
            Începând cu data de 1 iulie 2013, taxele judiciare de timbru pentru acţiunile şi 
cererile introduse la instanţele judecătoreşti, sunt supuse taxelor judiciare de timbru 
prevăzute în OUG nr. 80 / 2013, privind taxele judiciare de timbru 
publicată în M.Of. nr.392 din 29 iunie 2013 
 
 
      Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condiţiile acestei ordonanţe de 
urgenţă, de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor 
prestate de către instanţele judecătoreşti. În cazurile anume prevăzute de lege, 
acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, sunt scutite de la plata taxelor 
judiciare de timbru. 
     Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferenţiat, după cum obiectul 
acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege. 
     
      Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru acţiunile şi cererile 
introduse la instanţele judecătoreşti se face de către instanţa de judecată,   fiind 
datorate atât pentru judecata în primă instanţă, cât şi pentru exercitarea căilor de atac, 
în condiţiile prevăzute de lege. 
 
       Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege. 
       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 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. 
 
      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, şi se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea 
părţilor, prin încheiere definitivă.  
 
        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. 
        Dacă persoana care datorează 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. 
       Executarea creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin 
organele de executare ale unităţilor administrativ-teritoriale competente, potrivit 
dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor fiscale şi procedurii prevăzute de 
aceste dispoziţii. 
 
       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. 
 
     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 nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs 
de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, 
indisponibilizate. 
       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. 
      Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu 
eşalonarea sau amânarea plăţii. 
      Cererea pentru acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru se poate 
formula  potrivit art.43 din OUG nr.80/2013. 
 
      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; 
    b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; 
    c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a 
unor dispoziţii legale; 
    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 judecată către pârât; 
    e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat; 
    f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă; 
    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; 
    h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici; 
    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; 
    j) în alte cauze expres prevăzute de lege. 



    În cazul prevăzut la lit. d), e) şi i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul 
prevăzut la lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei; în cazul 
prevăzut la lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în 
care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 
     
         Nivelul taxelor judiciare de timbru se actualizează anual cu indicele ratei 
inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi 
a Ministerului Justiţiei. 
         La data intrării în vigoare al OUG nr.80/2013 se abrogă  Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru, şi Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind 
timbrul judiciar. 
 


