
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 
 şi Comunicaţiilor       29  noiembrie 2006 

 
SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 29 noiembrie 2006 
 
La lucrările Comisiei din 29 noiembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu 
Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Doina Micşunica 
Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir Mănăstireanu şi au 
fost absenţi Ibram Iusein, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. 
Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Propunere legislativă privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU FIECARE 
ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA” – aviz  
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat European Cooperant între 
Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat la Bucureşti la 17.02.2006 – aviz  
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al 
serviciilor poştale – raport  

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: dl. prof. Adrian Petrescu (Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare) şi dna. Laura Riteş (MCTI) 

1. În deschiderea şedinţei dl. deputat I. Ghişe, care a reluat ideile prezentate în şedinţa 
anterioară, insistând asupra faptului că această propunere legislativă implementează 
programul de guvernare şi mai multe ţări ale lumii vor accesa acest program – OLPC (One 
Laptop Per Child) – conform hărţii prezentată în materialul distribuit. 

Reprezentantul MCTI a arătat că ministerul nu susţine această iniţiativă în forma 
prezentată, deoarece prin Legea nr.269/2004 se derulează un program prin care se acordă un 
ajutor de 200 de euro / elev pentru achiziţionarea de calculatoare, în anul 2006 beneficiind de 
acest program 27.400 de elevi. Faţă de soluţia tehnică propusă prin iniţiativa legislativă, 
ministerul consideră că acesta este limitat în funcţionalităţi şi incert în ceea ce priveşte 
performanţa.  

Dl. preşedinte V. Pambuccian a susţinut în continuare sistemul bazat pe vouchere 
pentru elevii din clasa a IX-a, şi nu susţine iniţiativa legislativă, deoarece consideră că 
promovează tehnologie unică şi distribuitor unic. 

Dna. deputat M. Ştirbu a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului 
Finanţelor Publice şi a propus amânarea dezbaterii până la primirea acestuia. Totodată, a 
apreciat că avizul comisiei trebuie să fie unul tehnic, de specialitate. 

Dl. deputat V. Ungureanu a precizat că nu se poate amâna dezbaterea, întrucât 
comisia este sesizată numai pentru aviz şi a propus amendarea iniţiativei legislative, 
considerând că este periculos să se promoveze un furnizor unic. 
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Dna. deputat D. Dreţcanu  a arătat că în România nivelul de educaţie al elevilor este 
mai ridicat, iar acest dispozitiv nu ar putea fi folosit decât pentru copiii de grădiniţă şi cel 
mult de cei din clasele I – IV din unele zone rurale, iar posibilitatea de accesare a Internetului 
este limitată. 

Dl. deputat L. Nistoran a considerat că este prematură implementarea unui astfel de 
program, deoarece nu există infrastructură care să susţină accesul la Internet, iar produsul nu 
este suficient de matur şi a propus amânarea implementării acestui proiect până la sfârşitul 
anului 2007, când vor exista mai multe date despre performanţele dispozitivului. 

Dl. deputat A. Kovacs a precizat că programul de guvernare poate fi pus în practică în 
moduri diferite, iar iniţiativa propusă nu poate fi considerată unica soluţie.  

Dl. deputat I. Ghişe a precizat că în bugetul alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
pentru anul 2006 s-au prevăzut la capitolul infrastructură 1,2 miliarde de euro, din care au 
rămas necheltuiţi 300 milioane euro, ceea ce reprezintă 75% din costul proiectului.  

În cursul dezbaterilor s-au adus amendamente referitoare la denumirea produsului, 
mărirea sumei la 200$, eliminarea cadrelor didactice ca beneficiari şi implementarea 
programului începând cu anul şcolar 2007 – 2008, dar în final comisia a hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.  

2. Comisia a fost sesizată pentru avizare cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de Cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României şi Agenţia 
Spaţială Europeană. În urma examinării, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

3. Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al 
serviciilor poştale. Membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului Permanent amânarea 
termenului de depunere a raportului, deoarece în perioada 13–29.11.2006 programul Camerei 
Deputaţilor a fost modificat datorită dezbaterii proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2007, ceea ce a dus la scăderea timpului alocat lucrului în comisii, iar Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2006 a intervenit cu modificări asupra tuturor actelor normative din 
domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale în vigoare, ceea ce implică din 
partea comisiei o analiză aprofundată a implicaţiilor fiecărei modificări, analiză care nu a 
putut fi realizată până în prezent datorită timpului scurt avut la dispoziţie. 
 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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