
 

1/5 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

  

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 
 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 
Adresată: Domnului Sorin GRINDEANU, președinte al Autorității Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Emisiunea de mărci poștale „Centenarul Tratatului de 
la Trianon”, programată pentru data de 4 iunie 2020 și dedicată 
Centenarului Tratatului prin care au fost recunoscute pe plan internațional 
granițele statului român reîntregit. 
 
Stimate domnule președinte, 
 
Timbrele poștale sunt imprimate de valoare, emise și puse în circulație 
exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranității acestuia, și 
reprezintă mijloace de plată echivalente banilor, având valoarea nominală 
indicată pe ele și constituind dovada francării corespunzătoare valorii lor 
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Text introdus
Nr.10973A/15.07.2020



 

2/5 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

intrinsece atunci când sunt aplicate pe trimiterile poştale în conformitate cu 
actele Uniunii Poştale Universale1.   

 
Articolului 8. Timbre poștale al Convenției Poștale Universale din 12 
august 20082, ratificată de România prin Legea nr. 328 din 27 octombrie 
20093, stabilește: 

”2. Timbrul poștal:  

2.1. este emis și pus în circulație exclusiv sub autoritatea statului 
membru, în conformitate cu Actele Uniunii;  

2.2. este un atribut al suveranităţii şi constituie: 

2.2.1. o dovadă a plăţii francării corespunzătoare valorii sale 
intrinsece, atunci când este aplicat pe o trimitere poştală conform Actelor 
Uniunii; 

2.3. trebuie pus în circulaţie în statul membru sau pe teritoriul emitent, 
pentru a fi utilizat în scopul francării poştale sau în scop filatelic, conform 
legislaţiei naţionale; 

2.3.bis Timbrele poştale trebuie să fie accesibile tuturor locuitorilor statului 
membru sau ai teritoriului emitent. 

3. Timbrul poştal cuprinde: 

3.1. numele statului membru sau al teritoriului emitent, în caractere 
latine; 

(…) 

5. Subiectele şi motivele timbrelor poştale trebuie: 

5.1. să fie în spiritul preambulului Constituţiei UPU şi deciziilor luate de 
organele Uniunii; 

5.2. să fie strâns legate de identitatea culturală a statului membru sau 
a teritoriului membru sau să contribuie la promovarea culturii sau la 
menţinerea păcii; 

                                  
1
 Înființată în 1874, România fiind unul dintre fondatori și parte semnatară a tuturor Actelor Uniunii 

Poștale Universale. 
2
 Adoptată la Congresul de la Geneva al Uniunii Poștale Universale la 12 august 2008. 

3 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 noiembrie 2009. 
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5.3. să aibă, în cazul comemorării personalităţilor sau evenimentelor 
străine statului membru sau teritoriului, o legătură strânsă cu statul 
sau teritoriul respectiv; 

5.4. să fie lipsite de caracter politic sau ofensator pentru o personalitate 
sau o ţară; 

5.5. să aibă o semnificaţie deosebită pentru statul membru sau pentru 
teritoriu.”. 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) este instituţia națională care aprobă, prin decizii ale 
președintelui său, planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, 
tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a 
timbrelor şi efectelor poştale ca atribute ale suveranității României, prin 
intermediul Societății Comerciale ”Romfilatelia” S.A., filială a Companiei 
Naționale ”Poșta Română” S.A., furnizorul de serviciu universal în 
domeniul serviciilor poştale. 

Societatea Comercială ”Romfilatelia” S.A. programase,  în conformitate cu 
planul emisiilor filatelice aprobat de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, introducerea în circulație a 
unei emisii de mărci poștale ”Centenarul Tratatului de la Trianon” având 
următoarea descriere: ”Pe timbrul coliței dantelate, cu valoarea nominală 
de 29 de lei, sunt ilustrați Regele Ferdinand I și Regina Maria, ambii privind 
spre stema de stat a României Mari. Seria personalităților de pe coliță este 
continuată cu Ion I.C. Brătianu, șeful delegației României la Conferința de 
Pace de la Paris, alături de dr. Ion Cantacuzino și Nicolae Titulescu, ambii 
semnatari ai Tratatului din partea României. Colița mai conține 
reproducerea paginii întâi a publicației pariziene Le Petit Journal, 
suplimentul ilustrat, din data de 28 martie 1929, care a publicat harta 
României cu granițele stabilite de Conferința de Pace, alături de un desen 
de epocă al Palatului Marele Trianon”. Anunțul privind această emisiune de 
mărci poștale fusese făcut public anterior, aceasta fiind prevăzută în Planul 
editorial al Societății Comerciale ”Romfilatelia” S.A.. 

De precizat că în data de 27 mai 2020 S.C. ”Romfilatelia” S.A. a mulțumit 
Arhivei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe din România, 
Bibliotecii Academiei Române și Centrului European de Studii în Probleme 
Etnice al Academiei Române pentru suportul documentar și fotografic 
acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale așteptate cu viu 
interes de societatea din țara noastră și de comunitatea filatelică din statele 
europene semnatare cu Ungaria ale Tratatului de la Trianon.  
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Ultimul comunicat de presă al Societății Comerciale ”Romfilatelia” S.A. 
privind introducerea în circulație a emisiunii de mărci poștale ”Centenarul 
Tratatului de la Trianon” datează din 29 mai 2020. 

Potrivit unui anunț postat în data de 2 iunie 2020 pe pagina de internet a 
Societății Comerciale ”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. Romfilatelia își rezervă dreptul de a 
redimensiona programul emisiunilor de mărci poștale, comunicând în timp 
util orice modificare”4. 

La 2 iunie 2020 a dispărut de pe pagina de internet a Societății Comerciale 
”Romfilatelia” S.A. orice mențiune despre această emisiune filatelică  din 
versiunea electronică a planului editorial, fiind ștearsă de pe site-ul acestei 
societăți comerciale știrea Agenției naționale AGERPRES din 27 mai 2020 
despre emisia filatelică ”Centenarul Tratatului de la Trianon”5. 

Această decizie surprinzătoare anunțată de către Societatea Comercială 
”Romfilatelia” S.A. a stârnit critici ale presei naționale6 și a mediului on-line 
românesc. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

1. Care a fost tirajul tipărit al colițelor cuprinzând mărcile poștale 
”Centenarul Tratatului de la Trianon”, ca atribut al suveranității României 
și mijloc de plată pentru expedițiile poștale naționale și internaționale? 

2. Cine anume, când anume, pentru care motive temeinice și în ce bază 
legală a decis neintroducerea în circulație a emisiunii de mărci poștale 
deja tipărite ”Centenarul Tratatului de la Trianon”, ca atribut al 
suveranității României și mijloc de plată pentru expedițiile poștale 

                                  
4  http://www.romfilatelia.ro/ro/emisiunea-de-marci-postale-centenarul-tratatului-de-la-trianon-

programata-pentru-data-de-4-iunie-2020-nu-va-fi-introdusa-in-circulatie-romfilatelia-isi-rezerva-dreptul-de-a-
redimensiona-program/ 

5 A se vedea știrea aici: http://www.rador.ro/2020/05/27/centenarul-tratatului-de-la-trianon/ 
6 A se vedea bunăoară, între altele: SRI controlează și istoria și timbrele, editorial din 9 iunie 2020: 

https://www.cotidianul.ro/sri-controleaza-si-istoria-si-timbrele/?s=  ; ”TIMBRE ”periculoase”! Un act de cenzură 
brutală vizează memoria istorică a românilor: Romfilatelia renunță să pună în circulație emisiunea de timbre 
dedicată împlinirii a 100 de ani de la Tratatul de la Trianon. Cine sunt cei care se rușinează cu istoria românilor?”, 
material din 3 iunie 2020: https://www.podul.ro/articol/timbre-periculoase-un-act-de-cenzura-brutala-vizeaza-
memoria-istorica-a-romanilor-romfilatelia-renunta-sa-puna-in-circulatie-emisiunea-de-timbre-dedicata-implinirii-a-
100-de-ani-de-la-tratatul-de-la-trianon-cine-sunt-cei-care-se-rusineaza-cu-istoria-romanilor-10696.html; 
Romfilatelia a șters din istorie Centenarul Trianonului și dă la topit o emisiune de timbre cenzurată prin ordin de 
sus, material din 5 iunie 2020: https://evenimentulistoric.ro/romfilatelia-a-sters-din-istorie-centenarul-trianonului-si-
da-la-topit-o-emisiune-de-timbre-cenzurata-prin-ordin-de-sus.html/2 
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naționale și internaționale? Vă rugăm să ne prezentați o copie a acestei 
decizii în cazul în care un asemenea act există. 

3. Dacă decizia de a nu mai introduce în circulație a emisiunii de mărci 
poștale deja tipărite ”Centenarul Tratatului de la Trianon” a fost sau nu 
precedată de modificarea prin decizia președintelui ANCOM a planului 
emisiunilor filatelice aferente lunii iunie 2020? În cazul în care o 
asemenea decizie a existat, vă rugăm să ne transmiteți o copie cu 
explicațiile oficiale privind motivele temeinice ale nepublicării ei în 
conformitate cu principiul legal al transparenței actelor decizionale ale 
autorităților publice din România. 

4. Dacă tirajul tipărit al emisiunii de mărci poștale ”Centenarul Tratatului de 
la Trianon”, ca atribut al suveranității României și mijloc de plată pentru 
expedițiile poștale naționale și internaționale, a fost sau nu distrus fizic 
(parțial sau integral) ori este sau nu păstrat în natură de către S.C. 
”Romfilatelia” S.A. până la o eventuală introducere ulterioară în 
circulație? 

5. În cazul eventualei păstrări în natură a emisiunii de mărci poștale 
”Centenarul Tratatului de la Trianon”, ca atribut al suveranității României 
și mijloc de plată pentru expedițiile poștale naționale și internaționale, în 
vederea introducerii ulterioare în circulație, vă rugăm să ne transmiteți 
data preconizatei puneri în circulație? 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 

      PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 
 




