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 Raport Comun 

asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
            
             În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
buget finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, trimisă cu adresa nr. Plx.212/2014 şi înregistrată cu nr. 4c-11/485 din 23 aprilie 2014, 
respectiv cu nr.4c-2/255 din 24 aprilie 2014. 
              Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 
1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 
14 aprilie 2014. 

Consiliul Legislativ, prin avizul transmis cu nr. 1345 din 9 decembrie 2013, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.73 din 17 ianuarie 2014, nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative.  
            Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare amendarea art. 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în sensul 
modificării actualului sistem de taxare a partajului judiciar dintr-unul stabilit pe cote procentuale 
(raportate la valoarea masei partajabile) într-unui stabilit în sume fixe, pe tranşe valorice 
corespunzătoare masei partajabile, în valori semnificativ mai mici decât cele actuale. 
          În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii au dezbătut această iniţiativă 
legislativa în şedinţe separate. Astfel, membrii Comisiei de buget, finanţe şi bănci au examinat 
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 3 iunie 2014. Din totalul de 34 de membri ai 
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Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. În conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare,  la dezbaterea propunerii legislative a fost prezent, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu, Secretar de Stat în cadrul acestei 
instituţii.  
           Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din 19 noiembrie 2014. Din totalul de 27 de membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi la dezbateri au fost prezenţi 25 deputaţi. 
            În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate,membrii celor două Comisii, 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art.5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, din 
următoarele motive: 

- taxele judiciare de timbru aplicabile în prezent au valori care sunt apreciate accesibile 
şi suportabile, şi prin cuantumul lor, nu sunt de natură a aduce atingere liberului 
acces la justiţie; 

- la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, se află în dezbatere 
parlamentară, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PLx. 394/2013). Pentru a 
fi evitate modificările ulterioare ale acestui act normativ, în contextul în care, se 
urmăreşte asigurarea unui cadru legislativ stabil, se apreciază ca propunerile de 
modificare a acestor prevederi să fie formulate sub formă de amendamente în 
procesul de dezbatere a proiectului de lege menţionat mai sus; 

- aplicarea iniţiativei legislative determină reducerea veniturilor bugetare, în acest sens 
era necesar să se respecte prevederile alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 
„În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 
normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau 
majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară, care va 
respecta condiţiile prevăzute de Legea nr. 69/2010”.  

 
            În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 
                     PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,                                          
               Bogdan Liviu CIUCĂ                                    Viorel ŞTEFAN                    
   
  

                      SECRETAR,                                               SECRETAR,        
              Sorin Constantin STRAGEA                         Mihai-Aurel DONŢU                                                      

 

 
 

Şef Serviciu, Ciprian BUCUR                                                Consilier parlamentar, Luminiţa Ghiorghiu 
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