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În ziua de 12 martie a avut loc ?edin?a ordinar? a Consiliului USR, care a început cu o
informare a pre?edintelui asupra situa?iei USR, cu un accent pe situa?iea real? a Uniunii ?i a
procesului mut?rii din Casa Monteoru, care se va încheia în ziua de 15 aprilie. Dl Nicolae
Manolescu a subliniat – a câta oar?? – c? tot ce se vehiculeaz? prin mass-media în ultimele
s?pt?mâni sunt inexactit??i, evident direc?ionate în atacuri la persoan?. În urma retroced?rii
Casei Monteoru familiei Angelescu, birourile Uniunii se vor reg?si în Casa Vernescu, acolo
unde au mai func?ionat o vreme ?i în anii ?90. În ce prive?te finan?area activit??ilor Uniunii,
aceasta s-a reluat, cu o anume economie, reducerea salariilor cu 10 la sut? ?i reducerea
personalului revistelor USR cu câte un post, ca urmare a încheierii contractului pentru spa?iul
fostului cazinou de la Casa Vernescu ?i a ob?inerii unor finan??ri de la Ministerul Culturii
pentru revistele ANUC.
A fost prezentat raportul Comisiei de Cenzori privind anul financiar 2012.
Primvicepre?edintele USR, dl Varujan Vosganian, a prezentat bugetul USR pe anul în curs,
buget care a fost aprobat, prin votul membrilor Consiliului. Atât raportul cât ?i bugetul au
confirmat redresarea financiar? a USR.
Intense dezbateri au fost consacrate modific?rilor aduse statutului USR, în vederea
desf??ur?rii mai eficiente a activit??ilor diverse ale uniunii. A fost votat de c?tre membrii
Consiliului Uniunii Scriitorilor din România STATUTUL modificat, a?a cum a rezultat din
dezbaterile care au avut loc în Filiale ?i din propunerile primite de Comisia de Statut.
Pre?edintele Comisiei de Validare, dl Dan Cristea, a dat citire listei de membri stagiari care
au avut dreptul s? se titularizeze dup? cei trei ani prev?zu?i în statut. Dintre ace?tia, o parte
au devenit membri titulari. Men?ion?m c? în noul statut nu mai sunt prev?zu?i membri
stagiari, urmând ca aceia care au r?mas stagiari s? a?tepte pân? când se fac cei trei ani care
le permit definitivarea în USR.
Consiliul a luat de asemenea în discu?ie statutul revistei Secolul 21, care nu apar?ine USR,
dar de?ine spa?ii generoase în Casa Vernescu. Au fost luate în discu?ie ?i situa?iile revistelor
Memoria ?i Secolul 21, care nu apar?in USR, dar au redac?iile la Casa Vernescu.
A fost ultima ?edin?? a Consiliului Uniunii Scriitorilor care s-a ?inut în Sala Oglinzilor din
Casa Monteoru.
Comisia de Validare a decis titularizarea urm?torilor scriitori, membri ai Filialei Timi?oara a
Uniunii Scriitorilor din România:Tudor Cre?u, Doina Bogdan Dasc?lu, Bata Marianov,
Aurelian Sârbu, Adriana Weimer.
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