GUVERNUL ROMÂNIEI

Hotărâre
privind structura, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice
precum și privind condițiile de stabilire a planurilor emisiunilor de timbre
1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 47 alin. (3) şi (4) şi art.
472 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernulului nr.13/2013 privind serviciile poştale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Capitolul: I
Dispoziţii generale
Art. 1 Prezenta hotărâre reglementează structura, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei
filatelice, precum şi condiţiile de stabilire a planurilor emisiunilor de timbre.
Art. 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A.,
denumită în continuare Romfilatelia, filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.,
denumită în continuare CNPR, în calitatea sa de deţinătoare exclusivă a dreptului de emitere,
punere şi retragere din circulaţie a timbrelor poştale, precum şi de distribuire și comercializare a
acestora.
(2) Prezenta hotărâre nu se aplică altor mijloace de francare utilizate de furnizorii de servicii
poştale pentru atestarea plăţii serviciilor poştale pe care le furnizează.
Art. 3 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
a) emisiune de timbre - emisiune constând în timbre poştale, indiferent de forma de machetare
filatelică a acestora, tipărită în tiraj prestabilit, pe baza necesarului de francare al CNPR şi
destinată în principal acoperirii necesarului de francare al acesteia și necesarului filatelic, în
condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre;
b) planul emisiunilor de timbre - document emis anual, ce cuprinde emisiunile de timbre postale
ce urmează a fi puse în circulaţie în cursul anului următor, tematica şi subiectele acestora,
componenţa emisiunilor de timbre postale şi calendarul de emitere, precum şi alte aspecte
relevante pentru punerea în circulaţie a emisiunii de timbre postale;
c) prima zi a emisiunii - ziua punerii în circulaţie a unei emisiuni de timbre;
d) ştampila prima zi - ştampilă poştală confecţionată special pentru a fi utilizată în ziua punerii în
circulaţie a emisiunilor de timbre, pentru obliterarea timbrelor din acea emisiune;
e) plic prima zi (FDC - first day cover) - plic pe care sunt lipite timbre poştale din emisiunea pusă
în circulaţie, obliterate cu ştampila prima zi a emisiunii respective;
f) valoare nominală - valoare exprimată în lei, înscrisă pe timbrul poştal, reprezentând
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contravaloarea unui serviciu poştal sau o fracţiune din aceasta;
g) componenţa emisiunii de timbre - timbrele, indiferent de forma de machetare filatelică;
h) forme de machetare filatelică - formă de concepere şi editare a timbrului poştal, constând în
coliţe, bloc, bloc-coliță, minicoli, coli;
i) serie filatelică: ansamblul timbrelor poștale ce formează o anumită emisiune de timbre;
j) coliță: coală de hârtie de dimensiuni mici pe care sunt tipărite una sau mai multe timbre poștale
(identice sau diferite, dantelate sau nedantelate), pe marginile careia se găsesc imprimate, în cele
mai multe cazuri, ornamente și inscripții legate de tema sau scopul emisiunii de timbre.
k) bloc: grup de timbre poștale, detașate dintr-o coală, neseparate între ele;
l) tiraj: necesarul de francare a corespondenței, precum și necesarul filatelic.
Capitolul: II
Structura, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice
Art.4 Comisia filatelică este structură fără personalitate juridică, înfiinţată pe lângă Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu atribuţii de avizare şi consultanţă în domeniul
timbrelor poştale.
Art.5 (1) Comisia filatelică este alcătuită din câte un reprezentant al următoarelor instituţii
publice, operatori economici şi organizaţii fără scop lucrativ:
a) Administraţia Prezidenţială
Guvernul României prin:
b) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
c) Ministerul Finanţelor Publice
d) Ministerul Afacerilor Externe
e) Ministerul Culturii și Identității Naționale
f) Ministerul Educației Naționale prin:
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”
g) Uniunea Artiștilor Plastici din România
h) Academia Română prin :
Secția de Arte, Arhitectură și Audio Vizual
Biblioteca Academiei Române
i) Compania Naţională Poşta Română S.A.
j) S.C Romfilatelia SA
(2) S.C. Romfilatelia S.A. și Compania Națională Poșta Română vor fi reprezentate prin
Directorii Generali ai acestora.
Art.6 Componenţa Comisiei filatelice se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale, la propunerea instituţiilor publice, societăților sau a organizaţiilor
profesionale prevăzute la art. 5 .
Art.7
(1) Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui
precum şi la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor.
(2) Convocarea membrilor şi stabilirea ordinii de zi se fac de secretariatul comisiei, cu cel puţin 5
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zile înainte de data şedinţei. Odată cu invitația la ședință, membrilor Comisiei li se pune la
dispoziție ordinea de zi și documentația aferentă.
(3) Comisia se întruneşte legal în prezenţa a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor
săi.
(4) Dacă un membru nu poate participa la întrunirea unei şedinţe a Comisiei filatelice, acesta
poate împuternici pe preşedintele Comisiei sau pe unul dintre membri să-l reprezinte în cadrul
şedinţei.Un membru al Comisiei filatelice poate reprezenta un singur membru în cadrul unei
ședințe.
(5) Adoptarea deciziilor în cadrul şedinţelor Comisiei se face cu votul majorităţii simple a
membrilor prezenţi. În caz de egalitate, votul preşedintelui este hotărâtor.
(6) Dacă un membru nu este de acord cu decizia adoptată de majoritate, punctul de vedere
justificat se va menționa în procesul verbal de ședință, sau pe e-mail în cazul în care machetele se
transmit în format electronic spre avizare.
(7) La şedinţele Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi şi alţi specialişti recunoscuţi în
domenii care au legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi a şedinţei.
(8) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Comisiei va fi aprobat prin ordin al
ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, la propunerea Comisiei.
Art.8 (1) Președinția Comisiei filatelice este asigurată de Directorul General al Romfilatelia,
membru al Comisiei Filatelice.
(2) Preşedintele Comisiei filatelice îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) semnează convocatorul aferent şedinţelor Comisiei filatelice;
b) semneaza corespondenta initiata catre institutii, organizatii, fundatii in vederea transmiterii de
propuneri tematice pentru planul editorial;
c) conduce şedinţele Comisiei filatelice;
d) propune ordinea de zi a şedinţelor de lucru;
e) supune analizei si aprobării toate propunerile primite pentru plan;
f) supune aprobării emisiunile de timbre poștale pentru concursurile interanționale;
g) semnează, alături de secretarul Comisiei, procesele verbale ale Comisiei filatelice.
Art.9 (1) Secretariatul Comisiei filatelice este asigurat de Romfilatelia
(2) Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) convoacă membrii Comisiei filatelice la şedinţele acesteia;
b) elaborează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei filatelice;
c) asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Comisiei filatelice;
d) pune la dispoziţia membrilor Comisei filatelice documentele aferente şedinţelor;
e) organizează concursul de machetare;
f) transmite spre avizare machetele emisiunilor de timbre care nu au fost prezentate în cadrul
ședințelor Comisiei Filatelice;
g) asigură corespondența cu Comisia filatelică;
f) orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Comisiei filatelice.
Art.10 Comisia filatelică îndeplineşte atribuţii de avizare şi consultanţă în domeniul timbrelor
poștale, respectiv:
a) propune anual spre aprobare Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale Planul
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emisiunilor de timbre poştale, astfel cum acesta a fost propus de S.C Romfilatelia S.A., ca urmare
a analizei și selecției temelor propuse de instituții cu atribuții în domeniu și a temelor formulate
de membrii Comisiei, cu respectarea acordurilor internaţionale la care România este parte şi a
prevederilor legale în domeniu;
b) avizează, în cursul derulării Planului emisiunilor de timbre, propunerile de modificare a
acestuia formulate de Romfilatelia , în vederea reflectării în tematica filatelică a unor evenimente
cu semnificaţie deosebită;
c) avizează Regulamentul de desfăşurare a concursului naţional de realizare a machetelor grafice
pentru timbrele poştale, organizat de către Romfilatelia şi stabileşte criteriile de evaluare şi
selecţie a machetelor şi anexelor grafice prezentate de concurenţi;
d) avizează din punct de vedere grafic machetele timbrelor poştale şi eventual ale produselor cu
caracter filatelic, respectiv plicul “prima zi” şi ştampila " prima zi", acordând pentru triere şi
clasificare un punctaj final înscris în intervalul 1-100;
e) stabileşte cerinţe de îmbunătăţire a machetelor prezentate în concurs, în conformitate cu
sugestiile membrilor Comisiei şi cerinţele tehnice de reproducere;
g) stabileşte, urmare a unei selecţii obiective, corelată cu punctajul acordat, un clasament al celor
mai frumoase timbre poștale care vor participa la concursurile internaţionale de artă şi grafică
filatelică.

Art. 11 (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Filatelice, membrii acesteia, au
dreptul la o indemnizație de ședință, a cărei plată va fi asigurată de persoana juridică de interes
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public prevăzută la art. 47 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 13 din 6 martie 2013 privind
serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.
(2) Nivelul indemnizației se stabileşte prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor persoanei
juridice prevăzute la art. 11 alin. (1) de mai sus.

Capitolul: III
Planul emisiunilor de timbre
Art.12 (1) Până la data de 15 octombrie a fiecărui an, Romfilatelia întocmeşte şi transmite
Comisiei filatelice, în vederea avizării, planul emisiunilor de timbre poștale ce urmează a fi puse
în circulaţie în cursul anului următor, denumit în continuare plan, cu respectarea cerinţelor
prevăzute la alin. (5).
(2) În cazul în care Comisia filatelică consideră că planul supus avizării cuprinde dispoziţii
contrare prevederilor legale, acordurilor internaţionale la care România este parte sau regulilor
stabilite prin prezenta hotărâre, aceasta poate solicita modificarea corespunzătoare a planului,
Romfilatelia fiind obligată să opereze modificările necesare astfel încât să se înlăture
neconcordanțele sesizate de Comisia Filatelică.
(3) În situaţii temeinic justificate, Romfilatelia poate solicita Comisei filatelice modificarea sau
suplimentarea planului, prin transmiterea spre avizare a unei propuneri motivate în acest sens.
(4) Romfilatelia are obligaţia de a publica planul emisiunilor de timbre, precum şi orice alte
modificări sau completări ale acestuia pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile
lucrătoare de la aprobarea ministrului comunicațiilor și societății informaționale, în condiţiile alin.
(1) și (3).
(5)Planul cuprinde:
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a) emisiunile de timbre;
b) tematica fiecărei emisiuni de timbre;
c) subiectul fiecărei emisiuni de timbre;
d) componenţa emisiunii de timbre;
e) calendarul de punere în circulaţie a emisiunilor de timbre;
h) orice alte aspecte relevante.
Art. 13. (1) Planul se întocmeşte avându-se în vedere:
a) propunerile privind tematica şi subiectele emisiunilor de timbre;
b) prevederile actelor şi recomandărilor Uniunii Poştale Universale;
c) alte priorităţi impuse de interesul public general.
Art. 14. (1) Este interzisă emiterea altor emisiuni de timbre decât cele prevăzute în plan ori
emiterea emisiunilor de timbre şi punerea în circulaţie a acestora în alte condiţii decât cele
prevăzute în plan.
(2) Romfilatelia poate emite emisiuni de timbre comune, internaţionale, numai în condiţiile
prevăzute în plan, sau în baza unei fundamentări adecvate, avizate de Comisia Filatelică și
aprobate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
(3) Valorile nominale ale timbrelor poştale se stabilesc de către CNPR pe baza tarifelor serviciilor
poştale prestate de aceasta.
Art. 15. (1) Orice persoană poate transmite Romfilatelia, în condiţiile stabilite de aceasta, până la
data de 1 iunie a fiecărui an, propuneri privind tematica şi subiectele emisiunilor de timbre, în
vederea includerii în plan.
(2) Tematica şi subiectele emisiunilor de timbre, precum şi imaginile reproduse pe timbrele
poştale vor fi selectate de către Romfilatelia și Comisia filatelică, astfel încât să nu contravină
interesului naţional şi să contribuie la promovarea valorilor civilizaţiei naţionale şi universale.
(3) Selectarea tematicii, subiectelor şi motivelor din cadrul fiecărei emisiuni de timbre se
realizează cu respectarea următoarelor principii şi criterii:
a) sunt în concordanţă cu actele Uniunii Poştale Universale;
b) tematica şi subiectele sunt semnificative pentru România, având o strânsă legătură cu
identitatea culturală a poporului român;
c) au, în cazul comemorării personalităţilor sau evenimentelor străine de statul român, o legătură
strânsă cu România;
d) nu au un caracter ofensator pentru o personalitate sau un stat;
e) contribuie la promovarea culturii şi menţinerea păcii.

PRIM-MINISTRU
Vasilica Viorica Dăncilă
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