru 
fiecare elev şi pentru fiecare cadru didactic din România”. Prin acest program fiecărui elev şi cadru didactic din România i se 
acordă câte un laptop de 100 $, prin care aceştia ar dispune de accesul la internet, deci la informaţie, ceea ce reprezintă o miză 
importantă pentru progresul reformei sistemului de învăţământ din ţara noastră.  
 
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. La dezbaterea propunerii 
legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
doamna Gabriela Pasztor - secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării; domnul Dumitru Miron - secretar de stat, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării; domnul Constantin Ciupagea – consilier, Guvernul Româmiei; domnul deputat Ioan Ghişe – iniţiator; 
domnul prof. univ. Nicolas Negroponte – MIT (Massachusetts Institute of Technology SUA); domnul prof. univ. Adrian Petrescu 
– Facultatea de Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti. 
 
 4. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2006. 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Camera decizională.  
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 21 februarie, 14 şi 20 martie 2007, Comisia, cu 14 voturi pentru respingere şi 5 voturi 
împotriva respingerii, propune Plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - laptopul propus în iniţiativa legislativă este limitat în funcţionalităţi şi incert în ceea ce priveşte performanţa; 
 - conectivitatea la internet se poate realiza doar wirelees, care presupune ca fiecare laptop să se conecteze cu altul din 
apropiere, care se va lega de altele şi aşa mai departe, până la un echipament conectat la internet prin cablu. Aria de acoperire a 
antenelor prin care se face conexiunea este limitată; 
 - nu există o expertiză tehnică calificată care să certifice performanţele indicate de producător; 
 - nu se asigură garanţie pentru acest produs şi nu există service pentru reparaţii în România, cu toate că durata de 
funcţionare a produsului ar trebui să fie de 3 ani; 
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 -  laptopul este prevăzut a fi folosit de copiii între 6 – 16 ani, dar este potrivit doar pentru vârstele mici, pentru liceeni 
existând un alt proiect;  
 - costul real al laptopului depăşeşte cu 44 de dolari costul prevăzut iniţial, de 100 dolari, la care se adaugă costurile 
logistice – distribuţia, depozitarea, transportul; 
 - valoarea programului este de aproximativ 700 milioane dolari, iniţiatorii neputând preciza sursa de finanţare. 
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