
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea alineatului (3) al articolului 72, 

alineatele (1) şi (2) ale articolului 129 din Legea nr. 128/1997, 

privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic: Alineatul (3) al articolului 72, alineatele (1) şi (2) 

ale articolului 129 din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului 

didactic, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 158 din  

16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 
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1. Alineatul (3) al art. 72 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Art. 72. (3) O persoană nu poate ocupa aceeaşi funcţie de 

conducere mai mult de două mandate succesive. 

 

 

2. După alineatul (3) al art. 73 se introduce un nou alineat, 

alin. (31) cu următorul cuprins: 

(31) Orice candidat pentru funcţiile de conducere trebuie să fie 

titular, pe un post didactic în instituţia de învăţământ superior respectivă, 

pe întreaga perioadă a mandatului pentru care candidează. 

 

 

3. Alineatele (1) şi (2) ale art. 129 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

Art. 129. – (1) Profesorii universitari şi conferenţiarii 

universitari cu titlul ştiinţific de doctor pot rămâne în activitate, dacă 

doresc, până la vârsta de 65 de ani. 

(2) La împlinirea vârstei de pensionare, profesorii universitari, 

care dovedesc competenţă profesională deosebită, pot continua 

activitatea în aceeaşi instituţie de învăţământ superior, având numai 

sarcini de cercetare sau/şi de învăţământ în cadrul Şcolilor doctorale, 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. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Lucian  Augustin  Bolcaş 
 
 


