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RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru 
modificarea şi  completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, transmis cu adresa nr.   
PL-x 108 din 16 februarie 2009, înregistrată sub nr. 31/209 din 16 februarie 2009.  

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 februarie 
2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 1878 din 8 decembrie 2008. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru în sensul acordării posibilităţii instanţei judecătoreşti de a încuviinţa anumite facilităţi la 
plata taxei judiciare de timbru persoanelor juridice. 

Proiectul are în vedere acordarea a trei categorii de facilităţi la plata taxei de timbru: reducerea, 
eşalonarea şi amânarea. 
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Din punct de vedere al condiţiilor, principiul este acela al acordării uneia dintre cele trei forme de 
sprijin în acele situaţii în care plata taxei de timbru în cuantum integral şi anticipat introducerii unei cereri adresate 
instanţei ar pune în pericol însuşi demersul judiciar, prin aceea că imposibilitatea plăţii ar conduce la nepromovarea 
cererii ori la anularea acesteia sau ar crea dezechilibre majore în activitatea persoanei juridice. Pentru a facilita 
judecătorului o asemenea estimare, proiectul propune un criteriu obiectiv de apreciere: valoarea taxei care 
depăşeşte 10% din media veniturilor nete pe ultimele 3 luni anterioare formulării cererii va justifica acordarea 
uneia dintre facilităţi, astfel încât riscul afectării demersului judiciar însuşi să nu existe. Va rămâne la aprecierea 
judecătorului dacă va recurge doar la eşalonare ori amânare sau dacă va acorda o reducere a taxei de timbru, după 
cum este posibilă combinarea măsurii reducerii cu una din celelalte două forme. Este de subliniat că pragul de 10% 
din media veniturilor nete a ultimelor trei luni de activitate este doar un criteriu pentru a aprecia că valoarea taxei 
depăşeşte caracterul rezonabil, în raport cu starea economico-financiară a persoanei juridice şi cu condiţia plăţii ei 
integrale şi anticipate, dar nu este în mod necesar limita până la care va trebui redusă taxa, aceasta putând fi 
eşalonată astfel încât plata să nu creeze dificultăţi majore în activitatea persoanei juridice. 

Tot un criteriu legal obiectiv de acordare a facilităţilor este situaţia în care persoana juridică se află în 
curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate, dacă această situaţie 
conduce la imposibilitatea plăţii integrale şi anticipate a taxei de timbru, în cazul în care, datorită, în special, 
indisponibilizării prin poprire a conturilor bancare, persoana juridică nu poate plăti taxa judiciară de timbru - deşi 
în numeroase situaţii, la rândul ei aceeaşi persoană juridică, în calitate de creditor, are de recuperat o serie de 
creanţe - acordarea unei amânări la plata acesteia este o măsură de natură să evite intrarea într-un cerc vicios şi    
într-un blocaj al activităţii. 

Proiectul lasă instanţei posibilitatea de a aprecia şi în alte situaţii asupra necesităţii acordării unor 
facilităţi la plata taxei de timbru în favoarea persoanei juridice. 

Sunt prevăzute norme procedurale pentru soluţionarea cererii, ca şi pentru cererea de reexaminare în 
cazul în care partea solicitantă sau partea adversă este nemulţumită de modul de soluţionare a cererii. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea aspect, se propune o „liberalizare" a modului de plată taxelor 
judiciare, astfel încât aceasta să se poată face nu numai la unităţile trezoreriei statului, dar şi 
prin unităţi bancare. Evident, în acest din urmă caz eventualele costuri ale operaţiunilor bancare (comisioane) 
urmează a se suporta de client. 

În ceea ce priveşte plata la unităţile trezoreriei, proiectul prevede posibilitatea efectuării ei în sistem 
on-line, ceea ce ar însemna o îmbunătăţire radicală a sistemului actual. Intervalul de până la 1 martie 2009 ar urma 
să permită şi în acelaşi timp să oblige autorităţile la reglementarea aspectelor de ordin tehnic pentru ca noul mod de 
plată să devină funcţional. 
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Pentru cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se propune 
modificarea art.3  prin eliminarea trimiterii la un act normativ abrogat şi clarificarea modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru, în sensul calculării la valoarea bunului ce face obiectul convenţiei. În felul acesta, încheierea 
unei tranzacţii imobiliare va urma circuitul firesc, în formă autentică notarială, iar nu prin pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti. 

l

Pentru acţiunile în constatare cu privire la drepturi patrimoniale şi pentru cererile în anulare, în 
declararea nulităţii, în rezoluţiune ori în reziliere asupra actelor juridice patrimoniale indiferent dacă se solicită sau 
nu, distinct, repunerea părţilor în situaţia anterioară, taxarea acţiunii se va face la valoarea bunului, taxa cu valoare 
fixă prevăzută de art.3 urmând a fi datorata numai în cazul acţiunilor care au ca obiect drepturi, respectiv acte 
juridice nepatrimoniale.  

În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică a dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţa din 10 iunie 2009. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici – secretar de stat, doamna Claudia Roşianu – director 
adjunct şi doamna Cristina Irimia – consilier juridic . 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către 
invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru 
modificarea şi  completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu amendamentele admise, 
care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
dezbateri 14 deputaţi.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 

 
                                                PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                                                  Daniel BUDA                                          Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
        Consilier, 
   Nicoleta Grecu 
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   
 

LEGE privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 212/2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru 
 

Nemodificat. 
 

 

2.   ARTICOL UNIC- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.212 din 4 
decembrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.837 
din 12 decembrie 2008, cu 
următoarele modificări: 
 

ARTICOL UNIC- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.212 din 4 
decembrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.837 din 12 decembrie 
2008, cu următoarele modificări 
şi completări: 
 

Autor: Comisia juridică. 

 

3.  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 212/2008 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru 

   Nemodificat. Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

4.  Art. I. 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, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:

    Nemodificat. Nemodificat. 
 

 

5.    1. La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduce un 
nou punct, cu următorul 
cuprins: 
 
 - La articolului 2, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
« „Art. 2 - (1) Acţiunile şi 
cererile evaluabile în bani, 
introduse la instanţele 
judecătoreşti, se taxează astfel:  
     
 
a) până la valoarea de 50 lei - 6 
lei. 
b) între 51 lei şi 500 lei -   6 lei + 
10% pentru ce depăşeşte - 50  
lei. 
 

Propunerea are în 
vedere facilitarea 
calculului taxelor 
de timbru, 
actualele tranşe 
valorice creând 
dificultăţi în 
calcularea acestor 
taxe. În acest sens, 
a se vedea şi 
impozitul pe 
tranzacţii impus 
prin art. 771  în 
Legea 571/2003 
privind Codul 
Fiscal, care a 
stabilit tranşele pe 
sume rotunde, 
funcţie de anul de 
dobândire şi de 
valoarea 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

c) între 501 lei şi  5.000 lei - 51 
lei + 8% pentru ce depăşeşte  
500 lei. 
d) între 5.001 lei şi   25.000 lei - 
411 lei +  6% pentru ce 
depăşeşte  5.000 lei. 
e) între 25.001 lei şi  50.000 lei - 
1.611 + 4% pentru ce depăşeşte 
25.000  lei. 
f) între 50.001 lei şi  250.000 lei 
- 2.611 lei +  2% pentru ce 
depăşeşte  50.000  lei. 
g) peste 250.000 lei  
6.611  lei +  1% pentru ce 
depăşeşte 250.000  lei.”» 
 

Autor: deputat Gabriel 
Andronache 

 

tranzacţiei. 
 
 

6.  1. La articolul 2, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (1 ), 1  
cu următorul cuprins: 
 
"(1 ) Dispoziţiile alin. (1) se 
aplică în mod corespunzător 
şi cererilor privind declararea 
nulităţii, anularea, 
rezoluţiunea sau rezilierea 
unui act juridic patrimonial, 
chiar dacă nu se solicită şi 

1

1. La articolul I punctul 
1, alineatul (l ) al articolului 2 
se abrogă. 

1

 

2. La articolul I punctul 1, 
alineatul (1 ) al 1 articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(11) Dispoziţiile alin. (1) se 
aplică în mod corespunzător şi 
cererilor privind declararea 
nulităţii, anularea, rezoluţiunea 
sau rezilierea unui act juridic 
patrimonial, precum şi cererilor 
privind constatarea existenţei sau 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

repunerea părţilor în 
situaţia anterioară, precum 
şi cererilor privind 
constatarea existenţei sau 
inexistenţei unui drept 
patrimonial."

inexistenţei unui drept 
patrimonial; cererea privind 
repunerea părţilor în situaţia 
anterioară este scutită de taxă 
de timbru dacă este accesorie 
cererii privind declararea 
nulităţii, anularea, 
rezoluţiunea sau rezilierea 
actului juridic patrimonial. " 

 

 
Autor: Comisia juridică. 

 
2. La articolul 3, literele a) 
şi a ) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:

1
7.  
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"a) cereri pentru constatarea 
existenţei sau neexistenţei 
unui drept nepatrimonial - 19 
lei; 
a ) cereri în anularea sau 
declararea nulităţii unui act 
juridic nepatrimonial - 12 
lei;"

1

Nemodificat. Nemodificat.  

8.            ---------------- --------------- 3. La articolul I, după punctul 
2 se introduce un nou punct, 
punctul 2 , cu următorul 
cuprins: 

1

 
„21. La articolul 3, literele c) şi 
j) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  

Taxele judiciare de 
timbru pentru cererile  
prevăzute la lit. c) nu 
trebuie să fie mai 
mici decât taxele 
notariale, pentru a nu 
determina o migraţie 
spre instanţele de 
judecată a cererilor 



Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

c) cereri pentru: 
- stabilirea calităţii de 
moştenitor  - 50 lei/ moştenitor 
– stabilirea masei succesorale - 
3% la valoarea masei 
succesorale; 
- cereri de raport    - 3% la 
valoarea bunurilor a căror 
raportare se solicită; 
 -  cereri de reducţiune a 
liberalităţilor  - 3%  la 
valoarea  rezervei care 
urmează a fi reîntregită prin 
reducţiunea liberalităţilor; 
-  cereri de partaj  - 3% la 
valoarea masei partajabile. 
Separat de această taxă, dacă 
părţile contestă bunurile de 
împărţit, valoarea acestora sau 
drepturile ori mărimea 
drepturilor coproprietarilor în 
cadrul cererilor de mai sus, 
taxa judiciara de timbru se 
datorează de titularul cererii la 
valoarea contestată în 
condiţiile art. 2 alin (1). 

……………… 

care se pot rezolva pe 
cale necontencioasă. 
Părţile trebuie să 
apeleze la instanţele 
de judecată numai în 
cazul neînţelegerilor 
dintre ele şi nu pentru 
considerentul că 
procedura judiciară ar 
fi una mai puţin 
oneroasă. În caz 
contrar, instanţele vor 
fi suprasolicitate cu 
astfel de cereri, 
riscând să intre într-
un blocaj  al 
activităţii. 
 

   j) acţiuni posesorii şi cereri care 
au ca obiect servituţi  - taxa se 
va calcula  în condiţiile art. 2 
alin. (1), la o valoare stabilită 

Servitutea constituie 
un dezmembrământ 
al dreptului de 
proprietate iar posesia 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

la 20 % din valoarea bunului a 
cărui posesie se solicită sau 
asupra căruia se solicită 
constituirea unei servituţi.” 
 

Autor: deputat Gabriel 
Andronache 

 

poate fi şi ea 
asimilată cel puţin 
valoric unui 
dezmembrământ 
oricărui alt 
dezmembrământ 
(superficie, uzufruct, 
etc.). În acest sens, a 
se vedea şi 
dispoziţiile art. 77 1 

din Legea 571/2003 
care stabileşte ca 
valoare de 
impozitare, în cazul 
constituirii sau 
transmiterii 
drepturilor asupra 
dezmembrămintelor 
dreptului de 
proprietate imobiliară 
20 % din valoarea 
imobilului respectiv.  

3. La articolul 3 , alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

1 4. La articolul I, punctul 3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

9.  Nemodificat.

„3. Articolul 3  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

1 
 
  
"Art. 3 .- 1 (1) Cererile 
introduse la instanţele 
judecătoreşti, prin care se 
solicită pronunţarea unei 
hotărâri judecătoreşti care 
ţine loc de act autentic de 

Art. 3  – (1) 1 Nemodificat.
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(2) Taxarea cererilor 
prevăzute la alin. (1) se face la 
valoarea imobilului declarat de 
părţi. În cazul în care valoarea 
declarată de părţi este 
inferioară valorii orientative 
stabilite prin expertiza 
întocmită de Camerele 
Notarilor Publici, taxarea 
cererilor se va face la această 
din urmă valoare. 
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se 
aplică în mod corespunzător şi 
la taxarea cererilor în materie 
de moştenire.  

înstrăinare a unor bunuri 
imobile, se taxează potrivit 
prevederilor art. 2 alin. (1), la 
valoarea imobilului."
 

(4) Instanţele de judecată vor 
solicita la începutul fiecărui an 
Camerelor Notarilor Publici 
expertizele privind stabilirea 
valorilor orientative  ale 
bunurilor imobile din 
circumscripţia teritorială a 
instanţei.” 

Autor: deputat Gabriel 
Andronache. 

 
10.    5. La articolul I, după punctul 

3, se introduc şase noi puncte, 
punctele 3 – 3 ,  cu 1 6 următorul 
cuprins: 
 

Necesitatea 
solicitării 
extrasului de carte 
funciară sau a 
certificatului de 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

„31. După art. 31 se introduce 
un nou articol, articolul 32 cu 
următorul cuprins: 
 
«Art. 32 - (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 a cotelor de 
contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari. 
   (2) Dispoziţiile art. 20 din 
Legea nr. 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari se aplică în mod 
corespunzător. 
 (3) În cazul acestor cereri, 
dacă instanţa de judecată va 

sarcini se impune 
pentru cunoaşterea 
situaţiei juridice şi 
a datelor tehnice, 
când este cazul, a 
imobilului la data 
pronunţării 
hotărârii 
judecătoreşti. 
Necesitatea 
certificatului fiscal 
este impusă de 
prevederile art. 
254 alin. 7 din 
Codul fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 12

dispune efectuarea unei 
expertize tehnice judiciare, 
aceasta va fi avizată de oficiul 
de cadastru şi publicitate 
imobiliară.»” 
 

Autor: Comisia juridică. 
11.    32. La articolul 6, litera c)  se 

modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
     
c) acţiuni, cereri şi contestaţii 
introduse în temeiul Legii nr. 
85/2006 privind procedura 
insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare - 39 lei. 
 

Autor: deputat Gabriel 
Andronache 

 

12.    3 - La articolul 6, litera d) se 
abrogă.  

3

Autor: deputat Gabriel 
Andronache 

 

 

13.    34. La articolul 81, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.  81 - (1) Cererile pentru 
eliberarea de către instanţele 
judecătoreşti de copii de pe 

O.U.G nr. 12/1998 
privind taxele de 
timbru pentru 
activitatea 
notarială aprobată 
şi modificată prin 
Legea nr. 



Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

hotărârile judecătoreşti, cu 
menţiunea că sunt definitive şi 
irevocabile, prin care se stabilesc 
calitatea de moştenitor, masa 
succesorală, cotele şi bunurile ce 
revin fiecărui moştenitor, dacă 
nu s-a plătit taxa de timbru 
pentru efectuarea procedurii 
succesorale notariale, se taxează 
potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. 
c).” 

Autor: deputat Gabriel 
Andronache 

 

122/1998 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare a fost 
abrogată prin  
Legea 343/2006, 
care a completat şi 
modificat Legea 
nr. 571/2003.  
 

14.    3 . La articolul 9, alineatele (1) 
- (5) şi (7) se abrogă.  

5

 
Autor: deputat Gabriel 

Andronache 
 

Potrivit art. 8 alin. 
(7) din Legea nr. 
7/1996 a cadastrului 
şi a publicităţii 
imobiliare, 
republicată, pentru 
serviciile de 
cadastru şi 
publicitate 
imobiliară se percep 
tarife, care se 
stabilesc, se 
modifică şi se 
actualizează prin 
ordin al ministrului 
administraţiei şi 
internelor, la 
propunerea 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Consiliului de 
administraţiei al 
Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară.  
 

15.    3 . Articolul 17  se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  

6 1

 
„Art. 17  – Sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru cererile 
pentru înregistrarea asociaţiilor 
de proprietari, de locatari sau  
mixte, adresate judecătoriei.” 

1

 
Autor: deputat Gabriel 

Andronache 
 

 

4. Articolul 19 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

16.  

 
 
„Art. 19.- Taxele judiciare de 
timbru se plătesc în numerar, 
prin virament, sau în sistem 
on-line, în contul bugetului 
de stat, la unitatea 
Trezoreriei Statului în raza 
căreia debitorul îşi are 
domiciliul sau, după caz, 

   Nemodificat. 6. La articolul I punctul 4, 
articolul 19 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 19.- Taxele judiciare de 
timbru, precum şi sumele 
provenite din impozitele 
încasate din onorariile 
avocaţilor, ale notarilor publici 
şi ale executorilor judecătoreşti 
se plătesc în numerar, prin 
virament, sau în sistem on-line, 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

sediul fiscal. Taxele judiciare 
de timbru pot fi plătite şi prin 
unităţi bancare în contul 
bugetului de stat, costurile 
operaţiunilor de transfer fiind 
în sarcina debitorului taxei.” 
 

în contul bugetului local al 
unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază îşi 
are  domiciliul sau, după caz, 
sediul fiscal, debitorul. Taxele 
judiciare de timbru, precum şi 
sumele provenite din 
impozitele încasate din 
onorariile avocaţilor, ale 
notarilor publici şi ale 
executorilor judecătoreşti pot fi 
plătite şi prin unităţi bancare în 
contul bugetului local al 
unităţii administrativ-
teritoriale, costurile 
operaţiunilor de transfer fiind în 
sarcina debitorului taxei.” 
 

Autor: deputat Gabriel 
Andronache 

17.  5. Articolul 21 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 21. - (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 

           Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

public judiciar în materie 
civilă, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
193/2008. 
(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: 

 a) cuantumul taxei reprezintă 
mai mult de 10 % din media 
venitului net pe ultimele 3 
luni de activitate; 
b) plata integrală a taxei, 
potrivit art. 20, nu este 
posibilă deoarece persoana 
juridică se află în curs de 
lichidare sau dizolvare ori 
bunurile acesteia sunt, în 
condiţiile legii, 
indisponibilizate.

   

 (3) În mod excepţional, 
instanţa poate acorda 
persoanelor juridice reduceri, 
eşalonări sau amânări pentru 
plata taxelor judiciare de 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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. 
 

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

   

18.  6. După articolul 21 se 
introduce un nou articol, 
articolul 21 , cu următorul 
cuprins: 

1

 
 
„Art. 21 . – 1 (1) 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. La articolul I punctul 6, 
alineatul (3) al articolului 21  
va avea următorul cuprins: 

1

 
 
 (1) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul I punctul 6, 
alineatul (3) al articolului 21  
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

1

 
(1) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(2) 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) Împotriva încheierii cel 
interesat poate face cerere 
de reexaminare, în termen de 
5 zile de la data comunicării 
încheierii. 
 
 
(4) Cererea de reexaminare se 
soluţionează în camera de 
consiliu de un alt complet, 
instanţa pronunţându-se prin 
încheiere irevocabilă.” 

(2) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
„(3) Împotriva încheierii, 
părţile interesante pot face 
cerere de reexaminare, în 
termen de 5 zile de la data 
comunicării încheierii”. 
 
 
(4) Nemodificat.

(2) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
„(3) Împotriva încheierii, părţile 
interesante pot formula cerere 
de reexaminare, în termen de 5 
zile de la data comunicării 
încheierii”. 

Autor: Comisia juridică. 
 
(4) Nemodificat.

19.  7. După articolul 21  se 
introduce un nou articol, 
articolul 21 , cu următorul 
cuprins: 

1

2

 
„Art. 21 . 2 (1) În cazul 
încuviinţării cererii de 
acordare a facilităţilor la plata 
taxei judiciare de timbru, prin 
încheiere se vor stabili, după 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

caz, cota de reducere sau 
cuantumul redus al taxei, 
termenul sau termenele de 
plată şi cuantumul ratelor. 
(2) Eşalonarea plăţii taxelor 
judiciare se poate face pe 
parcursul a cel mult 2 ani. 
(3) În cazul eşalonării sau 
amânării, instanţa transmite 
hotărârea de încuviinţare, 
care constituie titlu 
executoriu, Ministerului 
Economiei şi 
Finanţelor/organelor 
competente 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. În titlul executoriu 
se vor menţiona şi codul de 
identificare fiscală, domiciliul 
fiscal, precum şi orice alte 
date de identificare a 
debitorului. Executarea silită 
a hotărârii se va efectua prin 
organele de executare ale 
unităţilor teritoriale 
subordonate Ministerului 
Economiei şi Finanţelor în a 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

căror rază teritorială îşi are 
sediul debitorul, potrivit 
legislaţiei privind executarea 
silită a creanţelor bugetare.” 

20.    8. La articolul I, după punctul 
7, se introduce un nou punct, 
punctul 7 , cu 1 următorul 
cuprins: 
 
„7 . La articolul 23 alineatul 
(1), după litera e) se introduce 
o nouă literă, litera f), cu 
următorul cuprins: 

1

 
«f)  în cazul în care instanţa de 
judecată se declară 
necompetentă, trimiţând cauza 
la un alt organ cu activitate 
jurisdicţională.»” 

Autor: Deputat Gabriel 
 Tiţa-Nicolescu 

 

 20

21.  8. La articolul 23, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), 
cu următorul cuprins: 
„(2 ) În cazul în care părţile 
se împacă înainte de prima zi 
de înfăţişare, suma achitată cu 
titlu de taxă judiciară de 
timbru se restituie în 
întregime, iar în cazul 

1

3. La articolul I punctul 8, 
alineatul (21) al articolului 23 
va avea următorul cuprins: 
„(21) În cazul în care, până la 
prima zi de înfăţişare, părţile 
încheie tranzacţie sau renunţă 
la judecată, suma achitată cu 
titlu de taxă judiciară de timbru 
se restituie în întregime, iar în 

9. La articolul I punctul 8, 
alineatul (21) al articolului 23 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(21) În cazul în care, până la 
prima zi de înfăţişare, părţile 
încheie tranzacţie sau renunţă la 
judecată, suma achitată cu titlu 
de taxă judiciară de timbru se 

 



Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

împăcării ulterior primei zile 
de înfăţişare, se restituie până 
la jumătate din suma achitată, 
proporţional cu actele 
procesuale neîndeplinite.” 

cazul în care tranzacţia ori 
renunţarea la judecată intervin 
ulterior primei zile de 
înfăţişare, se restituie până la 
jumătate din suma achitată, 
proporţional cu actele 
procesuale îndeplinite”. 

restituie în întregime, iar în cazul 
în care tranzacţia ori renunţarea 
la judecată intervin ulterior 
primei zile de înfăţişare, se 
restituie până la jumătate din 
suma achitată, ţinând seama de 
actele procesuale deja 
îndeplinite”. 

 

 
Autor: Comisia juridică. 

22.  Art. II. (1) Prevederile art. I 
pct. 4 privind plata în sistem 
on-line în contul bugetului de 
stat se aplică începând cu data 
de 1 martie 2009.
(2) Cererile privind 
declararea nulităţii, anularea, 
rezoluţiunea sau rezilierea 
unui act juridic, cererile 
pentru constatarea existenţei 
sau neexistenţei unui drept, 
precum şi cererile în anularea 
sau declararea nulităţii unui 
act juridic, aflate pe rolul 
instanţelor la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă şi care au fost 
timbrate corespunzător la data 
introducerii lor, se consideră 
ca fiind legal timbrate. 
Dispoziţiile speciale în 

   Nemodificat.       Nemodificat.  

 21



Nr. 
crt. 

Text OUG 212/2008 Text Senat Amendamente Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

vigoare, care prevăd scutiri de 
la plata taxei judiciare de 
timbru pentru acţiunile în 
realizarea dreptului, sunt şi 
rămân aplicabile.

23.    10. După articolul II, se 
introduce un nou articol, 
articolul III, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art. III – Hotărârile 
judecătoreşti irevocabile se 
comunică părţilor.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
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