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Î N T R E B A R E 
 
 

 
Adresată: Domnului Lucian Nicolae BODE 

Ministru 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor 
 

De către: Emil-Marius Pașcan 
Deputat de Mureș 
 

Obiectul: Un plan nerealizat: Emisiunea de mărci poștale 
Centenarul Tratatului de la Trianon. 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale prevede la 
Capitolul VIII^1 Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale:     
  

ART. 47^1 
(1) Timbrele şi efectele poştale sunt o manifestare a suveranităţii statului şi vor fi emise şi puse în circulaţie numai sub autoritatea 
statului.   
(2) Emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie a timbrelor şi a efectelor poştale, precum şi distribuirea şi comercializarea 
acestora se realizează de către Societatea Comercială «Romfilatelia» - S.A., persoană juridică de interes public.   
(3) Pe lângă MSI se înfiinţează Comisia filatelică, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de avizare şi consultanţă în 
domeniul timbrelor şi efectelor poştale.   
(4) Structura, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de 
zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.   
(5) MSI este organul administraţiei publice centrale care exercită drepturile de control al statului asupra persoanei juridice 
emitente a timbrelor şi efectelor poştale prevăzute la alin. (2).    
ART. 47^2 
(1) Aplicarea prevederilor art. 47^1 alin. (2) se realizează cu respectarea acordurilor internaţionale în domeniu la care România 
este parte.    
(2) Condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale 
se stabilesc cu respectarea prevederilor legale şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.    
(3) Planurile emisiunilor de timbre şi efecte poştale se stabilesc anual de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea 
Informaţională, la propunerea persoanei juridice de interes public prevăzute la art. 47^1 alin. (2), cu avizul Comisiei filatelice.    
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Conform siteului ROMFILATELIA - S.A., “Emisiunea de mărci poștale Centenarul Tratatului 
de la Trianon, programată pentru data de 4 iunie 2020, nu va fi introdusă în circulație.” 
 
Având în vedere: scopul acestei emisiuni, care era aniversarea a 100 de ani de la recunoașterea 
internațională a Marii Uniri, pe timbrul emisiunii urmând să fie ilustrat Nicolae Titulescu, prim 
delegat al României la Conferința de Pace de la Paris, alături de Palatul Marele Trianon;  
atribuțiile ministerului pe care îl conduceți cu privire la timbre, 
 
Vă rog să-mi comunicați care este motivul pentru care  ROMFILATELIA - S.A nu a pus în 
circulație emisiunea de mărci poștale privind Centenarul Tratatului de la Trianon și forul în 
care a fost luată această decizie. 
 
De asemenea, vă rog să-mi comunicați cheltuielile efectuate cu producerea acestei emisiuni.  
 
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc, 
 
Deputat PMP Emil-Marius Pașcan 




