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

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

 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.PL.x.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” (Pl. x. 773/2006). 

 
 Pentru această propunere legislativă s-a întocmit raportul nr. 29/341 din 4 decembrie 2006, prin care s-a propus adoptarea  

propunerii legislative cu modificări, şi raportul suplimentar nr. 29/431 din 21 martie 2007,  prin care s-a propus respingerea. 

 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 27 martie 2007, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU 
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FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA” (Pl. x. 773/2006) Comisiei sesizate în fond, în 

vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului. 

  
 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, fiecare elev şi cadru didactic ar dispune de un 

laptop, precum şi de acces la internet, deci la informaţie, ceea ce reprezintă o mare miză pentru progresul reformei sistemului de 

învăţământ din ţara noastră.  

 
 2. În funcţie 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 17 deputaţi din totalul de 31 membri.  

 La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: doamna Ecaterina Andronescu - ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; doamna Ioana Mihailă – 

director în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării; domnul senator Ioan Ghişe – iniţiator. 

 
 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, republicat, Camera Deputaţilor este Camera decizională.  
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 5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 11 şi 18 martie, 9 aprilie 2008, 23 şi 29 iunie, 15 decembrie 2009, Comisia, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, 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 wireless, aria de acoperire a antenelor prin care se face conexiunea fiind 

astfel 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; 

 -  laptopul este prevăzut a fi folosit de copii între 6 – 16 ani, dar este potrivit doar pentru vârstele mici, pentru liceeni 

existând un alt proiect guvernamental;  

 - costul real al laptopului depăşeşte substanţial costul prevăzut iniţial, de 100 dolari, la care se adaugă costurile logistice – 

distribuţia, depozitarea, transportul; 

 - valoarea iniţială a programului este de aproximativ 700 milioane dolari, necesitând alocări succesive anuale pentru noile 

generaţii de şcolari. Ponderea financiară a programului devine împovărătoare pentru bugetul educaţiei.  

 
 
                    PREŞEDINTE                            SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Doina BURCĂU 
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