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STATUTUL FEDERATIEI FILATELICE ROMÂNE
Clauze de interpretare
În scopul interpretarii unitare a prevederilor Statutului si regulamentelor Federatiei Filatelice
Române, semnificatiile unor termeni din cuprinsul acestora sunt urmatoarele:
1. Federatia sau F. F. R. înseamna Federatia Filatelica Româna.
2. Organizatie filatelica se refera la o grupare de persoane fizice (asociatii, societati,
cluburi, cercuri etc.) care a dobândit personalitate juridica în conditiile legii.
3. F. I. P. semnifica Federatia Internationala de Filatelie.
4. F. E. P. A. indica Federatia Asociatiilor Filatelice Europene.

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1
(1) Federatia Filatelica Româna este o organizatie nelucrativa care reuneste
organizatii filatelice cu personalitate juridica din România.
(2) F. F. R. si membrii afiliati nu fac nici un fel de discriminare în cadrul lor, de
natura rasiala, religioasa, politica, sau de orice alta natura.
(3) Federatia Filatelica Româna este continuatoarea asociatiilor si societatilor
filatelice existente în România începând cu anul 1891, când deputatul Dimitrie C. Butculescu a
fondat Societatea Filatelica Româna.
(4) Federatia Filatelica Româna este persoana juridica în conditiile legii.
Art. 2

Federatia Filatelica Româna are durata nelimitata.

Art. 3 F. F. R. este reprezentanta unica a filatelistilor si a tuturor membrilor afiliati în fata
Federatiei Internationale de Filatelie, a Federatiei Asociatiior Filatelice Europene, a
organizatiilor filatelice nationale afiliate la acestea, precum si a altor organizatii nationale si
internationale.
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Art. 4
În calitate de membra a F. I. P., F. E. P. A. si a altor asemenea organizatii
internationale, Federatia Filatelica Româna, ca urmare a afilierii, continua sa-si pastreze
calitatea de membra a acestora, recunoaste statutele lor si actioneaza în conformitate cu
acestea.
Art. 5
6.

(1) Sediul Federatiei Filatelice Române este în Bucuresti, sectorul 1, str. Boteanu, nr.

(2) Sediul Federatiei Filatelice Române nu poate fi înstrainat, vândut ori ipotecat în
nici o situatie.
Art. 6

Federatia Filatelica Româna are sigla, stampila si insigna proprie.

Art. 7 Anul oficial al F. F. R. coincide cu cel al F. I. P. si F. E. P. A., începe la 1 ianuarie si
se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Capitolul II
OBIECTIVE, SCOPURI SI MIJLOACE DE ACTIUNE
Art. 8 Federatia Filatelica româna îndeplineste, cu precadere, un act de cultura si are ca
obiectiv principal, în sensul cel mai larg, promovarea filateliei românesti si a traditiilor acesteia
la nivel national si international.
Art. 9

Scopurile activitatii Federatiei Filatelice Române sunt urmatoarele:

a) sa promoveze si sa dezvolte relatii de prietenie si colaborare interumana, sa
dezvolte relatii de cooperare între toti membrii afiliati;
b) sa reprezinte, sa promoveze si sa apere interesele membrilor afiliati în raport cu
autoritatile publice si alte organizatii legal constituite;
c) sa stimuleze si sa mijloceasca stabilirea si dezvoltarea de legaturi filatelice între
colectionarii români si colectionarii din întreaga lume;
d) sa sustina un punct de vedere propriu în fata organizatiilor filatelice nationale ale
celorlalte tari afiliate la F. I. P. si F. E. P. A., precum si în fata altor organizatii nationale si
internationale;
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permise de lege si sa apere interesele ei;
f) sa stabileasca si sa mentina contacte strânse cu administratia postala nationala si
Uniunea Postala Universala, sa reprezinte si sa apere în fata acestora interesele colectionarilor
apartinând membrilor afiliati;
g) sa stimuleze - prin toate mijloacele de care dispune - interesul tinerilor colectionari
filatelisti;
h) sa sustina - pe toate caile - aprofundarea studiului specializat privind marca si
istoria postala româneasca, cercetarea materialului filatelic existent;
i) sa asigure îndrumarea unitara de specialitate a manifestarilor filatelice aflate în
organizarea sa;
j) sa încurajeze si sa sprijine în mod sistematic colectionarii apartinând membrilor
afiliati care participa la expozitii nationale si internationale;
k) sa ia orice alte masuri necesare si oportune în vederea realizarii obiectivului
principal al activitatii sale.

Art. 10 Mijloacele de actiune menite sa conduca la realizarea obiectivului principal al
Federatiei si a scopurilor activitatii sale sunt urmatoarele:
a) elaborarea reglementarilor necesare organizarii expozitiilor si a altor manifestari
filatelice pe plan national si organizarea acestora;
b) sprijinirea morala, iar - daca exista posibilitati - si materiala a asociatiilor filatelice
în vede-rea sustinerii si dezvoltarii activitatii lor;
c) participarea la activitatea administratiei postale nationale privind stabilirea planului
de emisiuni, editarea si omologarea machetelor marcilor postale ce urmeaza a fi puse în
circulatie;
d) întreprinderea de actiuni menite sa promoveze imaginea administratiei postale
nationale atât pe plan intern cât si international
d) editarea revistei "Filatelia" si a altor publicatii si lucrari de interes filatelic;
e) organizarea si mentinerea în stare de functionare a bibliotecii filatelice;
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g) organizarea activitatii de expertiza filatelica si asigurarea desfasurarii ei în bune
conditii;
h) combaterea prin toate mijloacele a falsurilor si a falsificarilor, precum si a tuturor
celorlalte practici ilegale în filatelie;
i) protejarea intereselor filatelistilor români în cadrul burselor si licitatiilor filatelice,
prin toate mijloacele;
j) administrarea patrimoniului Federatiei, a valorilor materiale si banesti aflate în
proprietate, folosinta, custodie etc., în conformitate cu dispozitiile legale;
k) folosirea oricaror alte mijloace de actiune care sa determine realizarea obiectivului
principal al Federatiei si a scopurilor activitatii sale.

Capitolul III
MEMBRII FEDERATIEI
Art. 11 Federatia Filatelica Româna cuprinde urmatoarele categorii de membri:
a) membri activi;
b) membri de onoare;
c) presedinte de onoare.
Art. 12 Membri activi sunt asociatiile organizatiile astfel cum au fost definite la capitolul
"Clauze de interpretare", pct. 2.
Art. 13 (1) Afilierea la Federatia Filatelica Româna se face:
a) provizoriu, cu aprobarea Consiliului Director al Federatiei, sub rezerva aprobarii de
Conferinta nationala ori Congresul Federatiei;
b) definitiv, cu aprobarea Conferintei nationale ori a Congresului;
(2) Membrii care au obtinut afilierea provizorie au drept de vot deliberativ numai dupa
aprobarea afilierii definitive.
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nationala ori Congres, dobândesc vechimea în F. F. R. de la data aprobarii afilierii provizorii de
catre Consiliului Director.
Art. 14 (1) Afilierea se solicita pe baza urmatoarelor documente :
a) cererea de afiliere;
b) copie autentificata a sentintei judecatoresti de acordare a personalitatii juridice;
c) copie autentificata a statutului organizatiei filatelice solicitante;
d) lista membrilor organelor de conducere si numarul membrilor cotizanti;
e) declaratia scrisa a presedintelui si secretarului, din care sa rezulte ca organizatia
filatelica respectiva recunoaste si accepta fara nici o rezerva Statutul, Regulamentele si deciziile
organelor de conducere a F. F. R.;
f) dovada achitarii taxei de înscriere;
(2) Organul executiv al organizatiei are obligatia ca, în termen de 15 zile de la
legalizare, sa notifice orice fel de modificari intervenite ulterior în ceea ce priveste continutul
statutului, sediul organizatiei si componenta membrilor organelor sale de conducere.

Art. 15 (1) Membrii afiliati pot cere retragera din Federatie printr-o cerere scrisa adresata
Consiliului Director.
(2) Retragerea se considera acceptata la data aprobarii ei de catre Conferinta
nationala ori Congres si devine efectiva de la data încheierii exercitiului financiar pentru care sa achitat cotizatia, dar numai dupa lichidarea tuturor creantelor si angajamentelor de natura
patrimoniala fata de F. F. R.
Art. 16 (1) Membrii afiliati au obligatia sa platasca o taxa de afiliere si o cotizatie anuala fixa,
ale caror valori vor fi stabilite de Conferinta nationala ori de Congres.
(2) Taxa de afiliere se achita în ziua depunerii cererii, iar cotizatia pâna la data de 31
decembrie a anului în curs, pentru anul urmator.

-6(3) Organizatiile membre care nu si-au achitat cotizatia, creantele si alte obligatii de
natura patrimoniala pâna în ziua deschiderii Conferintei nationale ori a Congresului, pot
participa la lucrarile acestora dar nu au drept de vot deliberativ.
(4) În cazul în care se sustrag de la plata cotizatiilor, creantelor sau a altor obligatii de
natura patrimoniala pe o perioada de doi ani, fara o justificare argumentata temeinic
organizatiile afiliate îsi pierd automat calitatea de membru.
(5) Membrii afiliati au obligatia sa promoveze o imagine real pozitiva a Federatiei si a
structurilor sale.
(6) Pentru încalcarea grava a prevederilor Statutului si a principiilor deontologice în
relatiile filatelice, Consiliul Director poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a) atentionarea în scris de catre Consiliul Director a membrului afiliat;
b) neadmiterea participarii la orice tip de manifestare filatelica sub egida Federatiei a
membrilor persoane fizice a respectivei organizatii filatelice;
c) neacordarea recomandarii de participare la manifestari filatelice internationale;
d) retragerea dreptului de participare la activitatile decizionale ale F. F. R., precum si
dreptul de a alege si de a fi ales în structurile de conducere ale Federatiei sau în diverse structuri
filatelice internationale la care este afiliata Federatia;
e) retragerea sprijinului Federatiei în relatii cu alte organizatii sau structuri filatelice
din alte tari.
f) excluderea membrului afiliat pentru sustragerea de la plata cotizatiei timp de doi
ani, sau pentru abateri care prejudiciaza Federatia.

Art. 17 (1) Membri de onoare sunt persoanele fizice si juridice care au adus sau aduc o
contributie deosebita la promovarea filateliei românesti si dezvoltarea Federatiei.
(2) Titlul de membru de onoare se poate acorda si retrage, motivat, de catre Congres.
(3) Presedinte de onoare al Federatiei Filatelice Române poate fi orice filatelist,
personalitate publica, care prin pozitia si activitatea sa poate sprijini substantial activitatea FFR.
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aprobarea Congresului.
Art. 18 (1) Membrii afiliati se vor abtine pe cât posibil sa defere instantelor judecatoresti
litigiile intervenite între ei.
(2) Ei se angajeaza, în mod neconditionat, sa solutioneze toate litigiile izvorâte din
activitatea filatelica, indiferent de natura lor, pe calea jurisdictiei arbitrale organizata în cadrul
Federatiei.
Art. 19 (1) Jurisdictia arbitrala este exercitata de o Comisie de arbitraj formata din 3 - 5
membri alesi, prin consens, de catre partile în litigiu.
(2) Alegerea membrilor Comisiei de arbitraj se face dintr-o lista de persoane aprobata
de Congresul Federatiei.
(3) Membrii afiliati aflati în litigiu stabilesc data si aleg localitatea în care urmeaza sa
aiba loc arbitrajul, urmând sa suporte toate cheltuielile necesare deplasarii si cazarii Comisiei de
arbitraj în localitatea respectiva.
(4) În Comisia de arbitraj nu pot fi alese persoane care au calitatea de membru sau fac
parte din structura organelor de conducere ale partilor aflate în litigiu.
(5) Hotarârile Comisiei de arbitraj sunt definitive si se consemneaza în registrul de
procese verbale al acesteia.

Capitolul IV
ORGANIZAREA FEDERATIEI
Sectiunea 1
Dispozitii comune
Art. 20 (1) Organele de conducere ale Federatiei Filatelice Române sunt:
a) Congresul F. F. R.;
b) Conferinta Nationala;
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de specialitate, redactia revistei Filatelia, colectivul editorial si alte organe ajutatoare;
d) Biroul Executiv al Consiliului Director.
(2) Organul de control al activitatii economico-financiare si gestionare a Federatiei
este Comisia de cenzori.

Sectiunea a 2-a
Organe de conducere
1. Congresul Federatiei
Art. 21 (1) Congresul este organul suprem de conducere a Federatiei.
(2) Congresul ordinar se întruneste o data la 4 ani.
(3) Congresul extraordinar se întruneste în urmatoarele cazuri:
a) daca cel putin 2/3 din membrii activi hotaresc sa dizolve Federatia si depun un
document în acest sens, scris si semnat, Consiliului Director;
b) lipsa uneia din conditiile prevazute de lege pentru existenta persoanei juridice;
c) inexistenta mijloacelor banesti necesare continuarii activitatii;
d) ca urmare a unei motiuni de neîncredere semnata de cel putin jumatate plus unu din
membrii activi.

Art. 22 (1) Congresul se convoaca o data la 4 ani de catre Biroul Executiv al Consiliului
Director, printr-o nota care trebuie trimisa prin posta sau e-mail membrilor afiliati, cu cel putin
30 de zile înainte de data fixata.
(2) La nota de convocare a Congresului se anexeaza proiectul ordinii de zi.
(3) Materialele ce urmeaza a se supune dezbaterii
Congresului sunt:

-9a) raportul Biroului Executiv al Consiliului Director;
b) raportul Comisiei de cenzori;
c) bilantul contabil si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
anterior Congresului;
d) propunerile de modificare a Statutului si a Regulamentelor;
e) proiectul planului expozitional si atribuirea organizarii manifestarilor filatelice
nationale;
f) propunerile de masuri privind organizarea Zilei marcii postale românesti.
g) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
h) propunerile, motivate, de acordare a titlului de membru de onoare;
i) listele cu candidaturi pe functii;
j) alte materiale.
(4) Materialele prevazute la alineatul precedent se trimit membrilor afiliati cu cel
putin 15 zile înainte de data convocarii Congresului F. F. R.
(5) Ordinea de zi a unui Congres ordinar al F. F. R. este urmatoarea:
a) prezentarea rapoartelor, a bilantului si a proiectelor de planuri, buget de venituri si
cheltuieli etc.;
b) prezentarea propunerilor privind modificari de Statut si Regulamente;
c) discutii;
d) interpelari si motiuni;
e) hotarâri privind materialele si propunerile prezentate;
f) acordarea titlului de membru de onoare si presedinte de onoare;
g) alegerea presedintelui F. F. R., secretarului general si Consiliului Director.
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plus unu din numarul membrilor activi.
(2) În cazul în care cvorumul nu este atins, Congresul se suspenda si va fi reluat peste
cel putin o ora, urmând ca deliberarile si deciziile sa fie considerate statutar valabile indiferent
de numarul celor prezenti.
(3) Atributiile Congresului sunt:
a) aproba Statutul si Regulamentele Federatiei, precum si eventualele modificari care
sunt propuse;
b) analizeaza, dezbate si aproba rapoartele Consiliului Director si comisiilor de
specialitate, modul de organizare si de desfasurare a activitatii Federatiei;
c) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli al Federatiei, bilantul si conturile de
executie;
d) alege - o data la patru ani - Consiliul Director, aproba Comisia de cenzori si
Comisia de arbitraj;
e) alege presedintele de onoare al F. F. R.
f) confirma coordonatorii comisiilor specializate, redactorii-sefi ai publicatiilor,
editurii etc. ale Federatiei;
g) aproba planul expozitional anual si al celorlalte manifestari filatelice de nivel
national;
h) aproba masurile privind organizarea manifestarii Ziua marcii postale românesti;
i) acorda titlul de membru de onoare;
j) aproba afilierea definitiva a membrilor care au cerut si obtinut afilierea provizorie
prin Consiliului Director;
k) se pronunta asupra motiunilor si intrepelarilor;
l) aproba procesul verbal al Congresului anterior;
m) exercita orice alte atributii în calitatea sa de organ suprem de conducere al
Federatiei;
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membri, fiecare delegatie având dreptul la un singur vot deliberativ.
(2) Un membru activ poate fi reprezentat de un alt membru afiliat sau de catre un
membru al Consiliului Director, daca are împuternicire speciala în acest sens.
(3) Consiliul Director poate invita sa ia parte la Congres, cu drept de vot consultativ:
a) membri onorifici;
b) presedintii comisiilor de specialitate si ai altor organe ajutatoare, redactorii-sefi ai
publicatiilor si editurii;
c) expertii recunoscuti;
d) invitati speciali;
e) observatori.

Art. 25 Participarea la Congres si, în cadrul acestuia, dreptul de vot deliberativ se exercita pe
baza împuternicirii emise de organele de conducere ale membrilor.

Art. 26 Motiunile si interpelarile trebuie trimise în scris sau prin e-mail secretarului general al
Federatiei cu cel putin 15 zile înainte de Congres si ele se pot referi la:
a) modificari care se propun a fi aduse Statutului si regulamentelor;
b) schimbarea unei decizii luate de un Congres ori Conferinta Nationala anterioare;
c) alte probleme vitale ale Federatiei.

Art. 27 Congresul alege o data la patru ani Consiliul Director format din:
a) presedintele Federatiei;
b) secretarul general;
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d) din cei 9 membri ai Consiliului Director se vor alege, la propunerea presedintelui,
un numar de 2 sau 3 vicepresedinti si 1 trezorier.

Art. 28 (1) Candidaturile pentru Consiliul Director, continând cererea si un curriculum vitae
filatelic, se depun în scris prin posta sau e-mail de cei în cauza la Secretariatul Federatiei cu cel
putin 15 zile înainte de data Congresului; în Congres nu se mai primesc propuneri de
candidaturi.
(2) Candidaturile se înregistreaza la Secretariatul Federatiei, care întocmeste
buletinele de vot în vederea alegerilor.

Art.29 (1) Congresul alege o Comisie de validare compusa din 3 - 5 membri, din care un
presedinte si un secretar.
(2) Membrii Comisiei de validare nu pot face parte din rândul delegatilor la Congres
care figureaza pe lista candidatilor, iar aceasta are urmatoarele sarcini:
a) verifica împuternicirile si atestatele delegatilor si lista cu ceilalti participanti,
aprobata de Consiliul Director si propune deschiderea Congresului;
b) efectueaza numaratoarea voturilor si valideaza alegerile.

Art. 30 (1) Hotarârile Congresului se adopta cu jumatate plus unu din voturile împuternicitilor
prezenti, cu exceptia celor privind retragerea calitatii de membru si neadmiterea cererii de
afiliere, care se iau cu o majoritate de 2 / 3 din totalul membrilor activi.
(2) Daca, cu ocazia votarii, se realizeaza balotaj, votarea se va repeta pâna când unul
din candidatii în cauza obtine o majoritate de voturi.

Art. 31 Hotarârile Congresului F. F. R. se comunica membrilor afiliati în termen de 30 zile de
la încheierea lui de catre Compartimentul Organizatoric.
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Art. 32 Conferinta Nationala este organ de conducere a Federatiei.
Art. 33 (1) Conferinta Nationala se convoaca o data la doi ani, de catre Biroul Executiv al
Consiliului Director printr-o nota care trebuie trimisa membrilor afiliati cu cel putin 30 de zile
înainte de data stabilita.
(2) La nota de convocare a Conferintei Nationale se anexeaza proiectul ordinii de zi.
(3) Materialele ce urmeaza a se supune dezbaterii Conferintei Nationale sunt:
a) raportul Biroului Executiv al Consiliului Director;
b) raportul Comisiei de cenzori;
c) bilantul contabil si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
anterior;
d) proiectul planului expozitional si atribuirea organizarii manifestarilor filatelice
nationale;
e) propunerile de masuri privind organizarea manifestarii Ziua marcii postale
românesti;
f) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
g) alte materiale.
(4) Materialele prevazute la alineatul precedent se trimit membrilor afiliati cu cel
putin 15 zile înainte de data convocarii Conferintei Nationale de catre comparimentul
organizatoric al F.F.R.
(5) Ordinea de zi a Conferintei Nationale este urmatoarea:
a) prezentarea rapoartelor, bilantului si a proiectelor de planuri, buget de venituri si
cheltuieli etc.;
b) discutii;
c) interpelari si motiuni;
d) hotarâri privind materialele si propunerile prezentate.
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jumatate plus unu din numarul membrilor activi.
(2) În cazul în care cvorumul nu este atins, Conferinta Nationala se suspenda si va fi
reluat peste cel putin o ora, urmând ca deliberarile si deciziile sa fie considerate statutar valabile
indiferent de numarul celor prezenti.
(3) Atributiile Conferintei Nationale sunt:
a) analizeaza, dezbate si aproba rapoartele Consiliului Director si comisiilor de
specialitate, modul de organizare si de desfasurare a activitatii Federatiei;
b) supune discutiei si aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli al Federatiei,
bilantul si conturile de executie;
c) aproba planul expozitional anual si al celorlalte manifestari filatelice la nivel
national;
d) aproba masurile privind organizarea manifestarii Ziua marcii postale românesti;
e) aproba afilierea definitiva a membrilor care au cerut si obtinut afilierea provizorie
prin Consiliul Director;
f) se pronunta asupra motiunilor si intrepelarilor;
g) aproba procesul verbal al Conferintei nationale anterioare;
h) exercita orice alte atributii în calitatea sa de organ de conducere al F. F. R.

Art. 35 (1) Membrii activi sunt reprezentati la Conferinta Nationala de o delegatie, compusa din
doi membri, fiecare delegatie având dreptul la un singur vot deliberativ.
(2) Un membru activ poate fi reprezentat de un alt membru afiliat sau de catre un
membru al Consiliului Director, daca are împuternicire speciala în acest sens.
(3) Consiliul Director poate invita sa ia parte la Conferinta Nationala, cu drept de vot
consultativ:
a) membri onorifici;
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publicatiilor si editurii;
c) experti recunoscuti;
d) invitati speciali;
e) observatori.
Art. 36 Pentru participarea la Conferinta Nationala dreptul de vot deliberativ se exercita pe
baza împuternicirii emise de organele de conducere ale membrilor activi.
Art. 37 Motiunile si interpelarile trebuie trimise în scris secretarului general al Federatiei cu cel
putin 15 zile înainte de Conferinta Nationala si ele se pot referi la:
a) încalcarea unei decizii luate de Congres;
b) probleme vitale ale Federatiei.
Art. 38 (1) Hotarârile Conferintei Nationale se adopta cu jumatate plus unul din voturile
împuternicitilor prezenti, cu exceptia celor privind retragerea calitatii de membru si
neadmiterea cererii de afiliere, care se iau cu o majoritate de 2 / 3 din totalul membrilor activi.
Art. 39 Hotarârile Conferintei Nationale se comunica membrilor afiliati în termen de 30 zile de
la încheierea sa, de catre Compartimentul Organizatoric.

3. Consiliul Director
Art. 40 Consiliul Director este organul de conducere al Federatiei si asigura, prin Biroul sau
Executiv, aducerea la îndeplinire a hotarârilor Congresului si ale Conferintei Nationale în
perioada dintre doua întruniri, ordinare sau extraordinare.
Art. 41 (1) Consiliul Director se întruneste la convocarea presedintelui, cel putin o data pe
trimestru; îsi poate tine sedintele daca sunt prezenti fizic cel putin jumatate plus unu din
membrii sai si ia hotarâri cu cel putin jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti.
(2) În situatia în care un membru lipseste motivat, poate delega printr-un mandat scris
un alt membru prezent fizic sa-l reprezinte cu drept de vot deliberativ.
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suportate individual de membrii acestuia, ori de organizatiile din care provin.
(4) În cazul în care un membru al Consiliului Director absenteaza nemotivat de la trei
sedinte consecutive, functia sa de membru al Consiliului va deveni vacanta, iar acesta va fi
înlocuit.
Art. 42 Sedintele Consiliului Director sunt deschise.
Art. 43 Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:
a) confirma membrii comisiilor de specialitate;
b) aproba planul expozitional anual si al celorlalte manifestari filatelice la nivel
national;
c) aproba masurile privind organizarea manifestarii Ziua marcii postale românesti;
d) aproba statul de functiuni si limitele salarizarii personalului angajat al F. F. R., la
propunerea presedintelui.
Art. 44 Daca una din functiile în Consiliului Director se vacanteaza, prin retragere,
neparticiparea la 3 sedinte consecutive sau din orice alte cauze, ea va fi girata de o persoana
hotarâta de catre Consiliul Director, urmând ca la primul Congres sau prima Conferinta
Nationala sa se faca alegeri pentru functia vacanta.
4. Biroul Executiv al Consiliului Director
Art. 45 (1) Biroul Executiv al Consiliului Director este organul executiv al Federatiei, se alege
din rândul membrilor Consiliului Director si este alcatuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti,
secretarul general si trezorierul.
(2) Biroul Executiv reprezinta Federatia Filatelica Româna în raporturile cu alte
persoane fizice sau juridice, în care scop are dreptul sa împuterniceasca pe unul din membrii
sai.
Art. 46 (1) Biroul Executiv se întruneste de câte ori este nevoie, dar cel putin o data pe
trimestru, la convocarea presedintelui; îsi poate tine sedintele daca sunt prezenti cel putin 2 / 3
din membrii sai si ia hotarâri cu cel putin jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti.
(2) În cazul egalitatii de voturi, decizia hotarâtoare apartine presedintelui.
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Art. 47 (1) Presedintele reprezinta Federatia în raporturile acesteia cu alte persoane fizice sau
juridice.
(2) Presedintele conduce Congresele si Conferintele Nationale ale Federatiei, precum
si sedintele Consiliului Director si ale Biroului Executiv.
(3) În caz de absenta sau incapacitate temporara, va fi desemnat, de catre presedinte
ori de Consiliul Director, un înlocuitor care îi va îndeplini toate atributiile pe timpul absentei.

Art. 48 (1) Presedintele Federatiei Filatelice Române este ales pentru un mandat de 4 ani de
Congresul F. F. R.
(2) Daca functia de presedinte se vacanteaza, prin retragere sau din orice alte cauze,
ea va fi girata de un vicepresedinte sau o persoana hotarâta de catre Consiliul Director, care va
îndeplini functia de presedinte interimar pâna la primul Congres sau Congres extraordinar, când
se vor face alegeri pentru functia de presedinte.
6. Secretarul General
Art. 49 (1) Secretarul general coordoneaza Compartimentul Comunicare, asigurând legatura
între membrii si partenerii Federatiei si a acestora cu Federatia, punând în discutia Congresului,
Conferintei Nationale, Consiliului Director si a Biroului Executiv documentele primite.
(2) Secretarul general urmareste respectarea prevederilor Statutului F. F .R., precum si
aplicarea deciziilor si hotarârilor Congresului, Conferintei Nationale, Consiliului Director si ale
Biroului Executiv ale Federatiei.
(3) Secretarul general este purtatorul de cuvânt al Federatiei; redacteaza comunicatele
de presa si urmareste actualizarea site-ului Federatiei din punct de vedere informational.
(4) Secretarul general coordoneaza si asigura buna functionare a Comisiei de arbitraj
a Federatiei.
(5) Secretarul general coordoneaza activitatea de tiparituri ale Federatiei.
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Art. 50 (1) Trezorierul Federatiei, ales din cadrul membrilor Consiliului Director asigura
gestiunea bunurilor materiale si financiare ale F. F. R.
(2) Trezorierul are drept de semnatura numai împreuna cu presedintele Federatiei
pentru efectuarea platilor si încasarilor.
(3) Acesta controleaza evidenta contabila în mod regulat, prezentând rapoarte
financiare Congresului si Conferintei Nationale si este descarcat de gestiune numai dupa avizul
Comisiei de cenzori.
8. Secretariatul Federatiei
Art. 51 Secretariatul Federatiei este compus din personalul încadrat în munca potrivit statului
de functiuni si regulamentului de organizare si functionare aprobate de Consiliul Director.

9. Comisiile de specialitate
Art. 52 Comisiile de specialitate ale F. F. R. sunt organe de îndrumare, de popularizare si
expertiza si lucreaza sub îndrumarea nemijlocita a unui membru al Consiliului Director, în
concordanta cu programele aprobate de acesta.
Art. 53 (1) Numarul comisiilor de specialitate si coordonatorii acestora se aproba de Consiliul
Director si se valideaza de Congres pe o perioada de 4 ani.
(2) Comisiile de specialitate sunt compuse din 3 - 5 membri care au competenta în
domeniul respectiv si sunt aprobate de Consiliului Director.
(3) În activitatea lor, se poate solicita ajutorul altor consultanti de specialitate.
Art. 54 Comisiile de specialitate, revista si editura Federatiei functioneaza pe baza
regulamentului aprobat de Congres si a programelor anuale aprobate de Consiliul Director.
Art. 55 Comisiile de specialitate au obligatia de a prezenta anual Consiliului Director, spre
aprobare, raportul si programul lor de activitate.
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Comisia de cenzori
Art. 56 (1) Controlul activitatii economico-financiare si de gestionare a F. F. R. se efectueaza
de Comisia de cenzori care se compune din specialisti în domeniile economic sau financiar.
(2) Comisia de cenzori este compusa din 1 - 3 membri, conform legii.
(3) Comisia de cenzori este independenta si raspunde de activitatea sa în fata
Congresului.
Art. 57 (1) Comisia de cenzori are sarcina executarii controlului gestionar de fond asupra
gospodaririi mijloacelor materiale si banesti ale F. F. R., verificând respectarea normelor legale
cu privire la:
a) existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel;
b) utilizarea mijloacelor materiale si banesti;
c) efectuarea încasarilor si platilor de orice fel;
d) conducerea evidentei contabile si realitatea datelor înscrise în bilanturi si conturi de
executie;
(2) În exercitarea atributiilor sale, Comisia de cenzori are dreptul sa efectueze
controale inopinate - ori de câte ori considera necesar - în toate locurile unde se pastreaza si se
vehiculeaza valori materiale si banesti ale Federatiei.
(3) Controlul gestionar de fond se executa cel putin o data pe an si se prezinta
Conferintei Nationale, precum si - o data la patru ani - Congresului.
Art. 58 La cererea membrilor Comisiei de cenzori, toate persoanele care pastreaza, utilizeaza si
vehiculeaza valori materiale si banesti ale Federatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le pastreaza, utilizeaza sau
gestioneaza;
b) sa puna la dispozitie toate documentele necesare controlului;
c) sa ofere date, informatii si explicatii verbale sau în scris, dupa caz, în legatura cu
obiectivele controlului;
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urmatoarele obligatii:
a) sa execute controlul gestionar de fond în conditiile si termenele stabilite;
b) sa încheie acte de control dupa fiecare actiune;
c) sa propuna masuri de prevenire si înlaturare a neregulilor constatate, recuperarea
pagubelor si stabilirea raspunderilor în conformitate cu legea.
Art. 60 Comisia de cenzori îsi desfasoara activitatea conform legii si prezinta anual rapoarte
Consiliului Director, Conferintei Nationale si Congresului cu privire la activitatea ei.
Capitolul V
MANIFESTARI FILATELICE
Art. 61 (1) Federatia Filatelica Româna organizeaza urmatoarele manifestari filatelice:
a) expozitii nationale si internationale;
b) Ziua marcii postale românesti;
c) alte manifestari filatelice (conferinte, simpozioane, târguri etc.).

Art. 62 (1) Federatia organizeaza expozitii la nivel national sub patronajul sau auspiciile sale,
precum si expozitii bilaterale sau multilaterale internationale, în colaborare cu federatii afiliate
la F. I. P. si F. E. P. A.
(2) Expozitiile organizate de membrii Federatiei se desfasoara în concordanta cu
regulamentul expozitiilor aprobat de Congres.
(3) Cererile pentru obtinerea patronajului sau acordarea auspiciilor adresate
Federatiei se aproba de Consiliul Director odata cu prezentarea planului expozitiilor si a altor
manifestari filatelice. În cadrul acestor cereri trebuie sa se mentioneze:
a) denumirea persoanei fizice sau juridice solicitante si motivele pe care se întemeiaza
cererea;
b) denumirea expozitiei, perioada si locul organizarii ei;
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d) numele si prenumele comisarului general al expozitiei, precum si bugetul de
venituri si cheltuieli al expozitiei care se aproba de catre Biroul Executiv al Consiliului
Director.
(4) Juriul se aproba de Consiliul Director al F. F. R., la propunerea organizatorilor
expozitiei.
Art. 63 La expozitiile organizate de Federatia Filatelica Româna pot participa :
a) membrii asociatiilor afiliate;
b) membrii organizatiilor nationale filatelice afiliate la F. I. P. si F. E. P. A.
Art. 64 Participarea la expozitiile internationale organizate de F. I. P. si F. E. P. A. se aproba de
Consiliul Director al F. F. R.

Capitolul VI
MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE, VENITURI SI CHELTUIELI
Art. 65 (1) Mijloacele materiale si financiare ale Federatiei sunt urmatoarele:
a) mijloace materiale: cladiri, autovehicule, aparatura tehnica, utilaje, mobilier etc.
b) mijloace financiare: bani (lei si valuta convertibila), cecuri bancare si alte valori.
(2) Dobândirea în proprietate sau în folosinta a mijloacelor materiale se face în
conditiile legii.
Art. 66 Federatia Filatelica Româna realizeaza venituri si cheltuieli astfel:
a) Venituri: taxe de înscriere, cotizatii, valorificari de materiale filatelice, suprataxe
din vânzarea diverselor vignete (Ziua marcii postale românesti, etc.), taxe de intrare la
manifestari filatelice, taxe pentru executarea expertizelor filatelice, taxe pentru consultatii si
evaluari de colectii filatelice, chirii sau alte activitati anexe, beneficii realizate din vânzarea
publicatiilor si lucrarilor editate, beneficiile societatilor comerciale proprii sau dividendele
obtinute din actiuni, sponsorizare, publicitate interna si externa, donatii si subventii, dobânzi,
penalitati si amenzi, alte surse de venituri.
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somaj etc.; întretinerea localurilor, reparatii la imobile si mobilier, achizitii de carti, cataloage,
reviste etc. pentru biblioteca, tiparituri, organizarea de expozitii si alte manifestari filatelice,
subventii acordate membrilor afiliati, reclama si publicitate, procurari de mijloace fixe si
obiecte de inventar, indemnizatii, premii, etc., deplasari în tara si strainatate, rechizite si
imprimate, cheltuieli de alta natura.
Art. 67 În bugetul de venituri si cheltuieli, veniturile reprezinta limita minima de realizat, iar
cheltuielile limita maxima de efectuat.
Art. 68 Cheltuielile se aproba de presedintele si trezorierul Federatiei, dupa obtinerea acordului
Consiliului Director si în limita sumelor prevazute în buget.
Art. 69 (1) Excedentele înregistrate la sfârsitul anului bugetar se vor destina crearii
urmatoarelor fonduri:
a) fondul de rezerva;
b) fondul de dezvoltare;
c) fondul de ajutor.
(2) Fondurile prevazute la alineatul 1 se vor putea folosi astfel:
a) fondul de rezerva - pentru acoperirea deficitelor bugetare sau a pagubelor
provocate din cauze de forta majora;
b) fondul de dezvoltare - pentru investitii, participarea cu capital pentru constituirea
de societati comerciale proprii, participarea în calitate de asociat ori actionar în cadrul unor alte
societati comerciale, în conditiile legii;
c) fondul de ajutor - pentru subventionarea membrilor afiliati ramasi în mod fortuit
fara suficiente surse de venituri sau ajutorarea unor membri marcanti ai miscarii filatelice
românesti sau familiilor lor, în caz de stricta necesitate.
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Capitolul VII
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 70 Titlurile de membru de onoare acordate de predecesoarea Federatiei (Asociatia
Filatelistilor din România) se recunosc de catre F. F. R.
Art. 71 (1) Patrimoniul fostei Asociatii a Filatelistilor din România ramâne transferat Federatiei
Filatelice Române de la data constituirii acesteia.
(2) Organizatiile filatelice constituite în conformitate cu prevederile prezentului statut
se afiliaza sau reafiliaza în conditiile acestuia.

Art. 72 (1) Federatia Filatelica Româna se poate dizolva - la cererea Consiliului Director sau a
unui numar de cel putin 2 / 3 din membrii afiliati F. F. R., cu aprobarea Congresului.
(2) Dupa dizolvarea F. F. R., patrimoniul acesteia se preda în custodie Asociatiei
Filatelistilor din Bucuresti, pâna la reconstituirea ei.

Art. 73 (1) Prezentul Statut, aprobat de Congresul Federatiei Filatelice Române care a avut loc
în ziua de 18 martie 2017 la Brasov, intra în vigoare începând cu data aprobarii de catre
Congres.
(2) La aceeasi data, Statutul aprobat la Congresul anterior se abroga.

