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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR  
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială cu care Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în 
fond cu adresa Biroului Permanent nr. 17 din 3 februarie 1998. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

PREŞEDINTE, 
 

Emil Teodor Popescu 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

   Bucureşti  26.02.1998 
   Nr. 90 

 Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

   Bucureşti 26.02.1998 
   Nr. 78 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

 
In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 

12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială în şedinţa comună din 25 
februaruie 1998, comisiile propun ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 3 alin. (2) 
 
“(2) Părţile sunt obligate 
solidar la plata taxelor de 
timbru pentru convenţii” 

Comisiile propun completarea 
textului după cum urmează: 
“(2) Părţile sunt obligate solidar la 
plata taxelor de timbru pentru 
convenţii, dacă părţile nu convin 
altfel” 

Pentru o corectă 
exprimare juridică. 

    
2. Art. 4 alin. (1) 

 
 
 
 
 
“(1) Autentificarea actelor 
între vii, translative ale 
dreptului de proprietate şi 
ale altor drepturi reale,  

Domnul deputat Ioan Mihai Popa, 
Grupul Parlamentar PDSR şi domnul 
Victor Achimescu, deputat 
independent, propun să se 
reformuleze textul alineatului (1) 
astfel: 
“(1) Autentificarea actelor între vii, 
translative ale dreptului de 
proprietate şi ale altor drepturi reale, 
care au ca obiect bunuri imobile, se 

Pentru evitarea 
îngreunării 
procedurii de 
autentificare a actelor 
juridice. 

    

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei  Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de 

timbru pentru activitatea notarială 



 2

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 care au ca obiect bunuri 
imobile, se taxează la 
valoarea declarată de părţi 
în actul autentic, dar nu 
mai puţin decât valoarea 
de circulaţie stabilită 
prin expertiză, efectuată 
la cererea camerei 
notarilor publici.” 

taxează la valoarea declarată de părţi 
în actul autentic. Dacă există vădită 
disproporţie între valoarea 
declarată de părţi şi valoarea de 
circulaţie notarul va amâna 
autentificarea actului până la 
stabilirea valorii de circulaţie prin 
expertiză efectuată la cererea 
Camerei notarilor publici, pe 
cheltuiala acesteia; în acest caz 
autentificarea se taxează la 
valoarea astfel stabilită.” 

 

    
3. Art. 7 

 
“(1) Taxele de timbru 
pentru actele şi serviciile 
notariale se plătesc în 
numerar de către 
persoanele fizice, în 
contul bugetului de stat, la 
unităţile trezoreriei statului 
sau ale Casei de Economii 
şi Consemnaţiuni, după 
caz.” 
“(2) Persoanele juridice 
plătesc taxele de timbru în 
sumă de până la 30.000 
lei în numerar, ca şi 
persoanele fizice, iar 
sumele care depăşesc 
acest nivel se plătesc prin 
ordin de plată în contul 
bugetului de stat, deschis 
la trezoreria statului în 
raza căreia îşi au sediul 
fiscal.” 

Comisiile propun reformularea 
textului după cum urmează: 
(1) Taxele de timbru pentru actele şi 
serviciile notariale se plătesc  în 
numerar sau prin virament, în 
contul bugetului de stat, la unităţile 
trezoreriei statului    sau    ale  
Casei    de Economii şi 
Consemnaţiuni.” 
 
 
 
“(2) Persoanele juridice plătesc 
taxele de timbru în numerar sau prin 
virament, în contul bugetului de 
stat, la unităţile trezoreriei statului în 
raza căreia au sediul fiscal.” 

În vederea 
completării sferei 
modalităţilor de plată 
a taxelor de timbru 
pentru actele şi 
serviciile notariale. 

    
4. Art. 10 

 
“Taxele de timbru pentru 
actele şi serviciile 
notariale se fac venit la  

Comisiile propun reformularea 
textului astfel: 
“Art.10 Taxele de timbru pentru 
actele şi serviciile notariale se fac 
venit la la bugetul de stat şi se cuprin  

Corelare cu textul 
reformulat al art. 26 
din Legea nr. 
146/1997 privind 
taxele judiciare de  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 bugetul  de  stat  şi  se 
cuprind distinc în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al 
Ministerului Justiţiei, al 
Curţii Supreme de 
Justiţie şi al Ministerului 
Public, în condiţiile şi cu 
destinaţia prevăzută de 
lege pentru taxele judiciare 
de timbru.” 

distinct în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Ministerului Justiţiei, în 
condiţiile şi cu destinaţia prevăzută 
de lege pentru taxele judiciare de 
timbru.” 

timbru aşa cum a fost 
modificată prin 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 
11/1998. 

    
5. Art. 11 

 
“Taxele de timbru 
prevăzute în anexa la 
prezenta ordonanţă pot fi 
actualizate, prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de 
rata inflaţiei.” 

Comisiile propun completarea 
textului astfel: 
“Taxele de timbru prevăzute în 
anexa la prezenta ordonanţă pot fi 
actualizate, prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de rata 
inflaţiei la iniţiativa Ministerului 
Justiţiei cu avizul Ministerului 
Finanţelor.” 

Pentru acurateţea 
textului. 

    
 
 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
 
 

SECRETAR, 
 

Constantin Teculescu 

 PREŞEDINTE, 
 

Emil Teodor Popescu 
 
 

SECRETAR, 
 

Nicolae Grădinaru 
 
 

 
 

 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Diaconu Dumitra 


