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1. Familia de Hillerin din Romania se conduce după statut și tradiție în
conformitate cu normele stabilite de fondatorul Asociației și Consiliul Director
al acesteia, constituind prima forma juridică de atestare și consolidare a
unității Familiei.
2. Numele Hillerin, Hilerin, Dhillerin, de Hillerin etc. este transcrierea în diverse
forme, de diverse instituții sau funcționari, dar este comun, unic pe glob și fără
dubii este succesiunea familiei „de Hillerin“, așa cum este documentat de
enciclopedia franceză, alte publicații și acte notariale.
Istoria înseriază această familie în Lista familiilor nobiliare franceze, având
titluri de marchiz, conte, viconte și cavaler.
3. Ramura familiei din Romania continuă succesiunea lui Charles Abel Celestin
de Hillerin Conte de Préssec, Poitou, Franța, 1840-1929, (id:12-016), jure
sanguinis, (prin legea sângelui, prin naștere dacă este fiti legitim)
imigrat în Romania în 1882 și preia prin drept ereditar privilegiile, apelativele,
titlurile, rangurile dar si drepturile și obligațiile acestuia.
a. Conte este titlu de noblețe ereditar, intermediar între marchiz și viconte.
b. Referindu-ne la nobleţe, aceasta ar avea două conotaţii, cea ereditară,
ca titlu dobândit din familie, şi cea sufletească, ca şi caracter. Nobleţea
este o atitudine, o însuşire morală superioară, de distincţie şi eleganţă,
trăsătură de generozitate, statornicie, care necesită o corelaţie între
poziţia socială şi comportament.
c. Titlul nobiliar obligă la decență și modestie. Nu se acceptă ca un
membru al familiei să exagereze fălindu-se cu ceva ce a moștenit dar
nu a reafirmat prin merite personale.
4. Din 2015 / Reprezentantul Familiei din Romania este Charles-André de
Hillerin (n.1951), (id:16-002), născut în București, care din 1969 are domiciliul
la Paris. El simbolizează legătura dintre nume și țară.
5. Numele împreună cu titlul și apelativul gradului de noblețe este însoțit de
indicatorul distinctiv al provenienței.
PRÉSSEC este un sătuc în apropiere de Chauvigny, Franţa.
Ramura X din Romania continuă titulatura „de Hillerin Conte de PRÉSSEC“, a
ramurei IX, care s-a desprins din Ramura VIII de la GROIX.
6. Pentru cei născuți din Romania locul de descălecare este Medgidia. Însă locul
unde au trăit și decedat Gaga și Cati, locul de care ne leagă toate amintirile
este casa din strada Palade, din București.

7. Purtătorul de cuvânt și reprezentantul Familiei din Romania este, jure
sanguinis, primul bărbat născut în ordinea succesiunii. (principiul
primogeniturii cu preferință masculină)
8. Genealogia familiei este o lucrare cu caracter istoric continuată din 1450,
editată și îngrijită de Asociație.
Familia este compusă din membrii de drept, membrii consorți și membrii
afiliați.
a. Noțiunea de membru de drept este rezervată celor ce s-au născut cu
numele „de Hillerin“, scris în diverse forme.
b. Membrii consorți sunt cei căsătoriți cu membrii de drept
c. Membrii afiliați sunt părinții consorților cu copiii și nepoții lor.
Cei în legătură cu aceștia nu sunt membrii, ci rude de diverse grade cu
familia.
Exemplu: o fată născută Hillerin este membru de drept; Contesa de Hillerin.
Prin căsătorie dacă își păstrează numele păstrează și titulatura.
Dacă prin căsătorie ia numele membrului consort pierde titulatura iar copiii ei
și nepoții sunt membrii afiliați (alianță).
9. Pornind de la un membru de drept (născut Hillerin), membri familiei sunt:
a. Soțul/soția acestuia
și Copiii lor (respectiv frați/surori)
b. Părinții soțului sau soției (respectiv socri și cuscri)
și Copiii și Nepoții lor (respectiv veri, cumnați)
Astfel este reliefată legătura între trei generații tradițional contemporane,
bunic-fii/fiice-nepoți și invers nepot-tată/mamă-ambii bunici.
10. Prin divorț membrul afiliat pierde dreptul la titlu și apelativ, chiar dacă legal are
dreptul de a păstra numele de căsătorie.
11. Adopția nu poate conferii nici un titlu, apelativ sau privilegiu al persoanei care
adoptă către persoana adoptată.
12. Tradițiile noastre de familie includ și vor menține întotdeauna credința creștin
catolică franceză moștenită și credința creștin ortodoxă specifică țării.
Din respect pentru practica continuată de autorii noștrii și în Romania, se
recomandă botezul băieților în credința catolică, iar aceștia vor decide la
timpul lor ceremonia căsătoriilor și actelor religioase următoare.
Soții și soțiile legăturilor unitare sau mixte, într-un principiu călăuzitor vor
respecta toate sărbătorile religioase și toate tradițiile locale, catolice sau
ortodoxe, fără diferență și preferințe oferind uniune și armonie familie, sub
protecția lui Dumnezeu.
13. Membrii de drept, numai purtători al numelui oficial de Hillerin sau Hillerin, au
dreptul să folosească Logo-ul și Blasonul familiei, în forma grafică stabilită de
Asociație.
14. Fiindcă în Romania nu există Instituția Aristocrației și titlurile de noblețe nu
sunt reglementate, până la clarificare legală membrii familiei nu se vor intitula
ex: „Conte Charles de Hillerin“ și vor folosi forma impersonală „Charles
Familia Conte de Hillerin“.

Particula „de“ însoțește un nume propriu de familie, de demnitate, indicând
gradul, rangul etc.
Formula de adresare, politicos și agreat, către un nobil este „Excelență“.
Formula de prezentare oficială în cadru aristocratic este „Excelența sa Conte
Charles de Hillerin de Préssec“
15. Orientarea politică a familiei este Monarhistă. Membrii cu alte vederi politice
trebuie să-și respecte convingerile fără însă a vicia opinia familiei și susținerea
Casei Regale.
16. Ridicarea în rangul de Conte și acceptanța în Aristocrația franceză s-a
înfăptuit prin jurământ de credință, serviciu credincios, ce ne afectează pe noi
toți, din trecut, acum și în viitor.
17. Prezentele Norme se vor corobora cu Regulamentul Asociației.
18. Membrii familiei își exprimă individual acceptul și sprijinul pentru inițiativa
Asociației de a oficializa și restaura identitatea unui nume.
Cei ce prețuiesc titlul moștenit, prin similitudine cu procedura de drept comun,
pot să accepte acestă succesiune cu drepturi și îndatoriri.
19. Forma de înscriere, unică și necesară este ca un jurământ de credință.
Acesta după modelul standard se depune la Asociație împreună cu toate
actele de identitate (naștere, botez, căsătorie, divorț, școlarizare etc.)
20. Asociația va certifica nominal titlul de conte descendența nobiliară printr-un
document de atestare autentic.
21. Depunerea legământului și solicitarea documentului de atestare se poate face
pe tot timpul vieții. Părinții îl pot solicita în numele copiilor, încă de la naștere,
iar aceștia vor hotărâ la vârsta majoratului.
22. Cei ce nu agrează și nu apreciază cele expuse, pot ignora această filozofie de
viață și nu vor beneficia de titlul nobiliar certificat.
23. Asociația prin consiliul de etică poate retrage titlul recunoscut unui membru.
Acesta va returna documentul unic de atestare care va fi declarat nul în
monitorul oficial. În caz contrar se face vinovat de uzurpare de nume și va fi
renegat.
24. Membrii sunt obligați să respecte și să întregească prin propuneri, cele de mai
sus care se vor actualiza conform.
25. Dovada respectului pentru numele familiei se cere demonstrată prin modul de
viață și comportament social.
Avem deviza: “Dieu et mon droit” / “Dumnezeu și dreptul meu”
Prețuim salutul și urarea: Sante! Trăiască Regele!
Precizările de mai sus se supun metodologiei agreate de Institutul Român de
Genealogie și Heraldică din Iași și se pot modifica și alinia conform.

Notă:
Istoria familie este legată de Medgidia, str. Panairului și București, str. Palade
Casa din Medgidia a fost întemeiată de Charles Abel Célestin (id:12-016-X.) în 1882 și
construită de fiul său Charles Abel Laurent Joseph zis Carol (id:13-013-X.) în anii 1900.
Imobilul din București, Strada Palade a fost zestrea lui Kati.
Nume legate de strada Palade:
1. Charles Abel Laurent Joseph Carol (id:13-013) - a locuit din 1945 și a decedat
aici
2. Catharina Kati (id:13-013A) - a locuit din 1945 și a decedat aici
În timpul vieții lor și nu numai, Palade a fost loc de întâlnire la părinți și bunici.
3. Etienne Paul și Dora (id:14-015) - au locuit
4. Charles Paul (id:15-002) - s-a născut, a locuit
5. Jeanne (id:14-019) - a locuit și a decedat aici
6. Louis Celesten (id:14-020) - a locuit și a decedat
7. Maria (id:14-020A) - a locuit și a decedat
8. Romeo (id:15-010) - s-a născut, căsătorie, a locuit
9. Lenuța (id:14-020A) – căsătorie, a locuit
10. Eugene (id:14-011) - s-a născut, căsătorie, locuiește
11. Cristi Al. (id:16-016) - a locuit
12. Lucia (id:14-012) - s-a născut, căsătorie, a locuit
13. Christian Em. (id:14-013) - s-a născut, căsătorie, a locuit
14. Silvana (id:16-021) - s-a născut, a locuit în 2010
15. François Henri (id:14-022) - s-a născut, a locuit și a decedat
16. Violeta (id:14-022A) - a locuit și a decedat
17. Anne Marie (id:15-014) - s-a născut și locuiește
18. Felicie (id:15-015) - s-a născut, a locuit
19. Alain și Tita (id:16-013) au locuit în 2003.
20. Sediul Asociației „Conte Charles de Hillerin“
(id: este numărul de identitate din Genealogia familiei)

În prezent imobilul din strada Palade aparține familiei și este administrat de Asociație
în intenția de a fi înstrăinat.
Prin aceasta se pierde rădăcina și liantul dintre generații. Hotărârea a fost luată cu
votul majoritar al succesorilor și este dictată de situația financiară națională.
Prin negocieri s-a stabilit ca pe fațada imobilului ce se va înălța în locul vechilor case
să existe placa cu înscrisul: Aici a locuit familia și este sediul Asociației Conte
Charles de Hillerin.
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