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Având în vedere dezinform?rile recent ap?rute în spa?iul public în leg?tur? cu Uniunea
Scriitorilor din România ?i conducerea acesteia, cu trimitere ?i la stadiul unor dosare aflate pe
rolul instan?elor de judecat?, facem urm?toarele preciz?ri:
1. Uniunea Scriitorilor din România a câ?tigat procesul în care dl. ?oitu Grigore a solicitat
suspendarea membrilor Comitetului Director ?i Pre?edintelui Nicolae Manolescu ?i numirea
provizorie a dlui Dan Mircea Cipariu în func?ia de Pre?edinte.
Prin sentin?a civil? nr. 3694/01.03.2016, Judec?toria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiat?
cererea formulat? de dl. ?oitu Grigore.
Preciz?m c? o cerere cu con?inut aproape identic este formulat? ?i de dl. Dan Mircea
Cipariu, care solicit? instan?ei s? dispun? numirea sa provizorie în func?ia de Pre?edinte al
Uniunii Scriitorilor din România.
Aceast? cerere a fost gre?it introdus? de reclamant la Judec?toria Sector 2, care a trimis
dosarul la Judec?toria Sector 1, unde Uniunea Scriitorilor din România î?i are sediul.
2. Uniunea Scriitorilor din România a solicitat Judec?toriei Sectorului 1 s? înregistreze în
Registrul Asocia?iilor ?i Funda?iilor numele persoanelor alese în func?iile de conducere în
anii 2009 ?i 2013.
Aceast? înregistrare se efectueaz? exclusiv în scopul aducerii la cuno?tin?a public? a
numelor persoanelor care reprezint? Uniunea. Cererile respective formeaz? obiectele
dosarelor nr. 112385/299/2015 ?i 112387/299/2015 pe rolul Judec?toriei Sectorului 1.
a. Dosarul nr. 112385/299/2015 este suspendat temporar, pentru faptul c? dl. Dan Mircea
Cipariu ?i dl. ?oitu Grigore au solicitat s? se anuleze Statutele USR adoptate în anii 2009 ?i
2013.
Instan?a a considerat oportun? amânarea solu?ion?rii acestei cereri pân? când se judec?
ac?iunea având ca obiect anularea Statutelor. M?sura suspend?rii va fi atacat? cu recurs de
Uniunea Scriitorilor din România, care solicit? solu?ionarea cererii cu celeritate, a?a cum
prev?d dispozi?iile legale.
b. Dosarul nr. 112387/299/2015 este suspendat temporar, pentru faptul c? un anumit dl.
Mârza Ioan Traian, care nu este membru al Uniunii Scriitorilor din România, fiind de profesie
artist plastic, a formulat o cerere de interven?ie în cauz?.
Aceast? cerere de interven?ie s-a respins, îns? dl. Mârza a declarat apel împotriva acestei
solu?ii. Potrivit dispozi?iilor legale, apelul suspend? de drept judecarea cererii.
Prin urmare, trebuie precizat c? cele dou? cereri urm?resc numai înregistrarea numelor
persoanelor care ocup? func?ii de conducere în cadrul Uniunii Scriitorilor din România, f?r?
s? aib? vreo leg?tur? cu alegerea persoanelor respective în func?iile de conducere sau
dreptul acestor persoane de a reprezenta Uniunea Scriitorilor din România.
Solu?ionarea celor dou? cereri este doar suspendat? temporar, pân? se judec? alte
procese. Acest lucru nu înseamn? nicidecum c? aceste persoane nu ar fi fost legal alese ?i c?
nu ar reprezenta Uniunea Scriitorilor. În cadrul celor dou? dosare, dl. Dan Mircea Cipariu ?i dl.
?oitu Grigore au efectuat toate demersurile pentru tergiversarea solu?ion?rii, formulând
diverse cereri având ca scop amânarea judec?rii cauzei.
3. Statutul Uniunii Scriitorilor din România este deja înregistrat în Registrul Asocia?iilor ?i
Funda?iilor, prin hot?râre judec?toreasc? definitiv?, atât în forma modificat? în anul 2009, cât

?i în forma modificat? în anul 2013.
Sus?inerea c? Anexele la Statut nu ar fi parte integrant? din Statut ?i nu ar avea for??
juridic? egal? cu acesta este nefondat?. Anexele la Statut au fost aprobate, împreun? cu
Statutul, ca anexe care reglementeaz? regulamentele comisiilor. Fiind vorba despre Anexe la
Statut, acestea au aceea?i for?? juridic? cu Statutul, aspect care rezult? din îns??i natura
acestora de a fi anexe.
Sus?inerea c? modificarea Statutului din 2013 ar fi nelegal?, pentru c? nu ar fi fost adoptat?
de Conferin?a Na?ional?, este nefondat?. Modificarea Statutului în anul 2013 s-a f?cut de
organul competent, conform Statutului în vigoare la momentul respectiv. Aceast? competen??
s-a modificat înc? în anul 2009, când s-a prev?zut c? modificarea Statutului se poate face de
Consiliul Uniunii.
4. Cu caracter general, preciz?m c? demersurile dlui Dan Mircea Cipariu ?i dlui ?oitu Grigore
împotriva Uniunii Scriitorilor din România sunt pur ?icanatorii, neavând nici un fundament
legal sau faptic.
A?a cum am ar?tat, toate modific?rile Statutului Uniunii Scriitorilor din România sunt
înregistrate în Registrul Asocia?iilor ?i Funda?iilor prin hot?râre judec?toreasc? definitiv?.
Alegerea organelor de conducere s-a f?cut mereu cu respectarea strict? a dispozi?iilor
statutare, care reglementez? func?ionarea Uniunii Scriitorilor din România. Nu exist? nici un
motiv de nelegalitate nici a Statutului, nici a altor acte emise de Uniunea Scriitorilor din
România.
Scopul urm?rit de cele dou? persoane este în acest context unul evident ?i rezult? explicit
din cererile repetate adresate instan?ei de a dispune numirea dlui Dan Mircea Cipariu în
func?ia de Pre?edinte al Uniunii Scriitorilor din România, cu ignorarea voturilor exprimate de
majoritatea membrilor cu ocazia alegerilor pentru func?ia de Pre?edinte, la care dl. Dan
Mircea Cipariu a participat, f?r? îns? s? fie ales în aceast? func?ie de conducere.
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