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Având în vedere Minuta Comisiei nr.2 din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu referire la problematica instanţei competente a elibera copii legalizate de 
pe hotărârile judecătoreşti, vă informăm următoarele:  

* 
Eliberarea de copii fie simple, precum şi eliberarea  de copii  legalizate se face de 

instanţa la care se află dosarul. ( în conformitate  cu dispoziţiile  prevăzute  în cuprinsul  
minutei Comisiei nr.2 din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii) 

* 
Pentru a intra în posesia unor copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti este necesar 

ca partea, personal sau prin reprezentant (având asupra sa dovada acestei calităţi), să se 
adreseze direct instanţei pe rolul căreia se află dosarul, cu o cerere. Cererea trebuie să aibă 
anexată hotărârea în copie simplă (faţă/verso) care se doreşte a fi legalizată şi dovada 
achitării taxei judiciare de timbru, în original, în cuantum de 5 lei pentru fiecare exemplar 
solicitat.  

* 
Potrivit art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă nr.80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, potrivit cărora „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.” 

* 
În situaţii excepţionale, în vederea transmiterii copiilor legalizate prin intermediul 

oficiului poştal, este obligatoriu ca persoana care formulează cererea să ataşeze la aceasta, 
în original, dovada achitării taxei judiciare de timbru şi un plic timbrat autoadresat folosit 
în vederea expedierii copiilor legalizate. Transmiterea prin poştă se realizează la adresa 
indicată de parte în cuprinsul cererii şi este posibilă, indiferent de domiciliul / sediul părţii, 
în situaţia în care sus menţionata cerere este însoţită de un plic timbrat autoadresat ce va fi 
folosit la expedierea copiilor legalizate.În ipoteza în care la cerere nu se va anexa plicul 
timbrat autoadresat, cererea nu se va transmite prin intermediul oficiului poştal, 
solicitantul având posibilitatea de a se prezenta la registratura instanţei  pe rolul căreia se 
află dosarul în vederea ridicării hotărârii judecătoreşti legalizate.  Pentru celeritate, se 
recomandă depunerea de copii ale hotărârilor judecătoreşti a căror legalizare se solicit 
(copie simplă faţă/verso). 
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