Raportul Comisiei de timbre fiscale a FFR exercițiul 2017-2021
In această perioadă în cadrul comisiei au activat doar zece persoane.
Au fost un număr de 19 participări expoziții naționale și internaționale unde s-au
acordat medalii de la LS la LV si G. Președintele comisiei și-a continuat activitatea
online de administare a websiteului Comisiei F.I.P. de fiscale și a participat la expoziții
naționale Plovdiv Phila 2019 și NOTOS 2021 cu un exponat de timbre fiscale Bulgaria
iar la Essen expoziție non-competitivă Salon Fiskalphilatelie 2019, cu un exponat de
fiscale în clasa OPEN.
Participările expozanților români:
“Timişoara 2016 – Arc peste Secole”- Dumitru BUZATU – Timişoara – TIMBRE FISCALE
TIMISOARA – 90 p. - G;

Timisoara Cântă 2017 - Dumitru BUZATU – Timişoara – TIMBRE FISCALE TIMISOARA – 90 p.
– G;
Cristinel POPA – București – DDSG bagage control fee 1870-1874 – 92 p. – G;

“CENTENARUL UNIRII 2019” - Dumitru BUZATU – Timișoara – TIMISOARA, MUNICIPAL TAX
STAMPS 1919- 36 – LV, 88 p.;
FINLANDIA 2017 - Ion CHIRESCU- București- Romanian revenues stamps from the special
budgets for social support and social assistance 1913–1947 - 88 p. – LV;
PRAGA 2018 – Adrian APOSTU – Petroșani - German Occupation in Romania on Romania
Revenues 1917 – 1918 – V, 80 p.
THAILANDA 2018 - Ion CHIRESCU – București - Romanian Revenues Stamps from the
Special Budgets for Social Support and Social Assistance 1913-1947 80 p. V
EFIRO 2019 – Ion CHIRESCU – București - Romanian revenues stamps from the special
budgets for social support and social assistance 1913-1947, 85-LV;
EFIRO 2019 –Mircea DRAGOTEANU – Cluj-Napoca - Năsăud, County and Municipal
Revenues, 85-LV;
EFIRO 2019 – Adrian APOSTU – Petroșani - German Occupation in Romania on Romania
Revenues 1917 – 1918 – 82-V;
EFIRO 2019 – Ionuț Sorin VASILE – București - Romanian Revenue Issues 1919-1930 and
Their Use -76-LS;
EFIRO 2019 - Alois WEIL – Arad - ARPA fiscal stamps 1931 - 76-LS;
AEROMFILA 2020 - NONCOMPETITIVA – prima expoziție filatelică în pandemie:
Adrian APOSTU - 1st Issue Aviation National Fund 1931. Law and its Use;
Alexandra Ioana IVANOVICI – tineret- ARPA - "Romanian Association for Aviation
Propaganda";

Grigore MITRACHE - Aviation Stamps Pilot Head 1932 Issue and its Use under Fund.
Articole publicate:
Francisc AMBRUȘ – în Catalogul expoziției EFIRO 2019 –Bucureștiul prezentat în timbrele
fiscale;
Grigore MITRACHE - în Catalogul expoziției AEROMFILA 2020 - The 12 different Romanian
Aviation Fund Revenues Issues of 1936 and their purpose;
Francisc AMBRUȘ - în Philatelica.ro nr. 6(62) – ian-mart 2021 – Completări la un articol;
În perioada următoare, Comisia își propune o intensificare a activității online și participări
cât mai numeroase la expoziții naționale și internaționale. Din păcate, Comisia a ratat acest
an 2022, an în care se împlinesc 150 de ani de la prima lege a timbrului și înregistrării, ocazie
cu care s-a înființat și fabrica de timbre București. Am propus Comisiei F.I.P. să ia legatura cu
FFR încă de anul trecut din ianuarie să facem al doilea Salon de Fiscalotelie la București în
acest an. Aveam sprijin material și logistic asigurat, doar implicarea factorilor decizionali s[
se fi produs în timp real. Nu știu unde s-a blocat acest proiect și faptul este deja consumat.
Ocazii de acest gen apar o singură dată în viață. Avem o promisiune că se va realiza o
emisiune de două timbre poștale care vor marca acest eveniment. Păcat că nu am putut
realiza și o expoziție. Sper ca viitorul filateliei românești și alături de ea și al fiscaloteliei, să
fie mai promițător în mandatul următor. Aștept o implicare mai activă a celor care sunt aleși
să promoveze mișcarea filatelică română și tot ce ține de asta. Posibilități există doar să ne
implicăm mai activ.

