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UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA – Salvaţi România înregistrat conform Deciziei Civile nr. 54/DEC/P 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.9609/3/2016 în şedinţa 
publică de la data de 04.04.2016 definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 

23.06.2016. 
 

Decizia Civilă nr.54/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.9609/3/2016, în 
şedinţa publică din data de 04.04.2016. 

Admite cererea de înregistrare a partidului politic Uniunea Salvaţi România, cu sediul ales la Loredana - Mirabela 
Grădinaru din Municipiul Vaslui, str. Muncii, nr. 65, judeţul Vaslui. 

Dispune înregistrarea partidului politic Uniunea Salvaţi România şi înscrierea acestuia în Regsitrul Partidelor 
Politice aflat la Tribunalul Bucureşti. 

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 04.04.2016. 
 

*Nu s-a declarat apel, în dosarul nr. 9609/3/2016, al Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, până la data de 
23.06.2016 
 
Notă: *Statutul PARTIDULUI UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA se află la filele 4-16 din dosarul nr. 9609/3/2016  al 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
 
Extras din fila 5  aflată  în  dosarul nr. 9609/3/2016  al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
 
Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 
 […] 
Art.2 (1)  Denumirea integrală a partidului este Uniunea Salvaţi România. 

(1) Denumirea prescurtată a partidului este Salvaţi România. 
 
Art. 3 (1) Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvintele SALVAŢI şi ROMÂNIA scrise în această ordine unul 
sub celălalt cu culoare ultramarine (albastru închis; cod 100%C, 75% M, 0%Y, 0%K în sistem CMYK) pe fond alb, litera „V” a 
cuvântului SALVAŢI fiind stilizată sub forma unui scut. 

(1) Reprezentarea grafică a semnului permanent este reprodusă în anexa, parte integrantă a prezentului statut. 
 

[…] 
Art. 4. (1) Sediul central partidului este în Municipiul Vaslui, Strada Muncii, nr. 65, Judeţul Vaslui 
 
*Reprezentarea grafică a semnului partidului UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA – alb –negru se află la fila 16 din dosarul nr. 
9609/3/2016  al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
*Reprezentarea grafică a semnului partidului UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA – color se află la fila 17 din dosarul nr. 
9609/3/2016  al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
       
* Programul politic al partidului UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA - se află la filele 17-19 din dosarul nr. 9609/3/2016  al 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
 
* Actul de constituire al partidului UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA - se află la filele 21-23 din dosarul nr. 9609/3/2016 al 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
 
Extras din fila 22 (verso) aflată  în  dosarul nr. 9609/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 
 […] 
Art. 8. Organul de conducere  
Până  la primul Congres al Uniunii Salvaţi România, care va urma înregistrării partidului politic, organul executiv de 
conducere al Uniunii Salvaţi România este Biroul Naţional, compus din cei trei membri fondatori ai Uniunii Salvaţi România: 

- Loredana – Mirabela Grădinaru  […] 
- Bogdan Grădinaru  […] 
- Corina Claudia Stancu  […] 

 
Preşedintele Biroului Naţional este Loredana – Mirabela Grădinaru 
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Modificări: (31.01.2017) PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA , prin dl. Nicuşor Daniel Dan, în calitate de preşedinte 
al partidului, a depus la data de 31.01.2017,  pe cale administrativă, necontencioasă,  o cerere înregistrată sub nr. 
170/BIRP/31.01.2017, prin care solicită consemnarea depunerii documentelor anexate cererii susmenţionate, în temeiul art. 
24 alin. 1 lit. b din Legea 14/2003,  respectiv extrase (filele 1-85) cu privire la candidaturile propuse de acest partid, rămase 
definitive, astfel cum au fost obţinute de pe site-ul oficial al Biroului Electoral de Circumscripţie pentru alegerile parlamentare 
din 11decembrie 2016, secţiunea Candidaţi/Candidaturi. Prin aceeaşi cerere, s-a menţionat faptul că extrasele depuse “au 
fost întocmite pe baza informaţiilor conţinute în procesele-verbale de rămânere definitivă a candidaturilor, astfel cum au fost 
întocmite de birourile electorale de circumscripţie şi au fost afişate pe site-urile proprii ale acestora.” 
 
 
Modificare ( 31.01.2017 ) Decizia civilă nr. 127/DEC/P pronunţată în şedinţă publică la data de 25.10.2016 în dosarul nr. 
35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V –a Civilă 
  
“Admite cererea formulata de petentele Uniunea Salvati Romania, cu sediul in Vaslui, str. Muncii, nr. 65, jud. Vaslui, si 

Uniunea Salvati Bucurestiul, cu sediul in Bucuresti, str. Roma, nr. 41, sector 1, si cu sediul procesual ales pentru comunicarea 
actelor de procedura in Bucuresti, str. Carol Davila, nr. 91, ap.1, sector 5. 

Dispune inscrierea fuziunii prin absorbtie a Partidului Uniunea Salvati Bucurestiul de catre Partidul Uniunea Salvati 
Romania in Registrul Partidelor Politice.  

Partidul Uniunea Salvati Bucurestiul absorbit va fi radiat din Registrul Partidelor Politice. 
Dispune inscrierea modificarilor aduse Statutului Partidului Uniunii Salvati Romania si a componentei organelor de 

conducere, arbitraj si control, conform Hotararii Congreselor Partidelor Uniunii Salvati Romania si Uniunii Salvati Bucurestiul 
din data de 11.09.2016. 

Respinge cererile de interventie formulate de intervenientii Partidul Social Democrat, cu sediul in Bucuresti, sos. Pavel 
Dimitrievici Kiseleff, nr. 10, sector 1,  si Petrut Nicoleta Monica, CNP […], cu adresa e-mail pentru comunicarea actelor de 
procedura [....]. ca neintemeiate. 

Anuleaza cererea de interventie formulata de intervenientul Coman Valentin Ionut, domiciliat in Bucuresti, str. Valdeasa, 
nr. 7. Bl. C34, sc. A, et.4, ap.27, sector 6, ca netimbrata. 

Cu drept la apel in 5 de zile de la comunicare, ce se va depune sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul Bucuresti. 
Pronuntata in sedinta publica, azi, 26.10.2016.” 
  
  
Decizia civilă nr.135 DEC/P pronunţată în şedinţa publică din 16.11.2016 în dosarul nr. 35215/3/2016 al Tribunalului 
Bucureşti – Secţia a V –a Civilă de soluţionare a cererii de completare a deciziei civile nr. 127/DEC/P pronunţată în 
şedinţă publică la data de 25.10.2016 

  
“Admite exceptia inadmisibilitatii. 
Respinge cererea formulata de intervenienta Petrut Nicoleta Monica, CNP […], domiciliata in Deva, Aleea Jupiter, bl. 21, sc. 
2, ap.12, jud. Hunedoara cu adresa e-mail pentru comunicarea actelor de procedura […], in contradictoriu cu petentele 
Uniunea Salvati Romania, cu sediul in Vaslui, str. Muncii, nr. 65, jud. Vaslui, si Uniunea Salvati Bucurestiul, cu sediul in 
Bucuresti, str. Roma, nr. 41, sector 1, si cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, str. 
Carol Davila, nr. 91, ap.1, sector 5, Partidul Social Democrat, cu sediul in Bucuresti, sos. Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr.  10, 
sector 1,  si Petrut Nicoleta Monica si intervenientul Coman Valentin Ionut, domiciliat in Bucuresti, str. Valdeasa, nr. 7. Bl. 
C34, sc. A, et.4, ap.27, sector 6, ca inadmisibila. 

Aplica intervenientei amenda judiciara in cuantum de 500 lei. 
Cu drept la apel in 5 de zile de la comunicare, ce se va depune sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul Bucuresti. 
Cu drept la cerere de reexaminare in termen de 15 zile de la data comunicarii in ceea ce priveste amenda 

judiciara. 
Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.11.2016.” 

  
Menţinută prin: 
  
Decizia civilă nr.1001A pronunţată în şedinţă publică din data de 29.12.2016 în dosarul nr.35215/3/2016 a Curţii de Apel 
Bucureşti – Secţia a IV – a Civilă 
  

“Respinge cererile de apel formulate de apelanta-intervenientă Petruţ Nicoleta Monica, cu domiciliul în Deva, 
Aleea Jupiter, bl. 21, sc. 2, ap. 12, jud. Hunedoara, e-mail monapetrut@gmail.com, împotriva încheierilor de şedinţă din 
11.11.2016, 25.10.2016 şi a deciziilor civile nr. 127/P/26.10.2016 şi nr. 135/P/18.11.2016, toate pronunţate în dosarul nr. 
35215/3/2016, în contradictoriu cu intimatele Uniunea Salvaţi România prin preşedinte Loredana Mirabela Grădinaru, cu 
sediul în Bucureşti, str. Carol Davila nr. 91, ap. 1, sector 5 şi Uniunea Salvaţi Bucureştiul prin preşedinte Nicuşor Daniel 
Dan, cu sediul în Bucureşti, str. Carol Davila nr. 91, ap. 1, sector 5, ca nefondate. 

Definitivă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29.12.2016.” 
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Notă: * Modificarea Statului Uniunii Salvaţi România aprobată de Congresul din 11 septembrie 2016 se află la fila 10, din 
dosarul  nr.35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V –a Civilă 
  
 Protocolul de fuziune prin absorbţie aprobat la şedinţa comună a Congreselor din 11 septembrie 2016 se află la fila 8, , din 
dosarul  nr.35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V –a Civilă 
  
Procesul verbal al şedinţei comune a Congreselor Uniunii Salvaţi România şi Uniunii Salvaţi Bucureştiul din 11 septembrie 
2016 se află la filele 35-36, din dosarul  nr.35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V –a Civilă 
  
  
Extras din filele 32-33  aflate  în  dosarul nr. 35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V –a Civilă 
Hotărârea Congreselor Uniunii Salvaţi Romania şi Uniunii Salvaţi Bucureştiul din şedinţa comuna din 11 septembrie 2016, 
aflată la filele 32-33 în dosarul susmenţionat 
[…] 
  
III.Componenţa organelor de conducere, arbitraj şi control ale Uniunii Salvaţi România: 
 
III.1. Biroul Naţional 
Nicuşor Daniel Dan 
Cristian Ghica 
Roxana Sanda Wring 
Dumitru Dobrev 
Clotilde Marie Brigitte Armand Moroianu 
Florin Grigorescu 
Cristian-Gabriel Seidler 
Ana-Maria Ciceala 
Florin-Cristian Cobzac 
Florin-Ciprian Dinica 
Cristina Coroblea 
  
III.2.Preşedinte: 
Nicuşor Daniel Dan 
  
III.3 Vicepreşedinţi: 
Cristian Ghica 
Roxana Sanda Wring 
Dumitru Dobrev 
Clotilde Marie Brigitte Armand Moroianu 
Florin Grigorescu 
[…] 
 

Modificare ( 30.08.2017 ) Decizia civilă nr.42/P/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în 
dosarul nr.20527/3/2017, în şedinţa publică din data de 06.07.2017. 

Admite cererea formulată de partidul politic Uniunea Salvaţi România, cu sediul ales pentru comunicarea actelor 
de procedură în Bucureşti, str. Carol Davila nr.91, ap.1, sector 5. 

Încuviinţează modificările statutului petentei astfel cum au fost aprobate în Congresul USR din 12-14 mai 2017. 
Dispune înregistrarea modificărilor menţionate în Registrul partidelor politice aflat la grefa Tribunalului Bucureşti. 
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 06.07.2017. 
 

* Definitivă prin neapelare la data de 24.07.2017, potrivit referatului grefierului-şef al Secţiei a V-a Civile a 
Tribunalului Bucureşti din data de 30.08.2017.  
 
Notă: *Statutul PARTIDULUI UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA se află la filele 9-38 din dosarul nr. .20527/3/2017  al 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă. 
Extras din fila 37  aflată  în  dosarul nr. .20527/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, reprezentând Anexa 1 a 
Statutului susmenţionat 
[…] 
Preşedintele Uniunii Salvaţi România: Nicuşor Daniel Dan 
Vicepreşedinţii Uniunii Salvaţi România: 
 1. Levente Elek 
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2. Vlad Tudor Alexandrescu 
3. Stelian Cristian Ion 
4. Ilie Dan Barna 
5. Ionuţ Liviu Moşteanu 
6. Cristian Gabriel Seidler 
7. Raluca Elena Amariei  
[…] 
 
Modificări: (18.04.2018)  –  Sentinţa civilă nr. 62/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosar 
nr.   39084/3/2017 în şedinţa publică din data de 13.11.2017  
            Admite cererea formulată de petentul Partidul Uniunea Salvaţi România, cu sediul în Vaslui str. Muncii nr. 65, judeţ 
Vaslui.  
Dispune înscrierea modificării Statutului partidului Uniunea Salvaţi România privind schimbarea sediului central la adresa din 
Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor, numărul 9, sectorul 1, conform Deciziei Biroului Naţional 15/27.09.2017.  
Cu drept de a se formula cerere de apel care se depune la Tribunalul Bucureşti în termen de 5 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.11.2017 
 
 
 Definitivă prin neapelare la data de 10.04.2018 
 
Notă*  Decizia Biroului Naţional  nr. 15/27.09.2017 a Partidului Uniunea  Salvaţi România prin care s-a decis schimbarea 
sediului central se află la fila 8 din dosarul nr. 39084/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a Civilă; 
 
(1) Sediul central al Uniunii Salvaţi România se mută la următoarea adresă: Bulevardul Aviatorilor, nr. 9, sector 1, 

Bucureşti. 
…………….. 
  
Extras din fila 8 aflată  în  dosarul nr. 39084/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a Civilă.  
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