Scrisoare de intentie:
Catre,
Stimate domnule presedinte,
Va aducem la cunostinta ca, la data de 16 mai.2006, s-a depus la Parlament de catre
deputatul de Brasov, Ioan Ghise, proiectul de lege intitulat:

“Un laptop pentru fiecare elev si pentru fiecare cadru didactic din Romania”,
din unitatile sistemului de invatamint preuniversitar de stat. www.olpc.ro
Atribuirea se va face in mod gratuit.
In prezent acest proiect de lege se afla in dezbatere la Senat.
Propunerea se refera la un laptop de 100 $, conform Initiativei mondiale lansata de MIT
(Massachussets Institute of Technology), din SUA, la WSIS(World Summit for
Information Society), la IV-a Conferinta mondiala pentru societatea informationala, la
Tunis(16-18 noiembrie 2005).
Pe adresele de Internet: http://www.laptop.org si respectiv http://www.itu.int/wsis/ se
pot gasi detalii legate de aceste subiecte.
Conferinta de la Tunis 2005, care a fost organizata sub egida ONU de catre UTI
( Uniunea Internationala pentru Telecomunicatii) s-a bucurat de prezenta a
reprezentantilor guvernamentali, parlamentari, din bussines si mass-media din peste 30 de
tari ale lumii.
Va anexam la prezenta scrisoare: proiectul de lege, expunerea de motive si
fundamentarea tehnica intitulata: “Initiativa Un laptop pentru fiecare copil”, material
realizat de catre prof. univ. dr. ing. Adrian Petrescu, de la Catedra de Calculatoare a UPB
( Universitatea Politehnica Bucuresti). Adresa de mail: padrian@cs.pub.ro.
Va rugam sa aveti amabilitatea sa analizati, in cadrul conducerii organizatiei Dvs.,
posibilitatea sprijinirii initiativei privind proiectul de lege:
“ Un laptop pentru fiecare elev si fiecare cadru didactic din Romania”.
In situatia fericita in care organzatia Dvs. doreste sa sprijine acest proiect va rugam sa
aveti amabilitatea sa va anuntati intentia la adresa de mail: ghise.ioan@cdep.ro prin
completarea scrisorii de sustinere din modelul anexat.
Cu acordul Dvs., sustinerea pe care o veti da acestui proiect va fi anuntata pe site-ul:
www.olpc.ro precum si in scrisoarea anexa catre conducerile urmatoarelor institutii
fundamentale ale statului:
Presedintele Romaniei;
Primul ministru al Guvernului Romaniei;
Presedintii celor doua camere ale Parlamentului;
Presedintii comisiilor de specialitate din Senat si Camera Deputatilor.
Ministrilor educatiei, finantelor si TIC;
Principalelor sindicate din invatamintul preuniversitar;
Mass-media centrala.
Cu speranta ca aceasta actiune slujeste cresterii calitatii sistemului romanesc de
invatamint si ajuta elevii si cadrele didactice din Romania.
Va multumim!

Bucuresti, 28 mai 2006,

Initiatori ai “Initiativei OLPC Romania” si ai proiectului de lege
“Un laptop pentru fiecare elev si pentru fiecare cadru didactic din Romania”, sunt

d-l prof. univ. dr. ing. Adrian Petrescu si prof. Ioan Ghise, deputat de Brasov.

