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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti,20.12.2016 
PL-x 394/2013/2016 

 
RAPORT SUPLIMENTAR   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru  

 
  

În şedinţa din data de 27 februarie 2017, Camera Deputaţilor, în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,  a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  transmis cu adresa nr. PL-x 394 din  28 octombrie 2013  şi înregistrat cu           
nr.4c-11/1186 din 28 octombrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul de lege în şedinţa  din 21 octombrie 2013. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de  lege. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare, taxele judiciare de timbru, în Nota de 

fundamentare arătându-se că modificările cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură 
civilă şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea urgentă a legislaţiei în materia taxelor 
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judiciare de timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor 
pentru asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, pregătirea 
personalului din sistemul justiţiei etc. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege, în şedinţa din  22 noiembrie  2016.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi 

să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în forma transmisă de Senat. 
   
 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege, în şedinţa din  20 decembrie 2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 
În urma reexaminării iniţiativei legislative membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

majoritate de  voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu amendamentele admise redate în Anexa I.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege, face parte din categoria legilor ordinare.  
   
 
 
                                          PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
                                       Eugen NICOLICEA                                                     Costel Neculai DUNAVA  
 

 

 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 
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Anexă: Amendamente  admise 

 
 

Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 80 din 26 iunie 2013 privind 

taxele judiciare de timbru 
L e g e pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 
privind taxele judiciare de timbru 

 

 
nemodificat 

 

2.   Articol unic. – Se aprobă ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 
2013 privind taxele judiciare de timbru, 
publicată în Monitorul  Oficial al României, 
Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 
2013 privind taxele judiciare de timbru, 
publicată în Monitorul  Oficial al 
României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 
2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu următoarele modificări 
şi completări: 

 

3.  Art. 1 (1) Acţiunile şi cererile 
introduse la instanţele judecătoreşti, 
precum şi cererile adresate 
Ministerului Justiţiei şi Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sunt supuse taxelor judiciare 
de timbru prevăzute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 

 Art. 1 (1) nemodificat  

4.  (2)Taxele judiciare de timbru sunt 
datorate, în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, de către toate 
persoanele fizice şi juridice şi 
reprezintă plata serviciilor prestate 

 1. La articolul 1, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“(2) Taxele judiciare de timbru sunt 

Pentru rigoare 
terminologică: 
calificarea taxelor 
judiciare drept plata 
unor servicii concrete 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

de către instanţele judecătoreşti, 
precum şi de către Ministerul 
Justiţiei şi Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 

datorate, în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, de către toate 
persoanele fizice şi juridice pentru 
serviciile prestate de către instanţele 
judecătoreşti, precum şi de către 
Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.” 
 

prestate de organele 
judiciare, nu este 
exactă din punct de 
vedere juridic, 
deoarece nu există o  
echivalenţă între 
serviciul prestat şi 
plata efectuată, taxele 
judiciare de timbru 
reprezentând doar o 
contribuţie a 
cetăţeanului. 

5.  (3)În cazurile anume prevăzute de 
lege, acţiunile şi cererile introduse la 
instanţele judecătoreşti, precum şi 
cererile adresate Ministerului 
Justiţiei şi Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
sunt scutite de la plata taxelor 
judiciare de timbru. 

 (3) - nemodificat  

6.  Art. 2 
Taxele judiciare de timbru se 
stabilesc în mod diferenţiat, după 
cum obiectul acestora este sau nu 
evaluabil în bani, cu excepţiile 
prevăzute de lege. 
 

 Art.2 - nemodificat  

7.  Art. 3 (1) Acţiunile şi cererile 
evaluabile în bani, introduse la 
instanţele judecătoreşti, se taxează 
astfel: 

 Art. 3 (1) - nemodificat  
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

8.  a)până la valoarea de 500 lei - 8%, 
dar nu mai puţin de 20 lei; 
 

 a) nemodificat  

9.  b)între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 
7% pentru ce depăşeşte 500 lei; 
 

 b) nemodificat  

10.  c)între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 
lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 
lei; 
 

 c) nemodificat  

11.  d)între 25.001 lei şi 50.000 lei - 
1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 
25.000 lei; 
 

 d) nemodificat  

12.  e)între 50.001 lei şi 250.000 lei - 
2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 
50.000 lei; 
 

 e) nemodificat  

13.  f)peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% 
pentru ce depăşeşte 250.000 lei. 
 

 f) nemodificat  

14.  (2)Se taxează potrivit alin. (1) şi 
următoarele categorii de acţiuni: 
 

 (2) nemodificat  

15.  a)în constatarea nulităţii, anularea, 
rezoluţiunea sau rezilierea unui act 
juridic patrimonial; cererea privind 
repunerea părţilor în situaţia 
anterioară este scutită de taxă de 
timbru dacă este accesorie acestor 
cereri; 

 a) nemodificat  



 6

Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

16.  b)privind constatarea existenţei sau 
inexistenţei unui drept patrimonial; 
 

 2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„b)  privind constatarea existenţei unui 
drept patrimonial;” 
 

Cererile în constatarea 
inexistenţei unui 
drept nepatrimonial 
nu au ca scop 
aducerea unui 
bun/drept în 
patrimoniul 
reclamantului, ci doar 
consolidarea unui 
drept existent, deci nu 
este justificată taxarea 
la valoare. Timbrarea 
lor a fost inclusă la 
art.8, cu taxă fixă. 

17.  c)prin care se solicită pronunţarea 
unei hotărâri judecătoreşti care ţine 
loc de act autentic de înstrăinare a 
unor bunuri imobile sau de 
constituire a unor drepturi reale 
asupra acestora. 

 c) nemodificat  

18.    3. La articolul (3) alineatul (2), după 
litera c) se introduce o literă nouă, 
litera d) cu următorul cuprins: 
„d) privind înscrierea în cartea funciară 
a drepturilor reale imobiliare dobândite 
în temeiul uzucapiunii, formulate 
potrivit procedurii speciale prevăzute de 
titlul XII al cărţii a VI-a din Legea nr. 

Pentru a se evita 
practica neunitară în 
stabilirea taxei 
judiciare de timbru în 
acţiunile având ca 
obiect uzucapiunea 
extratabulară, 
reglementată în cadrul 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare, denumită în continuare Cod 
de procedură civilă.” 
 
 

CPC ca procedură 
specială.  
 

19.  Art. 4 (1) În cazul acţiunilor 
posesorii taxa judiciară de timbru se 
calculează la o valoare care se 
stabileşte la 20% din valoarea 
bunului a cărui posesie se solicită. 
 

 4. La articolul 4, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 4. - (1) În cazul acţiunilor 
posesorii taxa judiciară de timbru se 
calculează la o valoare care se stabileşte 
la 20% din valoarea bunului a cărui 
posesie se solicită. Cererile pentru 
luarea măsurilor pentru conservarea 
bunului posedat se taxează cu 20 lei.” 

Potrivit art.952 CC, 
prin acţiunile 
posesorii se poate 
solicita şi  luarea unor 
măsuri pentru 
conservarea bunului 
posedat (ridicarea 
unor construcţii, 
tăierea unor arbori, 
efectuarea unor 
săpături, etc.). În acest 
caz, acţiunea nu este 
evaluabilă, iar ceea ce 
se urmăreşte este 
conservarea unei 
situaţii de fapt. 

20.  (2)Taxa judiciară de timbru pentru 
acţiunile care au ca obiect un 
dezmembrământ al dreptului de 
proprietate se calculează la o valoare 
stabilită la 20% din valoarea bunului 
asupra căruia poartă 

 (2) nemodificat  
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

dezmembrământul. În cazul cererilor 
care au ca obiect servituţi taxa 
judiciară de timbru se calculează 
prin raportare la 20% din valoarea 
imobilului asupra căruia se solicită 
constituirea servituţii. 
 

21.  Art. 5 (1) Cererile în materia 
partajului judiciar se taxează astfel: 
 

 Art. 5 (1) - nemodificat  

22.  a)stabilirea bunurilor supuse 
împărţelii - 3% din valoarea 
acestora; 
 

 a) nemodificat  

23.  b)stabilirea calităţii de coproprietar 
şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine 
fiecărui coproprietar - 50 lei pentru 
fiecare coproprietar; 
 

 b) nemodificat  

24.    5. La articolul 5 alineatul (1), după 
litera b) se introduc două noi  nouă 
litere, litera b1) şi b2, cu următorul 
cuprins: 
„b1) stabilirea calităţii de moştenitor 
şi a cotei-părţi ce se cuvine fiecărui 
moştenitor – 50 lei pentru fiecare 
moştenitor; 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

25.     
 
 
”b2) anularea totală sau parțială a 
unui certificat de moștenitor, 
neurmată de dezbaterea succesiunii – 
50 lei pentru fiecare moștenitor;” 
 
 
 
 
Autor: deputat Silviu Dehelean 
 
 

Propunerea se 
justifică în contextul 
în care, ulterior 
anulării certificatului 
de moștenitor, dacă 
dezbaterea succesiunii 
se va face în 
procedură notarială, 
taxele aferente  în 
funcție de valoarea 
succesiunii vor fi 
calculate și percepute 
de notarul public. 

26.  c)creanţe pe care coproprietarii le au 
unii faţă de alţii, născute din starea 
de proprietate comună - 3% din 
valoarea creanţelor a căror 
recunoaştere se solicită; 
 

 c) nemodificat  

27.  d)cererea de raport - 3% din 
valoarea bunurilor a căror raportare 
se solicită; 
 

 d) nemodificat  

28.  e)cererea de reducţiune a 
liberalităţilor excesive - 3% din 
valoarea părţii de rezervă supusă 
reîntregirii prin reducţiunea 
liberalităţilor; 
 
 

 e) nemodificat  
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

29.  f)cererea de partaj propriu-zis, 
indiferent de modalitatea de realizare 
a acestuia - 3% din valoarea masei 
partajabile. 
 

 f) nemodificat  

30.  (2)Dacă cererile în materia partajului 
judiciar prevăzute de alin. (1) se 
formulează în cadrul aceleiaşi 
acţiuni, aceasta se taxează cu o 
singură taxă de 5% din valoarea 
masei partajabile. 
 

 (2) nemodificat  

31.  Art. 6 (1) Cererile de valoare redusă, 
soluţionate potrivit procedurii 
speciale prevăzute de titlul X al 
cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în 
continuare Cod de procedură civilă, 
se taxează cu 50 lei, dacă valoarea 
cererii nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 
200 lei, pentru cererile a căror 
valoare depăşeşte 2.000 lei. 
 

 6. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 6 - (1) Cererile de valoare redusă, 
formulate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din 
Codul de procedură civilă, sau, după 
caz, potrivit  Regulamentului (CE) 
nr. 861/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
11 iulie 2007 de stabilire a unei 
proceduri europene cu privire la 
cererile cu valoare redusă se taxează 
cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu 
depăşeşte 2.000 lei, sau valoarea în 
euro nu depăşeşte echivalentul sumei 
de 2.000 lei şi cu 200 lei, pentru cererile 

Propunerea de 
completare a 
prevederilor art. 6 
alin. (1) şi (2) are în 
vedere asigurarea unei 
unităţi de 
reglementare în ceea 
ce priveşte 
modalitatea de taxare 
a  cererilor introduse 
potrivit  
Regulamentului 
nr. 861/2007 al 
Parlamentului 
European şi al 
Consiliului din 
11 iulie 2007 de 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

a căror valoare depăşeşte 2.000 lei, sau 
a căror valoare în euro depăşeşte 
echivalentul sumei de 2.000 lei. 
 

stabilire a unei 
proceduri europene 
cu privire la cererile 
cu valoare redusă, 
respectiv potrivit 
Regulamentului 
nr. 1896/2006 al 
Parlamentului 
European şi al 
Consiliului din 
12 decembrie 2006 
de instituire a unei 
proceduri europene 
de somaţie de plată  
şi a celor soluţionate 
potrivit procedurilor 
speciale prevăzute de 
titlurile IX şi X ale 
cărţii a VI-a din 
Legea nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă.   
 

32.  (2)Cererile privind ordonanţa de 
plată, prevăzută de titlul IX al cărţii 
a VI-a din Codul de procedură civilă, 
se taxează cu 200 lei. 
 

 (2) Cererile privind ordonanţa de plată, 
formulate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul IX al cărţii a VI-a 
din Codul de procedură civilă, precum 

În prezent, în lipsa 
unei reglementări 
speciale, taxarea se 
realizează potrivit 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

şi cererile privind emiterea somaţiei 
europene de plată formulate potrivit 
Regulamentului (CE) 
nr. 1896/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
12 decembrie 2006 de instituire a unei 
proceduri europene de somaţie de 
plată se taxează cu 200 lei.” 
 

regulilor stabilite la 
art. 3 din Ordonanţă 
pentru cererile 
evaluabile în bani. 
 

33.    7. La articolul 6, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(21), cu următorul conţinut: 
„(21) Cererea în anulare împotriva 
ordonanţei de plată şi opoziţia la 
somaţia europeană de plată, precum 
şi cererea de reexaminare formulată 
potrivit art. 18 din Regulamentul 
(CE) nr. 861/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 iulie 
2007se taxează cu 100 lei.” 

 

34.  (3)Cererile de evacuare din 
imobilele folosite sau ocupate fără 
drept, soluţionate potrivit procedurii 
speciale prevăzute de titlul XI al 
cărţii a VI-a din Codul de procedură 
civilă, se taxează cu 100 lei. 
 

 8. La articolul 6, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„(3) Cererile de evacuare din imobilele 
folosite sau ocupate fără drept, care se  
soluţionează potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din 

În doctrină a fost 
semnalat că, în lipsa 
unei prevederi exprese 
cu privire la cererile 
de plată a chiriei sau 
arenzii, formulate în 
cadrul aceleiaşi 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

Codul de procedură civilă, se taxează cu 
100 lei. Cererile privind plata chiriei 
sau a arenzii exigibile, formulate 
potrivit art. 1042 alin. (4) din Codul 
de procedură civilă, se taxează 
potrivit art. 3 alin. (1).” 
 

proceduri speciale 
(potrivit art.1042 
alin.4 CPC), nu se 
înţelege conform 
căror reguli se taxează 
aceste cereri. 

35.  (4)Cererile formulate pe cale de 
ordonanţă preşedinţială, când sunt 
neevaluabile în bani, se taxează cu 
20 lei. Când cererea formulată pe 
cale de ordonanţă preşedinţială este 
evaluabilă în bani, aceasta se taxează 
cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu 
depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, 
dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei. 
 

 (4) - nemodificat  

36.  Art. 7 Acţiunile privind stabilirea şi 
acordarea de despăgubiri pentru 
daunele morale aduse onoarei, 
demnităţii sau reputaţiei unei 
persoane fizice se taxează cu 100 lei. 
 

 Art. 7 - nemodificat  

37.    9. După articolul 7 se introduce un nou 
articol, articolul 71, cu următorul 
conținut:  
,, Articolul 71. Acțiunile privind 
stabilirea și acordarea de despăgubiri 
pentru daunele morale și materiale 
întemeiate pe Titlul XVI din Legea 

Din întreaga economie a 
textului acestei Ordonanțe 
de Urgență rezultă cu 
certitudine că s-a urmărit, 
prin adoptarea ei, 
obținerea unui acces facil 
la justiție din partea 
cetățenilor, în procesele 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătății, se taxează cu 100 de lei. 
Reclamantul trebuie să probeze că, 
anterior introducerii acțiunii, nu a putut 
soluționa prin mediere solicitarea de a i 
se acorda daune, cu toate că a depus 
diligențe în acest sens.,, 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Oana-Consuela 
Florea şi Steluţa Gustica Cătăniciu 

care apără drepturile și 
libertățile lor 
fundamentale. Mai mult, în 
articolul 7 al O.U.G., se 
face referire expresă la 
dreptul nepatrimonial al 
persoanei fizice la onoare, 
demnitate și reputație. 
   Cel mai important drept 
personal nepatrimonial al 
unei persoane fizice este 
dreptul la viață, și legat de 
acesta, dreptul la sănătate. 
Întreaga legislație, 
națională și internaținală, 
precum și convențiile la 
care România este parte, 
nu fac decât să 
consfințească, din nou și 
din nou, acest drept 
inalienabil al omului.  
   În această situație, 
menținerea actualului mod 
de taxare pentru acțiunile 
prin care persoanele fizice 
sau urmașii lor urmăresc 
obținerea de despăgubiri 
pentru faptele culpabile ale 
personalului medical 
și/sau unităților și 
furnizorilor de servicii 
medicale este împotriva 
tuturor acestor filozofii ale 
sistemelor juridice. 
   Trebuie menționat că nu 
este natural ca aproape 
toate acțiunile în justiție 
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Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
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prin care se urmărește 
apărarea unui drept 
personal, altul decât cel 
strict patrimonial uzual, 
respectiv apărarea onoarei 
și demnității, sau 
contestarea unui act 
administrativ emis de către 
o autoritate publică, să 
beneficieze de aceste 
nivleuri reduse de taxare, 
iar cele mai importante 
acțiuni, prin care se 
urmărește apărarea 
dreptului la viață și la 
sănătate, să fie încadrate la 
secțiunea acțiunilor 
generale patrimoniale.  
   În plus, și contestația 
formulată împotriva unei 
amenzi contravenționale 
se timbrează cu o sumă 
fixă și modică, indiferent 
de cuantumul amenzii 
aplicate. 
   Așadar, credem că am 
reușit să expunem foarte 
clar că absolut toate 
acțiunile din instanță, care 
urmăresc apărarea unor 
drepturi, inclusiv 
patrimoniale, dar diferite 
de dreptul de proprietate 
privit din prisma 
proprietăților financiare, 
beneficiază de niveluri de 
taxare preferențiale.  
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   Chiar și articolul din 
Codul Civil, pe care l-am 
citat supra, pune pe primul 
plan dreptul la viață, 
sănătate, integritate fizică 
și psihică, și apoi se referă 
la demnitate, onoare și 
reputație.  
   Și modul de redactare al 
Convenției CEDO este 
relevant în acest sens, după 
cum urmează:  
,,Art. 2. 
1. Dreptul la viata al 
oricarei persoane este 
protejat prin lege. 
Moartea nu poate fi 
cauzata cuiva in mod 
intentionat, decit in 
executarea unei sentinte 
capitale pronuntate de un 
tribunal in cazul in care 
infractiunea este 
sanctionata cu aceasta 
pedeapsa prin lege.,, 
   Se poate astfel observa 
că și acest Tratat 
internațional, din care 
România face parte, pune 
mai presus de orice dreptul 
la viață. Celelate drepturi 
ale persoanei fizice, cum 
ar fi cel la  un proces 
echitabil și corect, la 
libertatea de gîndire, de 
exprimare, de asociere, 
etc., sunt pervăzute în 
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articolele 6-13 din 
Convenție.  
   Iar principiul prevăzut de 
Articolul 14 din același 
text este elocvent:  
,, Art. 14. 
Exercitarea drepturilor si 
libertatilor recunoscute de 
prezenta conventie trebuie 
sa fie asigurata fara nici o 
deosebire bazata, in 
special, pe sex, rasa, 
culoare, limba, religie, 
opinii politice sau orice 
alte opinii, origine 
nationala sau sociala, 
apartenenta la o 
minoritate nationala, 
avere, nastere sau orice 
alta situatie.,, 
   Am subliniat ultima 
prevedere din articol, 
întrucât  aici se încadrează 
și discriminarea pe motive 
economice, cum este 
situația pe care am expus-
o anterior în ceea ce 
privește cauzele de 
malpraxis medical. 
   Vă rugăm să aveți în 
vedere că subiectul activ, 
reclamantul dintr-un caz 
de malpraxis este fără 
excepție, o persoană 
secătuită atât financiar cât 
și fizic și psihic de 
suferințele îndurate, și 
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care, în loc să se vindece, 
suferă în continuare de 
efectele erorilor în 
săvîrșirea actului medical, 
produse de malpraxis. O 
astfel de persoană nu mai 
dispune, și niic nu este 
probabil să dispună de 
resursele necesare pentru a 
achita taxele de timbru la 
valoarea lor regulată. 
Situația este similară și în 
cazul în care acțiunea este 
declanșată de familia 
supraviețuitoare a 
victimei, starea de fapt 
fiind aici poate și mai 
dramatică. 
   Pe de altă parte, pârâții 
din aceste cauze, pe lângă 
statutul lor social care nu 
poate fi negat, ne referim 
aici la medici, beneficiază 
de asistență juridică de 
calitate, asigurată de 
avocați sau echipe de 
avocați profesioniști. Nu 
trebuie uitat și că unitățile 
sanitare au toate servicii 
juridice proprii, care sunt 
furnizate fie de consilieri 
juridici, fie de avocați. În 
plus, fiind pârâți în aceste 
cauze, nu trebuie să achite 
nicio taxă judiciară 
anterior demarării 
demersului judiciar. 
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Trebuie adăugat că au și o 
protecție suplimentară, 
respectiv cea polițele de 
asigurare pentru 
răspundere profesională, 
pe care acești 
pârâți(furnizori de servicii 
medicale și personal 
medical), trebuie să le 
încheie în mod obligatoriu. 
Mai mult, știind că aceste 
acțiuni în răspundere civilă 
se timbrează în funcție de 
valoare, pârâții potențiali 
se simt protejați tocmai de 
textul de lege, care în 
formularea actuală 
intsituie niveluri de taxare 
prohibitive pentru marea 
masă a victimelor unui caz 
de malpraxis medical. 
În acest fel, în multe cazuri 
victimele unui malpraxis 
medical apelează la 
procedura plângerilor 
penale, situație care nu 
poate decât să fie 
dăunătoare tuturor, din 
următoarele considerente: 
durata unui proces 
penal, de la momentul 
sesizării organelor 
judiciare și până la 
pronunțarea unei 
hotărâri definitive de 
condamnare, este mult 
mai mare decât cea a 
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unui proces civil, 
întemeiat pe aceeași 
faptă. 
în cadrul dreptului 
penal, întreaga energie a 
organelor de urmărire 
penală și a instanțelor se 
concentrează asupra 
laturii penale a cauzei, 
cum este și normal, 
latura civilă, de fapt 
singura care poate aduce 
satisfacție persoanei 
vătămate, fiind auxiliară 
laturii penale 
aceste cauze sunt greu de 
instrumentat și de 
probat, fiind vorba de un 
domeniu profesional 
foarte specific, cu limbaj 
și terminologie și reguli 
proprii, total 
necunoscute 
practicienilor dreptului 
penal, oricare ar fi 
aceștia 
dacă se ajunge la 
condamnarea unei 
persoane pentru o cauză 
de malpraxis, aceasta are 
repercusiuni adânci din 
punct de vedere 
profesional, de regulă 
instanțele pronunțând și 
pedeapsa accesoire a 
interdicției de a profesa, 
pe o anumită durată, 
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totodată persoana 
condamnată fiind 
înregistrată cu cazier 
judiciar 

38.  Art. 8 (1) Se taxează cu 100 lei 
următoarele acţiuni şi cereri 
introduse la instanţele judecătoreşti: 
 

 Art. 8 (1) - nemodificat  

39.  a)cereri pentru constatarea existenţei 
sau inexistenţei unui drept 
nepatrimonial; 

 a) - nemodificat  

40.  b)cereri în anularea sau în 
constatarea nulităţii unui act juridic 
nepatrimonial; 

 b) - nemodificat  

41.  c)cereri care privesc dreptul de 
folosinţă a bunului închiriat sau 
arendat, dacă acestea nu privesc şi 
plata anumitor sume de bani; 
 

 c) - nemodificat  

42.  d)acţiunile în grăniţuire; în ipoteza 
în care prin aceeaşi cerere se 
revendică şi o porţiune de teren, la 
taxa judiciară de timbru stabilită 
pentru acţiunea în grăniţuire se 
adaugă şi taxa corespunzătoare 
valorii suprafeţei revendicate. 
 

 d) nemodificat  

43.  (2)Cererea privind repunerea părţilor 
în situaţia anterioară, când nu este 
accesorie acţiunii în constatarea 
nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau 
rezilierea unui act juridic patrimonial 

 (2) - nemodificat  
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se taxează cu 50 lei, dacă valoarea 
cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 
300 lei, pentru cererile a căror 
valoare depăşeşte 5.000 lei. 

44.    10. La articolul 8, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(3), cu următorul cuprins: 
 „(3) Cererile pentru constatarea 
inexistenţei unui drept patrimonial se 
taxează cu 100 lei.” 

Pentru corelare cu 
eliminarea de la 
art.3 alin.(2) lit. b) 

45.  Art. 9 
Următoarele cereri formulate în 
cursul procesului sau în legătură cu 
un proces se taxează astfel: 
 

 11. Partea introductiva  a articolului 
9 şi literele f) şi g) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art. 9 –Următoarele cereri formulate 
în cursul procesului sau în legătură cu 
un proces, chiar când acţiunea este 
scutită de taxa de timbru, se taxează 
astfel: 

Pentru claritatea 
reglementării. 
 

46.  a)cereri de recuzare în materie civilă 
- pentru fiecare participant la proces 
- pentru care se solicită recuzarea - 
100 lei; 
 

 nemodificat  

47.  b)cereri de strămutare în materie 
civilă - 100 lei; 
 

 nemodificat  

48.  c)cereri de repunere în termen - 20 
lei; 

 nemodificat  

49.  d)cereri de perimare - 20 lei;  nemodificat  
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50.  e)cereri de reexaminare împotriva 

încheierii prin care au fost stabilite 
amenzile judiciare şi despăgubirile 
potrivit art. 190 din Codul de 
procedură civilă - 20 lei; 
 

 nemodificat  

51.  f)cereri de reexaminare împotriva 
încheierii de anulare a cererii de 
chemare în judecată, formulate 
potrivit art. 200 alin. (4) din Codul 
de procedură civilă - 20 lei; 
 

 f) cereri de reexaminare împotriva 
încheierii de anulare a cererii de 
chemare în judecată, formulate potrivit 
art. 200 alin. (5) din Codul de procedură 
civilă - 20 lei; 

 

52.  g)cereri pentru repunerea pe rol, 
când suspendarea judecării se 
datorează părţilor - 50% din taxa 
judiciară de timbru pentru cererea 
sau acţiunea a cărei judecare a fost 
suspendată; 
 

 g) cereri pentru repunerea pe rol, când 
suspendarea judecării se datorează 
părţilor - 50% din taxa judiciară de 
timbru pentru cererea sau acţiunea a 
cărei judecare a fost suspendată sau 20 
lei dacă acţiunea este scutită de taxă 
de timbru; 

 

53.  h)cereri pentru refacerea 
înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 
- 50 lei; 
 

 nemodificat  

54.  i)cereri pentru eliberarea de copii 
simple de pe înscrisurile aflate la 
dosar, atunci când sunt efectuate de 
către instanţă - 0,20 lei/pagină; 
 

 12. La articolul 9,  literele i)-l) se 
abrogă. 

(art.9 alin.1 lit. i-l se 
elimină şi se preiau la 
art.III) 
Cererile privind 
dosare aflate la 
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instanţă şi care 
presupun prestarea 
unor servicii de 
copiere/multiplicare 
a unor documente au 
fost reunite in 
art.III, pentru a se 
percepe tarife chiar 
de către instanţe şi 
pentru ca sumele 
încasate să revină 
direct în bugetul 
acestora. 
Amendamentul 
corespunde unor 
solicitări constante 
ale instanţelor şi 
CSM. 

55.  j)cereri pentru legalizarea de copii 
de pe înscrisurile aflate la dosar, 
pentru fiecare exemplar de copie - 1 
leu/pagină; 

 j) – se abrogă  

56.  k)cereri pentru eliberarea oricăror 
altor certificate prin care se atestă 
fapte sau situaţii rezultate din 
evidenţele instanţelor de judecată ori 
cu privire la dosarele aflate în arhiva 
acestora - 1 leu/pagină; 

 k) – se abrogă  
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57.  l)cereri pentru eliberarea de către 
instanţele judecătoreşti de copii de 
pe hotărârile judecătoreşti, cu 
menţiunea că sunt definitive, se 
taxează cu 5 lei pentru fiecare 
exemplar de copie. 
 

 l) – se abrogă  

58.    13. La articolul 9, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(2), cu următorul cuprins: 
“(2) Cererea pentru acordarea 
cheltuielilor de judecată, când este 
formulată pe cale separată, se taxează 
cu 20 lei dacă valoarea cererii nu 
depăşeşte 5.000 lei şi cu 100 lei pentru 
cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 
lei.” 

(art.9 alin.2) 
În lipsa unei prevederi 
exprese, practica a 
fost neunitară pe 
Legea nr.146/1997, 
fiind promovat un 
RIL. Nici OUG 
80/2013 nu prevede 
expres această situaţie 
şi, pentru a evita 
perpetuarea practicii 
neunitare, se propune 
reglementarea 
expresă. Prin Decizia 
nr. 19/2013, Î.C.C.J. 
a admis recursul in 
interesul legii si a 
statuat următoarele: 
“In interpretarea si 
aplicarea dispoziţiilor 
art.1, art.2 alin.(1) si 
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15 lit.p) din Legea 
nr.146/1997, 
modificata si 
completata, 
stabile�te: Cererile 
prin care se solicita, 
pe cale separata, 
acordarea 
cheltuielilor de 
judecata sunt cereri 
principale supuse 
taxei judiciare de 
timbru, care se 
calculează la 
valoarea preten�iilor 
deduse judeca�ii, 
chiar daca cererile 
care au format 
obiectul litigiului din 
care aceste cheltuieli 
provin au fost scutite 
de la plata taxelor 
judiciare de timbru.” 

59.  Art. 10 (1) În materia executării 
silite, următoarele cereri se taxează 
astfel: 
 
 

 Art.10 (1) - nemodificat  
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60.  a) cereri pentru încuviinţarea 
executării silite, pentru fiecare titlu 
executoriu – 20 lei; 

 a) - nemodificat  

61.  b)cereri de suspendare a executării 
silite, inclusiv a executării provizorii 
- 50 lei. 
 

 b) - nemodificat  

62.    14. La articolul 10 alineatul (1), după 
litera b) se introduce o  nouă literă, 
litera c), cu următorul cuprins: 
„c) cererile de  validare a popririi – 
20 lei.” 

În lipsa unei prevederi 
exprese, jurisprudenţa 
taxează neunitar 
cererile de validare a 
popririi (ca evaluabile 
sau neevaluabile). 

63.  (2)În cazul contestaţiei la executarea 
silită, taxa se calculează la valoarea 
bunurilor a căror urmărire se 
contestă sau la valoarea debitului 
urmărit, când acest debit este mai 
mic decât valoarea bunurilor 
urmărite. Taxa aferentă acestei 
contestaţii nu poate depăşi suma de 
1.000 lei, indiferent de valoarea 
contestată. În cazul în care obiectul 
executării silite nu este evaluabil în 
bani, contestaţia la executare se 
taxează cu 100 lei. 

 (2) - nemodificat  

64.  (3)În cazul în care prin contestaţia la 
executare silită se invocă, în 
condiţiile art. 712 alin. (2) din Codul 
de procedură civilă, şi motive de fapt 
sau de drept privitoare la fondul 

 (3) - nemodificat  
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dreptului, taxa de timbru se 
stabileşte potrivit art. 3 alin. (1). 

65.  (4)Cererile de întoarcere a executării 
silite se taxează, în toate cazurile, cu 
50 lei, dacă valoarea cererii nu 
depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, 
pentru cererile a căror valoare 
depăşeşte 5.000 lei. 

 (4) - nemodificat  

66.  Art. 11 (1) Alte categorii de cereri 
se taxează după cum urmează: 
 

 Art. 11 (1) - nemodificat  

67.  a)cereri prin care părţile solicită 
instanţei pronunţarea unei hotărâri 
care să consfinţească înţelegerea 
părţilor, inclusiv când este rezultată 
din acordul de mediere - 20 lei; în 
cazurile în care înţelegerea sau 
acordul de mediere priveşte 
transferul dreptului de proprietate 
sau al altui drept real asupra unuia 
ori mai multor bunuri imobile, la 
această sumă se adaugă 50% din 
valoarea taxei care s-ar datora pentru 
acţiunea în revendicare a bunului cu 
valoarea cea mai mare dintre 
bunurile care fac obiectul dreptului 
real transferat. În cazul în care 
înţelegerea sau acordul de mediere 
are ca obiect partajul, la taxa fixă se 
adaugă 50% din valoarea taxei 
calculate potrivit art. 5; 

 a) - nemodificat  
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68.  b)cereri în legătură cu măsurile 
asigurătorii - 100 lei; când cererile 
au ca obiect instituirea de măsuri 
asigurătorii asupra navelor şi 
aeronavelor se taxează cu 1.000 lei; 
 

 15. La articolul 11, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„b) cereri în legătură cu măsurile 
asigurătorii şi provizorii - 100 lei; când 
cererile au ca obiect instituirea de 
măsuri asigurătorii asupra navelor şi 
aeronavelor se taxează cu 1.000 lei;” 

Pentru corelare cu 
conţinutul titlului IV 
din Cartea a VI-a CPC 
-  „Măsuri asigurătorii 
şi provizorii”, în care 
sunt incluse şi 
măsurile provizorii în 
materia drepturilor de 
proprietate 
intelectuală, precum şi 
cu măsurile provizorii 
prevăzute de Codul 
civil în materia 
apărării drepturilor 
nepatrimoniale. 

69.  c)contestaţia privind tergiversarea 
procesului şi plângerea împotriva 
încheierii de soluţionare a 
contestaţiei - 20 lei. 
 

 c) nemodificat  

70.  Art. 12 
Cererile pentru dobândirea 
personalităţii juridice, pentru 
autorizarea funcţionării şi pentru 
înregistrarea unor persoane juridice 
se taxează după cum urmează: 

 Art. 12 - nemodificat  

71.  a)cereri privind înregistrarea 
partidelor politice sau pentru 
modificarea statutului acestora - 300 
lei; 
 

 nemodificat  
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72.  b)cereri pentru dobândirea 
personalităţii juridice de către 
organizaţiile prevăzute în Legea 
dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, precum şi pentru 
modificarea actelor constitutive ale 
acestora - 200 lei; 
 

 nemodificat  

73.  c)cereri pentru dobândirea 
personalităţii juridice de către 
asociaţiile fără scop lucrativ, 
fundaţii, uniuni şi federaţii de 
persoane juridice fără scop lucrativ, 
precum şi pentru modificarea actelor 
constitutive ale acestora - 100 lei. 
 

 nemodificat  

74.  Art. 13 Acţiunile formulate în 
domeniul dreptului de proprietate 
intelectuală se taxează după cum 
urmează: 
a)pentru recunoaşterea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, pentru 
constatarea încălcării acestora şi 
repararea prejudiciilor, inclusiv plata 
drepturilor de autor şi a sumelor 
cuvenite pentru opere de artă, 
precum şi pentru luarea oricăror 
măsuri în scopul prevenirii 
producerii unor pagube iminente, 
pentru asigurarea reparării 

 16. La articolul 13, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) pentru recunoaşterea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, pentru 
constatarea încălcării acestora şi 
repararea prejudiciilor, inclusiv plata 
drepturilor de autor şi a sumelor 
cuvenite pentru opere de artă, - 100 
lei;” 

Măsurile provizorii 
sunt prevăzute, în 
(toată) materia 
proprietăţii 
intelectuale, nu doar 
pentru protejarea 
drepturilor de autor (şi 
conexe), dar şi a 
brevetelor de inventie 
(art.64 din L64/1991 
privind  brevetele de 
invenţie) si a  marcilor 



 31

Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

acestora ori pentru restabilirea 
dreptului atins - 100 lei; 
 

(art.91 din L84/1998 
privind   mărcile şi 
indicaţiile geografice). 
 

75.  b)pentru recunoaşterea calităţii de 
inventator, de titular de brevet, a 
drepturilor născute din brevetul de 
invenţie, din contractele de cesiune 
şi licenţă, inclusiv drepturile 
patrimoniale ale inventatorului - 100 
lei; 
 

 b) nemodificat  

76.  c)cererile neevaluabile în bani 
privitoare la drepturile conferite de 
marcă, desene şi modele industriale - 
300 lei. 
 

 c) nemodificat  

77.    17. La articolul 13, după litera c) se 
introduce o nouă literă, litera d), cu 
următorul cuprins: 
“d) cereri privind luarea unor măsuri 
provizorii precum şi a oricăror altor 
măsuri pentru asigurarea reparării 
pagubelor ori pentru restabilirea 
dreptului atins – 100 lei.” 
 

 

78.  Art. 14 (1) Acţiunile, cererile, 
obiecţiunile, contestaţiile introduse 
la instanţele judecătoreşti în temeiul 
Legii nr. 85/2006 privind procedura 

 Art. 14 - nemodificat  
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insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare, al 
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 
privind falimentul instituţiilor de 
credit, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 287/2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 
privind redresarea financiară, 
falimentul, dizolvarea şi lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se taxează cu 200 lei. 
 

79.  (2)Cererile de competenţa instanţelor 
judecătoreşti având ca obiect 
înregistrări în registrul comerţului se 
taxează cu 100 lei. 

 nemodificat  

80.  Art. 15 Taxele judiciare de timbru 
pentru unele acţiuni şi cereri 
referitoare la raporturile de familie 
sunt următoarele: 
a)pentru cererea de divorţ întemeiată 
pe prevederile art. 373 lit. a) din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, denumită în continuare 
Codul civil - 200 lei; 
 

 18. La articolul 15, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“a) pentru cererea de divorţ întemeiată 
pe prevederile art. 373 lit. a), b) sau c) 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, denumită în continuare 
Codul civil - 100 lei;” 
 

Se propune stabilirea 
unei taxe de timbru 
unice pentru primele 
trei tipuri de divorţ 
reglementate de art. 
373 lit. a)- c) din CC 
Doctrina şi 
jurisprudenţa au 
semnalat faptul că 
menţinerea unor taxe 
diferite nu este 
justificată: o taxă mai 
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mare în cazul 
divorţului prin acord 
nu se justifică, 
administrarea 
dosarului şi 
ansamblul probator 
fiind mult mai 
complexe în cazul 
divorţului pentru 
motive justificate; în 
plus, în loc ca părţile 
să fie stimulate să 
divorţeze prin acord, 
se încurajează 
divorţul prin 
stabilirea culpei, 
procese care sunt mai 
lungi, mai costisitoare  
şi care uneori  ar 
încărca rolul 
instanţelor doar din 
considerente 
pecuniare. 

81.  b)pentru cererea de divorţ întemeiată 
pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din 
Codul civil - 100 lei; 
 

 19. La articolul 15, litera b) se 
abrogă.  

 

82.  c)pentru cererea de divorţ întemeiată 
pe prevederile art. 373 lit. d) din 
Codul civil - 50 lei; 
 

 c) - nemodificat  
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83.  d)cererea privind acordarea 
despăgubirilor sau pentru stabilirea 
prestaţiei compensatorii - 50 lei; 

 d) - nemodificat  

84.  e)pentru cererile care nu sunt 
accesorii unei cereri de divorţ şi care 
au ca obiect stabilirea locuinţei 
copilului, exercitarea autorităţii 
părinteşti, stabilirea contribuţiei 
părinţilor la cheltuielile de creştere şi 
educare a copiilor, dreptul părintelui 
sau al altor persoane decât părinţii de 
a avea legături personale cu copilul, 
locuinţa familiei - 20 lei fiecare 
cerere; 
 

 e) - nemodificat  

85.  f)orice altă cerere neevaluabilă în 
bani - 20 lei, dacă nu sunt scutite, 
potrivit legii, de taxă de timbru. 

 f) - nemodificat  

86.  Art. 16 
În materia contenciosului 
administrativ, cererile introduse de 
cei vătămaţi în drepturile lor printr-
un act administrativ sau prin refuzul 
nejustificat al unei autorităţi 
administrative de a le rezolva cererea 
referitoare la un drept recunoscut de 
lege se taxează după cum urmează: 
 

 Art. 16 - nemodificat   

87.  a)cererile pentru anularea actului 
sau, după caz, recunoaşterea 
dreptului pretins, precum şi pentru 

 nemodificat  
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eliberarea unui certificat, a unei 
adeverinţe sau a oricărui altui înscris 
- 50 lei; 

88.  b)cererile cu caracter patrimonial, 
prin care se solicită şi repararea 
pagubelor suferite printr-un act 
administrativ - 10% din valoarea 
pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei. 
 

 nemodificat  

89.  Art. 17 Cererile formulate potrivit 
Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995, republicată, cu 
modificările ulterioare, se taxează 
după cum urmează: 
 

 Art. 17 - nemodificat  

90.  a)contestaţia împotriva deciziei 
Colegiului director al Camerei 
Notarilor Publici sau, după caz, a 
Biroului executiv al Consiliului 
Uniunii Notarilor Publici prin care 
au fost soluţionate conflictele de 
competenţă dintre notarii publici - 
100 lei; 
 

 nemodificat  

91.  b)plângerile împotriva încheierii de 
respingere a cererii de îndeplinire a 
unui act notarial - 20 lei. 
 

 nemodificat  

92.  Art. 18 Se taxează cu 20 lei 
următoarele cereri formulate potrivit 
Legii nr. 188/2000 privind executorii 

 Art. 18 - nemodificat  
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judecătoreşti, republicată, cu 
modificările ulterioare: 
 

93.  a)cereri pentru soluţionarea 
conflictelor de competenţă între 
birourile executorilor judecătoreşti; 
 

 nemodificat  

94.  b)plângeri împotriva refuzului 
executorului judecătoresc de a-şi 
îndeplini atribuţiile prevăzute de 
lege; 
 

 nemodificat  

95.  c)cereri pentru supralegalizarea 
semnăturii şi a ştampilei 
executorului judecătoresc. 
 

 nemodificat  

96.  Art. 19 
În materie contravenţională, 
plângerea împotriva procesului-
verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, precum şi calea de 
atac împotriva hotărârii pronunţate 
se taxează cu 20 lei. 

 Art. 19 - nemodificat  

97.  Art. 20 
Acţiunile şi cererile în materie de 
carte funciară, când nu pun în 
discuţie fondul dreptului, se taxează 
cu 50 lei. 
 

 20. Articolul 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

„Art. 20 – (1) Acţiunile şi cererile în 
materie de carte funciară având ca 
obiect înscrierea sau înscrierea 
provizorie a unui drept tabular sau al 

Pentru explicitarea 
textului. 
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unui alt drept patrimonial se taxează 
potrivit regulilor stabilite pentru 
acţiunile şi cererile evaluabile în bani, 
cu excepţia cazului în care sunt 
formulate pe cale accesorie, când sunt 
scutite de plata taxei de timbru. 

98.     (2) Acţiunile şi cererile în materie de 
carte funciară având ca obiect 
rectificarea unui drept tabular sau al 
unui alt drept patrimonial se taxează 
cu 50 lei, cu excepţia cazului în care 
sunt formulate pe cale accesorie, când 
sunt scutite de plata taxei de timbru. 

 
 
 
 
 
 
 

99.    (3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile 
şi în cazul altor acţiuni sau cereri în 
materie de carte funciară.” 

 
 
 
 

100. Art. 21 Cererea privind înregistrarea 
asociaţiilor de proprietari, de locatari 
sau mixte şi apelul împotriva 
încheierii judecătorului-delegat se 
taxează cu 20 lei. 

 Art. 21 - nemodificat  

101. Art. 22 Cererile adresate 
Ministerului Justiţiei se taxează după 
cum urmează: 

 Art. 22 - nemodificat  

102. a)cereri pentru supralegalizarea 
înscrisurilor sau copiilor de pe 
înscrisuri, destinate a fi utilizate în 
străinătate - 10 lei pentru fiecare 
înscris ori copie; 

 nemodificat  
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103. b)cereri pentru autorizarea 
traducătorilor şi interpreţilor - 300 
lei; 

 nemodificat  

104. c)cereri în vederea atestării titlului 
oficial de calificare român de 
consilier juridic şi a experienţei 
dobândite în România, în vederea 
admiterii şi practicării acesteia în 
celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spaţiului 
Economic European; pentru 
atestarea calificării de traducător şi 
interpret autorizat, în vederea 
exercitării acesteia în statele membre 
ale Uniunii Europene sau ale 
Spaţiului Economic European ori în 
Confederaţia Elveţiană; pentru 
atestarea calificării de expert tehnic 
judiciar în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale 
Uniunii Europene sau ale Spaţiului 
Economic European ori în 
Confederaţia Elveţiană - 100 lei; 
 

 nemodificat  

105. d)cereri adresate Ministerului 
Justiţiei în vederea recunoaşterii 
calificării profesionale de traducător 
şi interpret autorizat sau expert 
tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 
200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor 

 nemodificat  
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profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, cu 
modificările şi completările 
ulterioare - 100 lei. 

106.  
 
Art. 23  (1) Cererile pentru 
exercitarea apelului împotriva 
hotărârilor judecătoreşti se taxează 
cu 50% din: 
 

 21. La articolul 23 alineatul (1), litera 
b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 23. – (1)  - nemodificat 

 

107. a)taxa datorată pentru cererea sau 
acţiunea neevaluabilă în bani, 
soluţionată de prima instanţă, dar nu 
mai puţin de 20 lei; 
 

 a) - nemodificat  

108. b)taxa datorată la suma contestată, în 
cazul cererilor şi acţiunilor 
evaluabile în bani, dar nu mai puţin 
de 20 lei. 
 

 „b) taxa datorată la suma contestată, în 
cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în 
bani, dar nu mai puţin de 20 lei. Dacă 
pentru cererea sau acţiunea 
evaluabilă în bani, soluţionată de 
prima instanţă, legea prevede taxa 
fixă, apelul se taxează cu 50% din 
această valoare.”  
 

Pentru explicitare. (În 
cazul cererilor supuse 
taxei de timbru cu 
valoare fixă, taxarea 
cu 50% în apel reieşea 
implicit) 

109. (2)Apelul incident şi apelul provocat 
se taxează potrivit regulilor 
prevăzute la alin. (1). 
 

 nemodificat  
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110. Art. 24 (1) Recursul împotriva 
hotărârilor judecătoreşti se taxează 
cu 100 lei dacă se invocă unul sau 
mai multe dintre motivele prevăzute 
la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din 
Codul de procedură civilă. 

 Art. 24 - nemodificat  

111. (2)În cazul în care se invocă 
încălcarea sau aplicarea greşită a 
normelor de drept material, pentru 
cereri şi acţiuni evaluabile în bani, 
recursul se taxează cu 50% din taxa 
datorată la suma contestată, dar nu 
mai puţin de 100 lei; în aceeaşi 
ipoteză, pentru cererile neevaluabile 
în bani, cererea de recurs se taxează 
cu 100 lei. 
 

 nemodificat  

112. (3)Recursul incident şi recursul 
provocat se taxează după regulile 
prevăzute la alin. (1) şi (2). 
 

 nemodificat  

113. Art. 25 (1) Se taxează cu 20 lei 
cererile pentru exercitarea apelului 
sau, după caz, a recursului împotriva 
următoarelor hotărâri judecătoreşti: 
a)încheierea prin care s-a dispus 
vânzarea bunurilor în acţiunea de 
partaj; 
 

 Art. 25 - nemodificat  

114. b)încheierea de suspendare a 
judecării cauzei; 

 nemodificat  
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115. c)hotărârile de anulare a cererii ca 
netimbrată, nesemnată sau pentru 
lipsa calităţii de reprezentant. 
 

 nemodificat  

116. (2)Se taxează cu 50 lei cererile 
pentru exercitarea apelului sau, după 
caz, recursului împotriva 
următoarelor hotărâri judecătoreşti: 
a)hotărârile prin care s-a respins 
cererea ca prematură, inadmisibilă, 
prescrisă sau pentru autoritate de 
lucru judecat; 
 

 nemodificat  

117. b)hotărârea prin care s-a luat act de 
renunţarea la dreptul pretins; 
 

 nemodificat  

118. c)hotărârea prin care s-a luat act de 
renunţarea la judecată; 
 

 nemodificat  

119. d)hotărârea prin care se 
încuviinţează învoiala părţilor. 

 nemodificat  

120. (3)Cererea pentru exercitarea căii de 
atac care vizează numai 
considerentele hotărârii se 
timbrează, în toate situaţiile, cu 100 
lei. 
 

 nemodificat  

121. Art. 26 (1) Pentru formularea 
contestaţiei în anulare se datorează 
taxa de 100 lei. 
 

 Art. 26 - nemodificat  
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122. (2)Cererea de revizuire se taxează cu 
100 lei pentru fiecare motiv de 
revizuire invocat. 
 

 nemodificat  

123. (3)Acţiunea în anulare a hotărârii 
arbitrale se taxează cu 100 lei pentru 
fiecare motiv invocat. Recursul 
împotriva hotărârii pronunţate în 
acţiunea în anulare se timbrează 
potrivit art. 24, care se aplică în mod 
corespunzător. 

 nemodificat  

124. Art. 27 
Orice alte acţiuni sau cereri 
neevaluabile în bani, cu excepţia 
celor scutite de plata taxei judiciare 
de timbru potrivit legii, se taxează cu 
20 lei. 
 

 Art. 27 - nemodificat  

125. Art. 28 
Dacă legea nu prevede altfel, este 
scutită de la plata taxei judiciare de 
timbru orice cerere pentru 
exercitarea unei căi de atac, ordinare 
şi extraordinare, împotriva hotărârii 
judecătoreşti prin care a fost 
soluţionată o acţiune sau cerere 
scutită, potrivit legii, de taxă 
judiciară de timbru. 

 Art. 28 - nemodificat  

126. Art. 29 (1) Sunt scutite de la plata 
taxei judiciare de timbru acţiunile şi 
cererile, inclusiv cele pentru 

 Art. 29 (1) - nemodificat  
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exercitarea căilor de atac, ordinare şi 
extraordinare, referitoare la: 

127. a)stabilirea şi plata pensiilor, precum 
şi alte drepturi prevăzute prin 
sistemele de asigurări sociale; 
 

 a) - nemodificat  

128. b)stabilirea şi plata ajutorului de 
şomaj, a ajutorului de integrare 
profesională şi a alocaţiei de sprijin, 
a ajutorului social, a alocaţiei de stat 
pentru copii, a drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi şi a altor 
forme de protecţie socială prevăzute 
de lege; 
 

 b) - nemodificat  

129. c)obligaţiile legale şi contractuale de 
întreţinere, inclusiv acţiunile în 
constatarea nulităţii, în anularea, 
rezoluţiunea sau rezilierea 
contractului de întreţinere; 
 

 c) - nemodificat  

130. d)stabilirea şi acordarea 
despăgubirilor decurgând din 
condamnarea sau luarea unei măsuri 
preventive pe nedrept; 
 

 d) - nemodificat  

131.   22. La articolul 29 alineatul (1), după 
litera d) se introduce o nouă literă, 
litera d1), cu următorul cuprins: 
 „d1) stabilirea şi acordarea 

Completare solicitată 
atât de societatea 
civilă, cât şi de CSM. 
Urmare faptului că, 
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despăgubirilor formulate de victimele 
faptelor de vătămare corporală din 
culpă, când aceste fapte nu constituie 
infracţiune;” 
 

potrivit Codului penal, 
doar vătămarea 
corporală cu peste 90 
de zile de îngrijiri 
medicale reprezintă 
infracţiune, pentru 
faptele care produc 
vătămări mai uşoare 
se poate formula 
acţiune în despăgubire 
doar în procesul civil, 
iar astfel de cereri 
sunt timbrate la 
valoare; se propune 
scutirea acestor cereri 
de la plata taxei de 
timbru, pentru 
simetrie cu cererea în 
despăgubire ce se 
formulează în cazul 
infracţiunii de 
vătămare corporală 
din culpă care se 
soluţionează pe latura 
civilă în cadrul 
procesului penal şi 
care nu se taxează.  
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132.  
 
 
e)adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, 
curatelă, interdicţie judecătorească, 
asistenţa persoanelor cu tulburări 
psihice, precum şi la exercitarea de 
către autoritatea tutelară a atribuţiilor 
ce îi revin; 
 

 23. La articolul 29 alineatul (1), 
literele e) şi k) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“e) adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, 
curatelă, interdicţie judecătorească, 
declararea judecătorească a morţii, 
asistenţa persoanelor cu tulburări 
psihice, precum şi la exercitarea de 
către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce 
îi revin;” 

Pentru unitate de 
regim în ceea ce 
priveşte cererile 
referitoare la 
capacitate şi ocrotirea 
persoanei fizice. 
 

133. f)protecţia drepturilor 
consumatorilor, atunci când 
persoanele fizice şi asociaţiile pentru 
protecţia consumatorilor au calitatea 
de reclamant împotriva operatorilor 
economici care au prejudiciat 
drepturile şi interesele legitime ale 
consumatorilor; 
 

 f) - nemodificat  

134. g)valorificarea drepturilor Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie; 
 

 g) - nemodificat  

135. h)exercitarea drepturilor electorale; 
 

 h) - nemodificat  

136. i)cauzele penale, inclusiv 
despăgubirile civile pentru 
prejudiciile materiale şi morale 
decurgând din acestea; 
 

 i) - nemodificat 
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137. j)stabilirea şi acordarea 
despăgubirilor civile pentru pretinse 
încălcări ale drepturilor prevăzute la 
art. 2 şi 3 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, ratificată 
prin Legea nr. 30/1994, cu 
modificările ulterioare; 
 

 j) - nemodificat  

138. k)drepturile şi interesele legitime 
pretinse de foştii deţinuţi şi 
persecutaţi pentru motive politice în 
perioada regimului comunist din 
România; 
 

  „k) drepturile şi interesele legitime 
invocate de foştii deţinuţi şi persecutaţi 
pentru motive politice în perioada 
regimului comunist din România, 
formulate în legătură cu această 
calitate;” 
 

Pentru a fi evitată 
apariţia în practică a 
unor interpretări 
neunitare, potrivit 
cărora scutirea s-ar 
putea acorda pentru 
orice categorie de 
cerere introduse de 
către această categorie 
de persoane.  
 

139. l)orice alte acţiuni, cereri sau acte de 
procedură pentru care se prevăd, prin 
legi speciale, scutiri de taxă judiciară 
de timbru. 
 

 l) - nemodificat  

140. (2)Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru cererile, acţiunile şi căile de 
atac formulate de către prefect sau 
primar pentru anularea actelor 
juridice făcute ori emise cu 

 2) - nemodificat  
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încălcarea prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

141. (3)Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru cererile pentru dizolvarea 
societăţilor reglementate de Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi a grupurilor de interes 
economic, formulate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului. 
 

 3) - nemodificat  

142. (4)Acţiunile şi cererile privind 
raporturile de serviciu ale 
funcţionarilor publici şi ale 
funcţionarilor publici cu statut 
special sunt asimilate, sub aspectul 
taxei judiciare de timbru, conflictelor 
de muncă. 
 

 4) - nemodificat  

143. (5)Pentru eliberarea de copii simple 
de pe înscrisurile aflate la dosar, 
dacă realizarea serviciilor de copiere 
nu se realizează de către instanţă, ci 
de către prestatori privaţi care 
funcţionează în sediul instanţei, nu 
se percepe taxă judiciară de timbru. 
 
 

 5) - nemodificat  
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144. Art. 30 (1) Sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru acţiunile şi 
cererile, inclusiv căile de atac 
formulate, potrivit legii, de Senat, 
Camera Deputaţilor, Preşedinţia 
României, Guvernul României, 
Curtea Constituţională, Curtea de 
Conturi, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, de Ministerul 
Public şi de Ministerul Finanţelor 
Publice, indiferent de obiectul 
acestora, precum şi cele formulate de 
alte instituţii publice, indiferent de 
calitatea procesuală a acestora, când 
au ca obiect venituri publice. 
 

 24. La articolul 30, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 30 -  (1) Sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru acţiunile şi cererile, 
inclusiv căile de atac formulate, potrivit 
legii, de Senat, Camera Deputaţilor, 
Preşedinţia României, Guvernul 
României, Curtea Constituţională, 
Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, instanţele 
judecătoreşti, Consiliul Superior al 
Magistraturii,  de Ministerul Public şi 
de Ministerul Finanţelor Publice şi 
unităţile subordonate acestuia, atât în 
nume propriu cât şi în reprezentarea 
Statului Român, indiferent de obiectul 
acestora, precum şi cele formulate de 
alte instituţii publice, indiferent de 
calitatea procesuală a acestora, când au 
ca obiect venituri publice.” 
 

În alineatul (1) al 
art.30 sunt enumerate 
toate autorităţile 
publice a căror 
reglementare  este 
cuprinsă în Titlul III – 
„Autorităţile publice” 
din Constituţie. Deşi 
prevăzute în capitolul 
VI al Titlului III, 
instanţele 
judecătoreşti şi CSM 
nu figurează în 
prezent între 
instituţiile scutite de 
plata taxei de timbru. 
Se propune 
completarea 
corespunzătoare a 
textului (propunere 
CSM). 
Propunere MFP prin 
care se doreşte 
clarificarea situaţiei 
taxării acţiunilor 
promovate de 
autorităţile din 
subordinea MFP. 



 49

Nr, crt OUG nr.80/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

145. (2)În înţelesul prezentei ordonanţe 
de urgenţă, în categoria venituri 
publice se includ: veniturile 
bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat, bugetelor 
locale, bugetelor fondurilor speciale, 
inclusiv ale bugetului Fondului de 
asigurări sociale de sănătate, 
bugetului Trezoreriei Statului, 
veniturile din rambursări de credite 
externe şi din dobânzi şi comisioane 
derulate prin Trezoreria Statului, 
precum şi veniturile bugetelor 
instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din bugetul de stat, 
bugetele locale, bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi bugetele fondurilor 
speciale, după caz, veniturile 
bugetului fondurilor provenite din 
credite externe contractate ori 
garantate de stat şi ale căror 
rambursare, dobânzi şi alte costuri se 
asigură din fonduri publice, precum 
şi veniturile bugetului fondurilor 
externe nerambursabile. 
 

 2) - nemodificat  

146. Art. 31 (1) Determinarea 
cuantumului taxelor judiciare de 
timbru pentru acţiunile şi cererile 
introduse la instanţele judecătoreşti 
se face de către instanţa de judecată. 

 Art.31 (1) - nemodificat  
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147. (2)În cazul taxelor calculate în 
funcţie de valoarea obiectului cererii, 
valoarea la care se calculează taxele 
judiciare de timbru este cea 
prevăzută în acţiune sau în cerere. 
Dacă valoarea este contestată sau 
apreciată de instanţă ca vădit 
derizorie, evaluarea se face în 
condiţiile art. 98 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă. 
 

 2) - nemodificat  

148. (3)În cererile având ca obiect dreptul 
de proprietate sau un alt drept real 
asupra unui imobil, taxa de timbru se 
calculează în funcţie de valoarea 
impozabilă a bunului imobil. Dacă 
valoarea impozabilă este contestată 
sau apreciată de instanţă ca vădit 
derizorie, taxarea cererilor se va face 
prin raportare la grilele notariale 
cuprinzând valorile orientative ale 
proprietăţilor imobiliare. 
 

 25. La articolul 31, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) În cererile având ca obiect dreptul 
de proprietate sau un alt drept real 
asupra unui imobil, taxa de timbru se 
calculează în funcţie de valoarea 
impozabilă a bunului imobil. În cazul 
în care valoarea impozabilă nu este 
stabilită ori este apreciată de instanţă ca 
vădit derizorie, taxarea cererilor se va 
face prin raportare la grilele notariale 
cuprinzând valorile orientative ale 
proprietăţilor imobiliare.” 

- valoarea impozabilă 
se dovedeşte cu 
certificatul eliberat în 
condiţiile Legii nr. 
207/2015 privind 
Codul de procedura 
fiscala (art.159 din 
L207/2015), nefiind 
rezultatul unei 
aprecieri subiective a 
reclamantului, astfel 
că nu se pune 
problema contestării 
acestei valori 
 

149. (4)Când prin cerere se solicită 
acordarea unor prestaţii succesive, 
dacă durata existenţei dreptului este 

 4) - nemodificat  
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nedeterminată, taxa de timbru se 
calculează la valoare, corespunzător 
valorii prestaţiei anuale. 
 

150. Art. 32 
Taxele judiciare de timbru se 
datorează atât pentru judecata în 
primă instanţă, cât şi pentru 
exercitarea căilor de atac, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
 

 nemodificat  

151. Art. 33 (1) Taxele judiciare de 
timbru se plătesc anticipat, cu 
excepţiile prevăzute de lege. 
 

 nemodificat  

152. (2)Dacă cererea de chemare în 
judecată este netimbrată sau 
insuficient timbrată, reclamantului i 
se pune în vedere, în condiţiile art. 
200 alin. (2) teza I din Codul de 
procedură civilă, obligaţia de a 
timbra cererea în cuantumul stabilit 
de instanţă şi de a transmite instanţei 
dovada achitării taxei judiciare de 
timbru, în termen de cel mult 10 zile 
de la primirea comunicării instanţei. 
Prin aceeaşi comunicare instanţa îi 
pune în vedere reclamantului 
posibilitatea de a formula, în 
condiţiile legii, cerere de acordare a 
facilităţilor la plata taxei judiciare de 

 26. La articolul 33, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Dacă cererea de chemare în 
judecată este netimbrată sau insuficient 
timbrată, reclamantului i se pune în 
vedere, în condiţiile art. 200 alin. (3) 
teza I din Codul de procedură civilă, 
obligaţia de a timbra cererea în 
cuantumul stabilit de instanţă şi de a 
transmite instanţei dovada achitării 
taxei judiciare de timbru, în termen de 
cel mult 10 zile de la primirea 
comunicării instanţei.” 
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timbru, în termen de 5 zile de la 
primirea comunicării. Dispoziţiile 
art. 200 alin. (2) teza I din Codul de 
procedură civilă rămân aplicabile în 
ceea ce priveşte complinirea 
celorlalte lipsuri ale cererii de 
chemare în judecată. Instanţa însă nu 
va proceda la comunicarea cererii de 
chemare în judecată în condiţiile art. 
201 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, decât după soluţionarea 
cererii de acordare a facilităţilor la 
plata taxei judiciare de timbru. 
 

27.La articolul 33, după alineatul (2) 
se introduc trei noi alineate, 
alineatele (3)-(5), cu următorul 
cuprins: 
“(3) De asemenea, prin comunicarea 
prevăzută la alin.(2), instanţa îi pune 
în vedere reclamantului posibilitatea ca 
în termen de 5 zile de la primirea 
acesteia să formuleze, în condiţiile legii, 
cerere de acordare a facilităţilor la plata 
taxei judiciare de timbru şi/sau cerere 
de reexaminare împotriva modului de 
calcul a taxei judiciare de timbru.   
(4) Dispoziţiile art. 200 alin. (3) teza I 
din Codul de procedură civilă rămân 
aplicabile în ceea ce priveşte 
complinirea celorlalte lipsuri ale cererii 
de chemare în judecată. Instanţa însă nu 
va proceda la comunicarea cererii de 
chemare în judecată în condiţiile art. 
201 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, decât după soluţionarea 
definitivă a cererii de acordare a 
facilităţilor la plata taxei judiciare de 
timbru sau a cererii de reexaminare 
formulată potrivit art. 39. 
(5) În cazul în care, în urma soluţionării 
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definitive a cererii de acordare a 
facilităţilor sau a cererii de reexaminare, 
reclamantul datorează taxă de timbru, 
instanţa, odată cu comunicarea 
încheierii, îi va pune reclamantului în 
vedere obligaţia de achitare a taxei 
judiciare de timbru într-un termen de 10 
zile de la data primirii  comunicării, sub 
sancţiunea anulării cererii.” 

153. Art. 34 (1) Când o acţiune are mai 
multe capete de cerere, cu finalitate 
diferită, taxa judiciară de timbru se 
datorează pentru fiecare capăt de 
cerere în parte, după natura lui, cu 
excepţia cazurilor în care prin lege 
se prevede altfel. 
 

 Art. 34 - nemodificat  

154. (2)Dacă la momentul înregistrării 
cererii au fost timbrate doar o parte 
din capetele de cerere, acţiunea va fi 
anulată în parte, numai pentru acele 
capete de cerere pentru care nu a fost 
achitată taxa judiciară de timbru. 
 

 nemodificat  

155. (3)Cererile reconvenţionale, cererile 
de intervenţie principală, precum 
cererile de chemare în garanţie se 
taxează după regulile aplicabile 
obiectului cererii, dacă aceasta ar fi 
fost exercitată pe cale principală. 

 nemodificat  
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156. Art. 35 (1)În cazul cererilor sau al 
acţiunilor introduse în comun de mai 
multe persoane, dacă obiectul 
procesului este un drept ori o 
obligaţie comună sau dacă drepturile 
ori obligaţiile lor au aceeaşi cauză 
sau dacă între ele există o strânsă 
legătură, taxa judiciară de timbru se 
datorează în solidar. 
 

 Art. 35 - nemodificat  

157. (2)Dacă legea nu prevede altfel, 
cererile depuse în cursul judecăţii şi 
care nu modifică valoarea taxabilă a 
cererii sau caracterul cererii iniţiale 
nu se taxează. 
 

 nemodificat  

158. Art. 36 (1)Dacă în momentul 
înregistrării sale acţiunea sau cererea 
a fost taxată corespunzător 
obiectului său iniţial, dar în cursul 
procesului apar elemente care 
determină o valoare mai mare a 
obiectului cererii, instanţa va pune în 
vedere reclamantului să achite suma 
datorată suplimentar până la 
termenul stabilit de instanţă. 
 

 28. La articolul 36, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 36 - (1) Dacă în momentul 
înregistrării sale acţiunea sau cererea a 
fost taxată corespunzător obiectului său 
iniţial, dar în cursul procesului apar 
elemente care determină o valoare mai 
mare a  taxei, instanţa va pune în 
vedere reclamantului să achite suma 
datorată suplimentar până la termenul 
stabilit de instanţă.” 
 

Pentru a face 
aplicabile 
prevederile legale şi 
în ipoteza cererilor 
neevaluabile în bani. 
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159. (2)Dacă până la termenul prevăzut 
de lege sau stabilit de instanţă 
reclamantul nu îndeplineşte obligaţia 
de plată a taxei, acţiunea ori cererea 
nu va putea fi anulată integral, ci va 
trebui soluţionată în limitele în care 
taxa judiciară de timbru s-a plătit în 
mod legal. 
 

 2) - nemodificat  

160. Art. 37 
În cazul în care se micşorează 
valoarea pretenţiilor formulate în 
acţiune sau în cerere, după ce a fost 
înregistrată, taxa judiciară de timbru 
se percepe la valoarea iniţială, fără a 
se ţine seama de reducerea 
ulterioară. 
 

 Art. 37-  nemodificat  

161. Art. 38 
În situaţia în care instanţa 
judecătorească învestită cu 
soluţionarea unei căi de atac ordinare 
sau extraordinare constată că în 
fazele procesuale anterioare taxa 
judiciară de timbru nu a fost plătită 
în cuantumul legal, va dispune 
obligarea părţii la plata taxelor 
judiciare de timbru aferente, 
dispozitivul hotărârii constituind titlu 
executoriu. 
 

 Art. 38 - nemodificat  
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162. Art. 39 (1)Împotriva modului de 

stabilire a taxei judiciare de timbru, 
reclamantul poate face cerere de 
reexaminare, la aceeaşi instanţă, în 
termen de 3 zile de la data 
comunicării taxei datorate. Cererea 
de reexaminare este scutită de la 
plata taxei judiciare de timbru. 
 

 29. Articolul 39 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 39 -  (1) Împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru, 
reclamantul poate face cerere de 
reexaminare, la aceeaşi instanţă, în 
termen de 5 zile de la data comunicării 
taxei datorate. Cererea de reexaminare 
este scutită de la plata taxei judiciare de 
timbru. 
 

Pentru uniformitate 
a fost prevăzut un 
termen de 5 zile 
pentru formularea 
cererii de 
reexaminare, similar 
cererii pentru 
acordarea 
facilităţilor la plata 
taxei judiciare de 
timbru (art. 33 şi art. 
43).  
 

163. (2)Cererea se soluţionează în camera 
de consiliu de un alt complet, fără 
citarea părţilor, prin încheiere 
definitivă. Dispoziţiile art. 200 alin. 
(2) teza I din Codul de procedură 
civilă rămân aplicabile în ceea ce 
priveşte complinirea celorlalte 
lipsuri ale cererii de chemare în 
judecată. Instanţa va proceda la 
comunicarea cererii de chemare în 
judecată, în condiţiile art. 201 alin. 
(1) din Codul de procedură civilă, 
numai după soluţionarea cererii 
de reexaminare. 
 

 (2) Cererea se soluţionează în camera 
de consiliu de un alt complet, fără 
citarea părţilor, prin încheiere 
definitivă. 
(3) Dispoziţiile art. 33 alin. (4) şi (5) 
sunt aplicabile.  
 

Prevederile eliminate 
din alin.(2) sunt 
conţinute în 
trimiterea la art.33 
alin.(4) şi (5). 
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164. (3)În cazul admiterii integrale sau 

parţiale a cererii de reexaminare, 
instanţa va dispune restituirea taxei 
de timbru total ori, după caz, 
proporţional cu reducerea sumei 
contestate. 
 

 (4) În cazul admiterii integrale sau 
parţiale a cererii de reexaminare, 
instanţa va dispune restituirea taxei de 
timbru total ori, după caz, proporţional 
cu reducerea sumei contestate. 
 

 

165. (4)În cazul taxelor datorate pentru 
cereri adresate Ministerului Justiţiei 
şi Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
soluţionarea cererii de reexaminare 
este de competenţa Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti. 
 

 (5) În cazul taxelor datorate pentru 
cereri adresate Ministerului Justiţiei şi 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, soluţionarea cererii 
de reexaminare este de competenţa 
Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 
 

 

166. Art. 40 (1)Taxele judiciare de 
timbru se plătesc de debitorul taxei 
în numerar, prin virament sau în 
sistem on-line, într-un cont distinct 
de venituri al bugetului local "Taxe 
judiciare de timbru şi alte taxe de 
timbru", al unităţii administrativ 
teritoriale în care persoana fizică are 
domiciliul sau reşedinţa ori, după 
caz, în care persoana juridică are 
sediul social. Costurile operaţiunilor 
de transfer al sumelor datorate ca 
taxă judiciară de timbru sunt în 
sarcina debitorului taxei. 

 Art. 40 - nemodificat  

167. (2)Dacă persoana care datorează  nemodificat  
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taxa judiciară de timbru nu are nici 
domiciliul, nici reşedinţa ori, după 
caz, sediul în România, taxa 
judiciară de timbru se plăteşte în 
contul bugetului local al unităţii 
administrativ teritoriale în care se 
află sediul instanţei la care se 
introduce acţiunea sau cererea. 
 

168. Alin. (3) a fost abrogat prin Legea 
nr. 177/2017. 

   

169. Art. 41 (1) Executarea creanţelor 
având ca obiect taxa judiciară de 
timbru se efectuează prin organele 
de executare ale unităţilor 
administrativ-teritoriale prevăzute la 
art. 40 alin. (1), potrivit dispoziţiilor 
legale privind executarea creanţelor 
fiscale şi procedurii prevăzute de 
aceste dispoziţii. 
 

 Art. 41 - nemodificat  

170. (2)În cazul persoanelor fizice sau 
juridice care nu au domiciliul sau 
reşedinţa ori, după caz sediul în 
România, executarea creanţelor 
având ca obiect taxa judiciară de 
timbru se efectuează prin organele 
de executare ale unităţilor 
administrativ-teritoriale prevăzute la 
art. 40 alin. (2). 
 

 nemodificat  
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171. (3)În vederea executării creanţelor 

având ca obiect taxa judiciară de 
timbru, instanţele judecătoreşti vor 
comunica de îndată hotărârea, care 
constituie titlu executoriu pentru 
plata taxei judiciare de timbru, către 
organele prevăzute la alin. (1) şi (2). 
 

 nemodificat  

172. Art. 42 (1)Persoanele fizice pot 
beneficia de scutiri, reduceri, 
eşalonări sau amânări pentru plata 
taxelor judiciare de timbru, în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2008 privind 
ajutorul public judiciar în materie 
civilă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 193/2008, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 Art. 42 - nemodificat  

173. (2)Instanţa acordă persoanelor 
juridice, la cerere, facilităţi sub 
formă de reduceri, eşalonări sau 
amânări pentru plata taxelor 
judiciare de timbru datorate pentru 
acţiuni şi cereri introduse la 
instanţele judecătoreşti, în 
următoarele situaţii: 

 nemodificat  

174. a)cuantumul taxei reprezintă mai 
mult de 10% din media venitului net 

 nemodificat  
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pe ultimele 3 luni de activitate; 
175. b)plata integrală a taxei nu este 

posibilă deoarece persoana juridică 
se află în curs de lichidare sau 
dizolvare ori bunurile acesteia sunt, 
în condiţiile legii, indisponibilizate. 
 

 nemodificat  

176. (3)În mod excepţional, instanţa poate 
acorda persoanelor juridice reduceri, 
eşalonări sau amânări pentru plata 
taxelor judiciare de timbru, în alte 
cazuri în care apreciază, faţă de 
datele referitoare la situaţia 
economico-financiară a persoanei 
juridice, că plata taxei de timbru, la 
valoarea datorată, ar fi de natură să 
afecteze în mod semnificativ 
activitatea curentă a persoanei 
juridice. 
 

 nemodificat  

177. (4)Reducerea taxei de timbru poate 
fi acordată separat sau, după caz, 
împreună cu eşalonarea sau 
amânarea plăţii. 

 nemodificat  

178. Art. 43 (1)Cererea pentru acordarea 
facilităţilor la plata taxei judiciare de 
timbru se poate formula prin cererea 
de chemare în judecată sau în 
condiţiile art. 33 alin. (2) ori art. 36. 
 

 30.La  articolul 43, alineatele  (1) şi 
(5) se modifică şi  va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 43. (1) -  Cererea pentru 
acordarea facilităţilor la plata taxei 
judiciare de timbru se poate formula 
prin cererea de chemare în judecată sau 
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în condiţiile art. 33 alin. (3) ori art. 36.” 
179. (2)Pentru soluţionarea cererii de 

acordare a facilităţilor la plata taxei 
judiciare de timbru, instanţa poate 
solicita orice lămuriri şi dovezi părţii 
sau informaţii scrise autorităţilor 
competente. 
 

 2) - nemodificat  

180. (3)Asupra cererii de acordare a 
facilităţilor la plata taxei de timbru 
instanţa se pronunţă fără citare, prin 
încheiere motivată dată în camera de 
consiliu. Încheierea se comunică 
solicitantului şi părţii adverse, dacă 
este cazul. 
 

 3) - nemodificat  

181. (4)Împotriva încheierii, părţile 
interesate pot formula cerere de 
reexaminare, în termen de 5 zile de 
la data comunicării încheierii. 
Cererea este scutită de la plata taxei 
judiciare de timbru. 

 4) - nemodificat  

182. (5)Cererea de reexaminare se 
soluţionează în camera de consiliu 
de un alt complet, instanţa 
pronunţându-se prin încheiere 
irevocabilă. 
 

  
“(5) Cererea de reexaminare se 
soluţionează în camera de consiliu de 
un alt complet, instanţa pronunţându-se 
prin încheiere definitivă. Prevederile 
art.33 alin.(4) şi (5) se aplică în mod 
corespunzător.” 
 

Potrivit NCPC, nu 
mai există conceptul 
de hotărâre 
irevocabilă, ci doar 
acela de „hotărâre 
definitivă”, 
însemnând hotărârile 
care nu mai pot fi 
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atacate cu recurs 
(art.634). 
Este necesar să se 
prevadă termenul în 
care trebuie plătită 
taxa de timbru în 
urma reexaminării. 

183. Art. 44 (1)În cazul încuviinţării 
cererii de acordare a facilităţilor la 
plata taxei judiciare de timbru, prin 
încheiere se vor stabili, după caz, 
cota de reducere sau cuantumul 
redus al taxei, termenul ori 
termenele de plată şi cuantumul 
ratelor. 
 

 Art. 44 - nemodificat  

184. (2)Eşalonarea plăţii taxelor judiciare 
de timbru se poate face pe parcursul 
a cel mult 24 de luni şi pentru 
maximum 12 termene. 
 

 nemodificat  

185. (3)În cazul eşalonării sau amânării, 
instanţa transmite hotărârea de 
încuviinţare, care constituie titlu 
executoriu, organelor competente, 
potrivit art. 41, pentru urmărirea 
executării obligaţiei de plată ori, 
după caz, pentru punerea în 
executare a hotărârii privind plata 
taxei ori a părţii din taxa datorată, la 
termenele stabilite. 

 nemodificat  
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186. (4)În cazul în care reclamantul a 

beneficiat de reducerea taxei 
judiciare de timbru, instanţa de 
judecată va obliga pe pârâtul care 
pierde procesul la plata sumei pentru 
care s-a acordat reducerea. 
Dispozitivul hotărârii constituie titlu 
executoriu. Prevederile art. 41 sunt 
aplicabile. 

 nemodificat  

187. Art. 45  (1)Sumele achitate cu titlu 
de taxe judiciare de timbru se 
restituie, după caz, integral, parţial 
sau proporţional, la cererea 
petiţionarului, în următoarele 
situaţii: 
a)când taxa plătită nu era datorată; 
 

 Art. 45 (1) – nemodificat 
 
 
 
 
 
a) - nemodificat 

 

188. b)când s-a plătit mai mult decât 
cuantumul legal; 
 

 b) - nemodificat  

189. c)când acţiunea sau cererea rămâne 
fără obiect în cursul procesului, ca 
urmare a unor dispoziţii legale; 
 

 c) - nemodificat  

190. d)când acţiunea corect timbrată a 
fost anulată în condiţiile art. 200 
alin. (3) din Codul de procedură 
civilă sau când reclamantul a 
renunţat la judecată până la 
comunicarea cererii de chemare în 

 d) - nemodificat  
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judecată către pârât; 
191. e)când, în procesul de divorţ, părţile 

au renunţat la judecată ori s-au 
împăcat; 
 

 e) - nemodificat  

192. f)când contestaţia la executare a fost 
admisă, iar hotărârea a rămas 
definitivă; 
 

 f) - nemodificat  

193. g)în cazul în care instanţa de 
judecată se declară necompetentă, 
trimiţând cauza la un alt organ cu 
activitate jurisdicţională, precum şi 
în cazul respingerii cererii, ca 
nefiind de competenţa instanţelor 
române; 
 

 g) - nemodificat  

194. h)când probele au fost administrate 
de către avocaţi sau consilieri 
juridici; 

 h) - nemodificat  

195. i)în cazul în care participantul la 
proces care a fost recuzat se abţine 
sau dacă cererea de recuzare ori de 
strămutare a fost admisă; 

 i) - nemodificat  

196.   31. La articolul 45 alineatul (1), după 
litera i), se introduce o nouă literă, 
litera i1), cu următorul cuprins: 
„i1) când părţile soluţionează litigiul 
printr-o tranzacţie potrivit prevederilor 
art. 438 şi următoarele din Codul de 

Propunerea are în 
vedere ca  părţile să 
fie stimulate prin 
restituirea unei părţi 
a taxei plătite şi în 
cazul în care un 
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procedură civilă;” 
 

litigiu pe rol este 
soluţionat printr-o 
tranzacţie. Soluţie 
complementară celei 
prevăzute la art.  11 
lit. a). 
 

197. j)în alte cauze expres prevăzute de 
lege. 
 

 j) - nemodificat  

198. (2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. 
d), e) şi i) se restituie jumătate din 
taxa plătită, iar în cazul prevăzut la 
alin. (1) lit. f) taxa se restituie 
proporţional cu admiterea 
contestaţiei. În cazul prevăzut la alin. 
(1) lit. h) se restituie jumătate din 
taxa plătită, indiferent de modalitatea 
în care a fost soluţionat procesul, 
după rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti. 
 

 32. La articolul 45, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. 
d) şi e) se restituie jumătate din taxa 
plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) 
lit. f) taxa se restituie proporţional cu 
admiterea contestaţiei. În cazul prevăzut 
la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate 
din taxa plătită, indiferent de 
modalitatea în care a fost soluţionat 
procesul, după rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti. În cazul 
prevăzut la alin. (1) lit. i1) se restituie 
25% din taxa plătită. În celelalte 
cazuri taxa se restituie integral.” 

Pt. art.45 alin.(2): Se 
propune restituirea 
integrală a taxei de 
timbru plătite în 
cazul de la lit. i), 
având în vedere că, 
în ipoteza admiterii 
cererii de recuzare şi 
de strămutare, se 
remediază în fapt o 
problemă 
neimputabilă părţii.   
 

199. (3)Dreptul de a solicita restituirea 
poate fi exercitat în termen de un an 

 3) - nemodificat  
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de la data naşterii sale. 
200. (4)Cererea de restituire se adresează 

instanţei judecătoreşti la care s-a 
introdus acţiunea sau cererea. În 
cazul taxelor plătite pentru cereri 
formulate Ministerului Justiţiei sau 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, cererea de 
restituire se adresează acestuia. 
 

 4) - nemodificat  

201. (5)Cererea de restituire soluţionată 
de instanţa de judecată va fi depusă 
în vederea restituirii la unitatea 
administrativ-teritorială la care a fost 
achitată taxa. 
 

 5) - nemodificat  

202. (6)Dacă legea nu prevede altfel, 
taxele judiciare de timbru plătite 
pentru cereri şi acţiuni anulate ca 
insuficient timbrate nu se restituie. 
 

 6) - nemodificat  

203. (7)Procedura de restituire a sumelor 
achitate cu titlu de taxe judiciare de 
timbru se aprobă prin ordin comun al 
viceprim-ministrului, ministrul 
finanţelor publice, şi al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice 
 

 7) - nemodificat  

204. Art. 46 
Sumele realizate din cheltuielile 

 Art. 46 - nemodificat  
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judiciare avansate de stat din 
bugetele aprobate Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului Public pentru 
desfăşurarea proceselor penale, care 
sunt suportate de părţi sau de alţi 
participanţi la proces, în condiţiile 
prevăzute de Codul de procedură 
penală, precum şi din amenzile 
judiciare se constituie venit la 
bugetul de stat şi se virează într-un 
cont distinct de venituri al acestuia. 
Ministerul Finanţelor Publice 
comunică lunar Ministerului Justiţiei 
informaţiile privind sumele virate în 
acest cont. Executarea silită a 
hotărârii se va efectua prin organele 
de executare din subordinea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală în 
a căror rază teritorială îşi are 
domiciliul fiscal debitorul, potrivit 
legislaţiei privind executarea silită a 
creanţelor fiscale. 
 

205. Art. 47 
Impozitul pe veniturile realizate din 
activităţi desfăşurate de avocaţi, 
notari publici şi executori 
judecătoreşti se constituie venit la 
bugetul de stat şi se virează într-un 
cont distinct de venituri al acestuia. 
Ministerul Finanţelor Publice 

 Art. 47 - nemodificat  
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comunică lunar Ministerului Justiţiei 
informaţiile privind sumele virate în 
acest cont. 
 

206. Art. 48 (1)Avansarea remuneraţiei 
curatorului special numit de instanţă 
în condiţiile art. 58 şi 167 din Codul 
de procedură civilă este în sarcina 
persoanei ale cărei interese sunt 
ocrotite prin numirea curatorului. 
 

 Art. 48 - nemodificat  

207. (2)Instanţa poate stabili, prin 
încheierea prevăzută de art. 58 alin. 
(4) din Codul de procedură civilă, ca 
avansarea remuneraţiei curatorului 
să se facă de cealaltă parte, când o 
asemenea măsură este în interesul 
continuării procesului. 
 

 2) - nemodificat  

208. (3)Sumele avansate cu titlu de 
remuneraţie a curatorului special se 
includ în cheltuielile de judecată şi 
vor fi puse în sarcina părţii care 
pierde procesul. 
 

 3) - nemodificat  

209. Art. 49 (1)În mod excepţional, în 
cazuri urgente, care nu suferă 
amânare şi dacă nici nu sunt 
îndeplinite condiţiile pentru a 
proceda potrivit alin. (2), instanţa va 
încuviinţa avansarea remuneraţiei 

 33. La articolul 49, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 49 - (1) În mod excepţional, în 
cazuri urgente, care nu suferă amânare 

Pentru remedierea 
unei erori materiale. 
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cuvenite curatorului special din 
bugetul statului. Sumele avansate din 
bugetul statului cu titlu de 
remuneraţie pentru curatorul special 
constituie cheltuieli judiciare şi vor 
fi puse în sarcina părţii care pierde 
procesul. 
 

şi dacă nici nu sunt îndeplinite 
condiţiile pentru a proceda potrivit art. 
48 alin. (2), instanţa va încuviinţa 
avansarea remuneraţiei cuvenite 
curatorului special din bugetul statului. 
Suma avansată din bugetul statului cu 
titlu de remuneraţie pentru curatorul 
special constituie cheltuieli judiciare şi 
vor fi puse în sarcina părţii care pierde 
procesul.” 
 

210. (2)Obligaţia de plată a cheltuielilor 
judiciare către stat constituie creanţă 
fiscală. Dispozitivul hotărârii, 
cuprinzând obligaţia de plată către 
stat a sumelor avansate din bugetul 
statului, constituie titlu executoriu şi 
se comunică de îndată organelor 
competente. Articolul 46 este 
aplicabil. 
 

 2) - nemodificat  

211. (3)Dacă partea ocrotită prin numirea 
curatorului a pierdut procesul şi este 
lipsită de venituri sau face parte 
dintr-o categorie pentru care legea 
prevede acordarea asistenţei juridice 
gratuite, sumele avansate din bugetul 
statului rămân în sarcina acestuia. 
 

 3) - nemodificat  
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212.   34. La articolul 49, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(4), cu următorul cuprins: 
„(4) Nivelul maxim al remuneraţiei ce 
se poate acorda curatorului special 
potrivit prezentului articol se stabileşte 
prin raportare la valorile onorariilor 
maximale stabilite pentru asistenţa 
juridică acordată ca ajutor public 
judiciar, fără a putea depăşi aceste 
valori.” 
 

Textul va constitui 
temei de drept 
pentru stabilirea 
remuneraţiilor în 
aceleaşi limite ca şi 
onorariile pentru 
asistenţa juridică în 
cadrul ajutorului 
public judiciar. 

213. Art. 50 (1)Nivelul taxelor judiciare 
de timbru prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se actualizează 
anual cu indicele ratei inflaţiei, prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Finanţelor Publice şi a 
Ministerului Justiţiei. 
 

 35. La articolul 50, alineatul (1) se 
abrogă. 

Art.50 alin.(1) a fost 
implicit abrogat 
(începând cu 1 
ianuarie 2016) prin 
art.494 alin.(11) din 
noul Cod fiscal – 
Legea 227/2015, 
actualizarea revenind 
in competenţa MFP şi 
MDRAP, în 
conformitate cu 
destinaţia taxelor de 
timbre, stabilită în 
acelaşi articol (alin.10 
lit.b) 
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ART. 494 - 
    Implicaţii 
bugetare ale 
impozitelor şi taxelor 
locale 
    …………………… 
    (10) Constituie 
venit la bugetul local 
sumele provenite din: 
    a) majorările pentru 
plata cu întârziere a 
impozitelor şi taxelor 
locale; 
   b) taxele judiciare 
de timbru şi alte taxe 
de timbru prevăzute 
de lege; 
    c) taxele 
extrajudiciare de 
timbru prevăzute de 
lege, exclusiv 
contravaloarea 
cheltuielilor efectuate 
cu difuzarea timbrelor 
fiscale. 
    (11) Sumele 
prevăzute la alin. 
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(10) lit. b) şi c) se 
ajustează pentru a 
reflecta rata inflaţiei 
în conformitate cu 
normele elaborate în 
comun de Ministerul 
Finanţelor Publice şi 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale, 
Administraţiei 
Publice şi Fondurilor 
Europene. 
 

214. (2)În aplicarea prezentei ordonanţe 
de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi 
Ministerul Finanţelor Publice pot 
elabora norme metodologice. 
 

 2) - nemodificat  

215. Art. 51 
Instanţele de judecată vor folosi 
sistemul informatic de management 
al dosarului în instanţă pentru 
înregistrarea şi gestionarea 
informaţiilor referitoare la taxele de 
timbru, pe tipuri de acţiuni şi cereri, 
corelate cu temeiul legal specific 
fiecărui tip. Înregistrările rezultate cu 
privire la taxele judiciare de timbru 

 36. Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 51 - Instanţele de judecată vor 
folosi sistemul informatic de 
management al dosarului în instanţă 
pentru înregistrarea şi gestionarea 
informaţiilor referitoare la taxele de 
timbru, pe tipuri de acţiuni şi cereri, 
corelate cu temeiul legal specific 
fiecărui tip. Înregistrările rezultate cu 

Propunere CSM -  
Plenul Consiliului a 
reţinut că 
modalitatea de 
completare a 
câmpurilor în 
sistemul informatic 
cu informaţiile 
referitoare la taxele 
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se vor efectua şi se vor putea utiliza 
centralizat. Prin regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti se va stabili 
modalitatea de completare a 
câmpurilor în sistemul informatic. 
 

privire la taxele judiciare de timbru se 
vor efectua şi se vor putea utiliza 
centralizat.  Stabilirea câmpurilor în 
sistemul informatic se realizează de 
către compartimentul informatic al 
Ministerului Justiţiei, la propunerea 
compartimentelor de specialitate ale 
acestuia şi/sau  la propunerea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii.” 

de timbru nu se 
justifică a fi stabilită 
prin Regulamentul 
de ordine interioară 
al instanţelor 
judecătoreşti, ci prin 
manualul de 
utilizare a aplicaţiei 
ECRIS. 
 

216. Art. 52 
- Articolul 592 din Legea nr. 
192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 441 din 22 
mai 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"- Art. 592 
Cererea adresată instanţei privind 
pronunţarea unei hotărâri care să 
consfinţească înţelegerea părţilor 
rezultată din acordul de mediere se 
taxează potrivit legii." 
 

 Art. 52 - nemodificat  

217. Art. 53 
- Articolul 36 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 

 Art. 53 - nemodificat  
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publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 410 din 25 
iulie 2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"- Art. 36 
Pentru plângerea împotriva 
procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei, pentru 
recursul formulat împotriva hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a soluţionat 
plângerea, precum şi pentru orice 
alte cereri incidente se percep taxele 
judiciare de timbru prevăzute de 
lege." 
 

218. Art. 54 
În cuprinsul actelor normative 
aplicabile la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, toate 
trimiterile făcute la Legea nr. 
146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare, se consideră 
a fi făcute la prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

 Art. 54 - nemodificat  

219. Art. 55 
Pentru cererile şi acţiunile introduse 

 Art. 55 - nemodificat  
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până la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
timbrul judiciar se aplică, respectiv 
taxele judiciare de timbru se 
stabilesc şi se plătesc în cuantumul 
prevăzut de legea în vigoare la data 
introducerii lor. 
 

220. Art. 56 a fost abrogat prin Legea 
nr. 177/2017. 
 

   

221. Art. 57 (1)În cazul cererilor prin 
care se solicită pronunţarea unei 
hotărâri care ţine loc de act autentic 
de înstrăinare a unor bunuri imobile, 
instanţa de judecată va solicita extras 
de carte funciară pentru bunurile 
imobile ce au carte funciară deschisă 
sau certificat de sarcini pentru 
imobilele care nu au carte funciară 
deschisă, certificat fiscal emis de 
compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice 
locale şi dovada debitelor la zi ale 
cotelor de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari. 
 

 Art.57 - nemodificat  

222. (2)Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu 

 nemodificat  
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modificările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător. 

223. (3)În cazul acestor cereri, dacă 
instanţa de judecată va dispune 
efectuarea unei expertize tehnice 
judiciare, aceasta va fi avizată de 
oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară. 

 nemodificat  

224. Art. 58 
La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă: 
a)Legea nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 

 Art. 58 - nemodificat  

225. b)Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 
privind timbrul judiciar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 106/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 nemodificat  

226.   Art. II - (1) Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei legi nu se mai 
solicită aplicarea timbrelor judiciare 
pentru cererile şi acţiunile introduse 

Textul reprezintă un 
temei pentru casarea 
timbrelor judiciare 
care nu se mai 
folosesc.  
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până la intrarea în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2013. 
(2) În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
timbrele judiciare existente în stocul 
Ministerului Justiţiei şi al unităţilor 
Compania Naţională Poşta Română 
S.A. se casează, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.” 
 

225   Art. III – (1) În cazul următoarelor 
categorii de cereri formulate în cursul 
procesului sau în legătură cu un proces, 
chiar şi atunci când acţiunea este 
scutită de taxa de timbru, sunt 
percepute următoarele tarife: 
a) pentru eliberarea de copii simple de 
pe înscrisurile aflate la dosar, atunci 
când sunt efectuate de către instanţă - 
0,20 lei/pagină; 
b) pentru legalizarea de copii de pe 
înscrisurile aflate la dosar, pentru 
fiecare exemplar de copie - 1 
leu/pagină; 
 c) pentru eliberarea oricăror altor 
certificate prin care se atestă fapte sau 

Cererile enumerate 
la lit. a-d sunt 
preluate de la art.9 
lit. i)-l), iar lit. e), 
alin.(2) şi (3) rezultă 
din art.142 alin. (2) 
şi art.149 alin. (2) şi 
(3) din Codul de 
procedură civilă. 
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situaţii rezultate din evidenţele 
instanţelor de judecată ori cu privire la 
dosarele aflate în arhiva acestora - 1 
leu/pagină; 
    d) pentru eliberarea de către 
instanţele judecătoreşti de copii de pe 
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea 
că sunt definitive, se taxează cu 5 lei 
pentru fiecare exemplar de copie; 
  e) pentru obţinerea unei copii 
electronice a înregistrării şedinţei de 
judecată, formulate potrivit art. 231 
alin. (5) din  Legea  nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată,  cu  modificările ulterioare 
ă - 10 lei. 
(2) Tariful perceput părţii pe a cărei 
cheltuială sunt întocmite copii de pe 
cerere în condiţiile art. 149 alin. (4) din 
Legea  nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată,  cu  
modificările ulterioare, este de 0,20 
lei/pagină. 
 (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător în cazul în care  
instanţa, din oficiu, întocmeşte copii de 
pe actele dosarului în condiţiile art. 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (4) a fost 
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alin. (2) şi (3) din Legea  nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată,  cu  modificările 
ulterioare.  
(4) Instanţele judecătoreşti reţin şi 
utilizează, în condiţiile art. 67 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare,  sumele obţinute din 
aplicarea tarifelor prevăzute de 
prezentul articol. 

formulat la solicitarea 
constantă a instanţelor 
şi la propunerea CSM, 
pentru ca eliberarea 
copiilor de pe dosare 
sau lucrări ale 
instanţelor, care 
trebuie să se facă pe 
cheltuiala 
beneficiarilor, să se 
realizeze mai facil; 
soluţia permite si 
utilizarea mai 
eficientă, de către 
instanţe, a fondurilor 
obţinute, în acelaşi 
scop (eliberare copii, 
certificate, etc). 
Soluţie convenită cu 
MFP. 
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