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RAPORT DE ÎNLOCUIRE
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic
(Pl.x. 476/2006)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.PL.X.476/7 iunie
2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă
pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x. 476/2006).
La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul
Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Având în vedere faptul că profesorii universitari, membri ai Academiei Române sau ai academiilor de ştiinţe organizate pe
domenii ştiinţifice, înfiinţate conform legii, sunt, de regulă, creatori şi susţinători de şcoli de învăţământ şi ştiinţă, conducători de
programe de cercetare ştiinţifică şi de doctorat, se consideră că prezenţa lor activă în universitate şi după vârsta de 65 ani este mai
mult decât necesară. În majoritatea statelor din UE, precum şi în SUA, unde există instituţii academice similare, menţinerea
profesorilor universitari – academicieni în activitate până la vârsta de 70 de ani este o practică curentă.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.
4. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 4 iulie 2006, Comisia, cu 15 voturi pentru şi o abţinere, propune Plenului adoptarea
propunerii legislative, cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
Legea nr. 128/1997
---

2.
---

3.

Text
Text propus de Comisie
propunere legislativă
(autorul amendamentelor)
Titlul Legii: Lege pentru completarea Titlul
Lege
pentru
Legii:
Legii nr.128/1997 privind Statutului completarea art. 129 din Legea
personalului didactic
nr.128/1997 privind Statutului
personalului didactic
Art. unic: Legea nr.128/1997 privind Articol unic: După alineatul (2) al
Statutul personalului didactic, publicată în articolului
129
din
Legea
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128/1997
privind
Statutul
nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi personalului didactic, publicată în
completările ulterioare, se completează Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997,
după cum urmează:
cu modificările şi completările
ulterioare, se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu următorul
cuprins:

Art. 129. - (1) Profesorii
universitari şi conferenţiarii
universitari cu titlul ştiinţific
de doctor pot rămâne în
2

Motivare

activitate până la vârsta de
65 de ani.
(2) La împlinirea vârstei de
pensionare,
profesorii
universitari şi conferenţiarii
universitari cu titlul ştiinţific
de doctor, cu excepţiile
prevăzute în titlul VIII Dispoziţii
tranzitorii
şi
finale,
care
dovedesc
competenţă
profesională
deosebită, pot fi menţinuţi
ca titulari în funcţia
didactică, la cerere, cu
acordul consiliului facultăţii
şi cu aprobarea anuală a
senatului universitar, prin
vot nominal deschis, până la
împlinirea vârstei de 70 de
ani.
1. După alineatul (2) al art.129, se
introduce un alineat nou, (3) cu
următorul cuprins:

---

Profesorii
universitari,
membri
ai
Academiei Române, ai Academiei de
Ştiinţe Medicale şi ai Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice, organizate
conform legii, rămân în activitate până la
3

„(3) Profesorii universitari, membri
ai Academiei Române sau ai
academiilor de ştiinţe organizate
pe domenii ştiinţifice, înfiinţate
conform legii, pot rămâne în

Membrii
Academiei
Române şi ai
academiilor de
ştiinţe
organizate pe
domenii sunt,
de
regulă,
organizatori de
şcoli
de
învăţământ şi

vârsta de 70 de ani. Peste această vârstă pot
fi menţinuţi în activitate numai cu acordul
instituţiei în care lucrează, prin prelungiri
anuale pe baza certificatului de sănătate.

activitate până la vârsta de 70 de
ani. Peste această vârstă pot fi
menţinuţi în activitate numai cu
acordul instituţiei în care lucrează,
prin prelungiri anuale. ”
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ştiinţă,
conducători de
programe
de
cercetare
ştiinţifică şi de
doctorat.

