
EXPUNEREA DE MOTIVE

Având în vedere statisticile care relevă faptul că după vârsta de 40 de ani condiţia fizică, 
inclusiv musculatura dansatorilor şi soliştilor balet, este deteriorată fără a mai putea face faţă 

prezentării spectacolelor la un nivel artistic de înaltă calitate sau de mai lungă durată şi faptul că 

în rândul salariaţilor dansatori din instituţiile de profil se constată că după vârsta de 45 de ani, 
aceştia se află cel puţin 8 luni din an în concedii medicale sau pe tratamente de recuperare a 

ligamentelor şi fracturilor, considerăm că pensionarea dansatorilor şi soliştilor balet trebuie 

^cută în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute pentru balerini şi acrobaţi, în legislaţia 

actuală.
în acest moment, unele ansambluri angajează „dansatori”, iar în altele sunt încadraţi drept 

„balerini”. Astfel, pentru persoane care au acelaşi tip de activitate, condiţiile de pensionare sunt 
diferite, există, aşadar, o mare inechitatea în sistem.

Corpulrile de balet din ansamblurile folclorice profesioniste susţin această modificare 

legislativă şi reclamă o gravă discriminare pentru angajaţii dansatori şi solişti balet. Trebuie 

menţionat faptul că performanţele tehnice ale membrilor scad odată ce ei înaintează în vârstă. 
Mulţi nu mai pot urca pe scenă, iar tinerii absolvenţi de şcoli de artă nu pot ocupa aceste posturi 
în ansamblurile respective.

Cele mai multe ansambluri profesioniste din ţară au angajaţi balerini, în organigramă, nu 

dansatori populari. Doar două ansambluri, respectiv „Baladele Deltei” din Tulcea şi „Cindrelul- 
Junii Sibiului” au angajaţi dansatori.

în consecinţă, conform datelor din acest moment, situaţia este următoarea:
- total dansatori 119, din care 6 dansatori au peste 45 de ani şi 10 dansatoare au peste 42 

de ani. Prin urmare, un total de 16 dansatori ar putea beneficia de această lege.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre 

dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă. /

Iniţiator, \ 

Raluca TURCAN



TABEL cu iniţiatorii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
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