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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr.4c-20/642/22.11.2022 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 22 noiembrie 2022 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  şi–a desfăşurat 

lucrările în data de 22 noiembrie 2022 având pe ordinea de zi următorul punct: 

Invitarea gimnastei  A.P. (Amalia Puflea), însoțită de mama sa, Elena Onel 

pentru a prezenta abuzurile comise de antrenorii de la Deva ai Federației de 

Gimnastică a României.  

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Dan Tanasă care a declarat 

deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind 

aprobat. Domnul președinte Dan Tanasă a propus această ordine de zi întrucât în 

spațiul public au apărut mai multe articole (în Pro Sport) referitoare la situația șocantă 

a gimnastei căreia i se refuză transferul de la Clubul Sportiv Deva la Clubul Sportiv 

Dinamo acolo unde își dorește gimnasta să se pregătească. Acest caz șocant este 

cunoscut la nivelul Federației de Gimnastică a României, la nivelul Ministerului 

Sportului, dar nici o instituție nu rezolvă transferul pentru ca gimnasta noastră 

(multiplu medaliată la campionatele europene) să își poată continua pregătirea 

sportivă. Faptul că sportiva A.P. (Amalia Puflea) este în imposibilitatea de a se antrena 

pentru următoarele campionate mondiale și pentru olimpiadă este ca o pedeapsă pentru 

faptul că a făcut declarații publice referitoare la tratamentul la care a fost supusă 

(jigniri, bătăi și amenințări din partea antrenorilor de la Deva). Mai mulți membri ai 

comisiei pentru egalitate de șanse au luat cuvântul fiind impresionați de cazul 
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gimnastei A.P.(Amalia Puflea) susținând că trebuia să existe o mediere din partea 

Ministerului Sportului între sportivă și antrenorii de la Deva, lucru care nu s-a 

întâmplat de când există public acest caz. Inclusiv Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecție a Copilului Vaslui (unde are domiciliul minora) trebuia să se 

autosesizeze pentru a se ancheta cazul. 

Având în vedere interesul primordial al minorului de a se antrena unde dorește, 

solicităm instituțiilor competente să intervină pentru rezolvarea acestui caz șocant din 

lumea sportului românesc astfel încât să fie făcută dreptate unui campion al României. 

 

                                           

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Șerban 

Gianina-vicepreședinte a fost înlocuită de domnul deputat Lilian Scripnic, Holban 

Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, 

Coarnă Dumitru, Grosaru Andi-Gabriel, Paraschiv Rodica și Plăiașu Gabriel. Au 

absentat: Calista Mara-Daniela-vicepreşedinte, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-

Alexandra, Dancă Ionel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Rizea Cristina Camelia și 

Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

 

 

PREŞEDINTE  

 

DAN TANASĂ 


