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A fost publicată Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 p
judiciare de timbru („Ordonanţa”). 
Printre aspectele reglementate de Ordonanţă se numără: 

 Majorarea cuantumului taxelor judiciare de timbr
şi stabilirea nivelului taxelor judiciare de timbru p
unele tipuri noi de cereri introduse de Noul Cod d
procedură civilă  

Cu titlu de exemplu, arătăm că Ordonanţa reglementează că sesiza
Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri pr
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept este scutită de taxă judi
timbru. Taxa de timbru datorată pentru contestaţia privind tergiv
procesului şi pentru plângerea împotriva încheierii de soluţionare
contestații este de 20 de lei. 

 Reglementarea unor situaţii noi care îndreptăţesc
restituirea taxei judiciare de timbru, precum şi a p
în care taxa va fi restituită  

 Instituirea posibilităţii de formulare a unei cereri
acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru în 
cinci zile de la data primirii comunicării acesteia d
instanţei în baza art. 200 alin. 2 din Codul de proc
civilă  

 Introducerea unor dispoziţii procedurale menite 
prevederile din materia taxei judiciare de timbru
dispoziţiile Codului de procedură civilă 

Legiuitorul prevede expres că, în situaţia în care cererea de chema
nu este timbrată în cuantumul legal, în cadrul procedurii de regula
cererii de chemare în judecată prevăzute la art. 200 şi următoarel
de procedură civilă, instanţa de judecată va pune în vedere reclam
depună dovada achitării taxei de timbru în cuantumul arătat în te
mult zece zile de la data primirii comunicării instanţei, sub sancţiu
cererii.

 Se aduc unele clarificări de ordin legislativ cu priv
nivelul taxei judiciare de timbru pentru unele situ
generat dificultăţi în practică 
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Astfel, în ceea ce priveşte determinarea valorii obiectului cererii Ordonanţa arată că  dacă această valoare este 
contestată sau apreciată de către instanţă ca fiind vădit derizorie, evaluarea obiectului cererii va fi realizată în 
raport cu criteriile oferite de Codul de procedură civilă pentru evaluarea obiectului cererii în vederea stabilirii 
competenţei materiale a instanţei de judecată: înscrisurile prezentate şi explicaţiile oferite de către părţile 
litigiului.

În situaţia în care obiectul cererii sau acţiunii este reprezentat de către un imobil se va avea în vedere valoarea
impozabilă a acestuia şi, în caz de contestare a acestei valori sau de apreciere a acesteia ca fiind vădit derizorie, 
instanţa de judecată chemată pentru a stabili valoarea imobilului în vederea timbrării cererii se va raporta la 
grilele notariale.

Referitor la cererile prin care se solicită acordarea unor prestaţii succesive, Ordonanţa prevede că atunci când 
durata existenţei dreptului este nedeterminată, taxa de timbru se calculează pe baza valorii prestaţiei anuale. 

 Conferirea expresă a dreptului de a formula cererea de reexaminare a dispoziţiei instanţei 
de stabilire a taxei de timbru în favoarea reclamantului

 Abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind taxele judiciare de timbru 

 Dispoziţii tranzitorii 

Ordonanţa intră în vigoare începând cu data de 29 iunie 2013. Se prevede în mod expres că pentru cererile şi 
acţiunile introduse până la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanţe, timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele 
judiciare se stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor.  

O altă dispoziţie tranzitorie priveşte faptul că orice referire şi trimitere făcută la Legea nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru se va considera a fi făcute la Ordonanţă.  

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392/29.06.2013 ]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan Dascălu sau Emanuel Băncilă.


