SOCIETATEA FILATELICĂ „ROMANAȚI” - Caracal

Către
Federația Filatelică Română,
Ca răspuns la CONVOCATOR trimis cu adresa nr. 297/16.05.2022, vă transmitem
următoarele:
a) Numărul de filateliști la 31.12.2021 = 10;
b) Participanții la Congresul din 18 iunie 2022 = Marin Ion – președinte S.F.Romanați;
c) Nu avem propuneri de candidați pe anumite funcții.
Societatea Filatelică „Romanați” Caracal participă la Congres fără drept de vot.
Societatea Filatelică „Romanaţi“, este o societate ce poartă numele unui județ cu rezonanță
istorică, care ar salva de la uitare numele de „Romanați” și am dorit ca Romanaţiul să rămână şi în
filatelie, pentru că o cenzură a pasiunilor nu poate fi impusă.
Societatea Filatelică „Romanați” Caracal, singura asociație filatelică din cele 6, din județele
Olteniei ce s-a menținut până în prezent, (din cele aproape 50 în F.F.R. de acum 30 de ani) este o
societate cu probleme, având „documente necorespunzătoare”.
Suntem cu probleme, deoarece nu avem înaintate documente conform OG26/30.01.2000, și
datorită art. 83 al. (1) al acestei legi „Asociațiile și fundațiile constituite până la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe, în condițiile Legii nr. 21/1924, își păstrează personalitatea juridică
legal dobândită și de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe li se aplică regimul juridic
prevăzut de aceasta.”
În Regulamentul privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrul
federațiilor, precum și a Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care a fost
aprobat în aplicarea OG26/2000, se specifică că asociațiile juridice autorizate în temeiul Legii nr.
21/1924 nu pot fi „depersonalizate” și pot trimite cereri de inscriere a modificărilor survenite în
actele constitutive. Această cerere de înscriere a modificărilor survenite trebuie însoțită de toate
documentele obținerii personalității juridice: Hotărârea adunării generale, Actul constitutiv cu
patrimoniul inițial al asociației – minim dublul salariului minim brut pe economie, Statutul asociației
și Dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii asociației.
Astăzi, când marea majoritate a filateliştilor au devenit în ultimii ani pensionari, cu bani tot
mai puţini ca să mai cheltuiască şi pentru un hobby, numărul acestora a scăzut simţitor, iar tinerii
sunt tot mai puțin interesați. Etapa grea prin care trecem, caracterizată prin restrângerea activității
cu tot mai puțini membri, rămași mai mult cu entuziasmul, cu interesul mai scăzut al organelor
locale, ne-a făcut și pe noi filateliștii să ne restrângem masiv activitatea. De fapt în această perioadă
destul de greu de definit în care activitatea și la nivel național a intrat parcă în impas, când au dispărut
asociații, au dispărut publicații, au dispărut numeroase evenimente (expoziții, târguri, simpozioane
etc.), au dispărut și mulți colecționari pasionați. Așa am ajuns în era digitală.
Ca atare Societatea Filatelică „Romanaţi“ nu și-a înaintat documentele conform
OG26/30.01.2000 și nu va avea drept de vot la Congresul FFR din 18 iunie 2022.
Președintele S.F. Romanați,
Ing.
Ion Marin

