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  Către, 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
ianuarie – iunie 2007 

 
 În perioada ianuarie – iunie 2007, Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, prin intermediul biroului tehnic, a 
înregistrat şi formulat răspuns la un număr de 475 de petiţii şi sesizări. 
 În această perioadă au avut loc un număr de 25 şedinţe, în cadrul 
cărora au fost avizate 1038 de persoane propuse de către Secretariatul de 
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru 
preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar, dintre care 
580 remarcaţi, 170 răniţi, 29 reţinuţi, 17 răniţi şi reţinuţi, 172 urmaşi de eroi-
martiri, 70 de eroi-martiri. De asemenea, a fost amânat acordarea avizului 
pentru un număr de 97 de persoane pentru ca dosarele acestora să fie 
verificate de către membrii comisiei parlamentare.  
 De asememenea, au fost transmise un număr de 1221 de certificate, 
care au fost semnate şi ştampilate de către Preşedintele Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, deputat Emilian 
Vasile Cutean, dintre care 284 de urmaşi de eroi-martiri, 479 de remarcaţi, 
374 răniţi, 65 reţinuţi, 19 răniţi şi reţinuţi. De asemenea, au fost reţinute un 
număr de 42 de certificate pentru ca dosarele persoanelor să fie verificate de 
către membrii comisiei parlamentare. 
 De la data înfiinţării subcomisiei CPRD1989 (martie 2007), au avut 
loc un număr de 15 şedinţe, în cadrul cărora au fost verificate un număr de 
286 de dosare. 
 De asemenea, domnul deputat Emilian Vasile Cutean, în calitate de  
Preşedinte al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, 
a primit în audienţă un număr de 63 de persoane. 
 De la data apariţiei Legii nr. 341/2004, CPRD1989 a acordat avize 
pentru un număr de 8562 de persoane şi au fost semnate un număr de 6470 
de certificate. 
Cu stimă, 

P R E Ş E D I N T E  
Deputat Emilian Vasile Cutean 
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