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La data de 15.08.2015, pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti a fost înregistrată 

sub nr. …/302/2015/a1 cererea de reexaminare formulată de petenta EEN SA împotriva 

modului în care a fost stabilită taxa judiciară de timbru în dosarul nr. …/302/2015.  

În motivarea cererii, petenta a arătat că detalierea debitului solicitat în dosarul nr. 

…/302/2015 nu poate conduce la concluzia că cererea de chemare în judecată are mai multe 

capete de cerere, cu finalitate diferită. A precizat petenta că atât obligaţia principală, constând 

în plata energiei electrice şi a taxelor de prestări servicii, cât şi obligaţia de plată a 

penalităţilor în caz de neachitare a facturilor la scadenţă, au acelaşi izvor, acelaşi temei al 

răspunderii, respectiv relaţiile existente între părţi, în baza cărora reclamanta a emis fiecare 

factură dedusă judecăţii. Aceasta a mai aratat că nu se poate considera că cererea de chemare 

în judecată are 2 capete de cerere cu finalitate diferită deoarece obiectul cererii de chemare în 

judecată este reprezentat de contravaloarea facturilor emise şi neachitate (care conţin atât 

debit principal cât şi penalităţi de întârziere şi de care pârâta a luat cunoştinţă odată cu fiecare 

factură emisă în care a fost calculată contravaloarea energiei electrice cât şi a penalităţilor, şi 

nu în mod separat). 

De asemenea, a mai arata că interpretarea completului de judecată în sensul că 

acţiunea sa are două capete de cerere, cu finalitate diferită, ca urmare a căreia i s-a cerut 

timbrarea fiecăreia, i-a adus atingeri grave dreptului de liber acces la justiţie cât şi a celui al 

egalităţii în drepturi, motiv pentru care în baza art.146 lit. d din Constituţia României a 

invocat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.34 alin.1 din OUG nr.80/2013, în 

forma în care este acesta redactat în prezent, deoarece dă posibilitatea instanţelor de judecată 

să îl interpreteze în mod diferit – unele instanţe apreciind în situaţii similare speţei de faţă că 

timbrarea se face raportat la întregul debit, altele apreciind că ar fi vorba despre două capete 

de cerere cu finalitate diferită, solicitând timbrarea pentru fiecare dintre acestea, ceea ce 

încalcă principiul egalităţii de tratament.. Totodată petenta a arătat că liberul drept la justiţie 

este consacrat ca drept cetăţenesc fundamental atât prin art.21 din Constituţia României cât şi 

prin art.10 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi prin art.14 pct.1 din Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Petenta a solicitat suspendarea judecăţii 

până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. 

În drept au fost invocate disp. art.2, 3, 30, 31, 34 şi 39 din OUG nr.80/2013, Normele 

metodologice pentru aplicarea Lg. nr.146/1997, art.30 alin.3 C.Pr.Civ şi art.16, 21, 146 din 

Constituţia României.      

Din oficiu, s-a dispus ataşarea dosarului nr. …/302/2015. 

Examinând actele dosarului, instanţa reţine următoarele: 

In ceea ce privește cererea de sesizare a Curții Constituționale, instanța retine 

inadmisibilitatea acesteia deoarece petentul nu critica textul in sine al art. 43 alin.1 din OUG 



80/2013 prin raportare la dispozițiile constituționale, ci modalitatea de interpretarea a acestui 

text de instanța de judecata. 

Referitor la cererea de reexaminare instanța constata ca acțiunea in privinta căreia 

judecătorul fondului a determinat taxa judiciara de timbru are doua capete de cerere cu 

finalitate diferita, unul având ca obiect pretenții reprezentând debit principal (executarea in 

natură a obligației de a da - de a plăti o suma de bani), iar altul având ca obiect pretenții 

reprezentând daune moratorii pentru întârzierea in executarea obligației de a da.  

Potrivit art. 34 din OUG 80/2013, cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu 

finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, 

dupa natura lui, cu exceptia cazurilor in care, prin lege, se prevede altfel. 

Instanta apreciaza ca finalitatea diferita a celor doua capete de cerere se releva si 

din previzionarea sanctiunii care s-ar impune in cazul in care reclamantul nu intelege sa 

achita taxa judiciara de timbru datorata pentru accesorii, spre exemplu, caz in care 

sanctiunea anularii cererii pentru netimbrare ar putea fi aplicata coerent, in temeiul art. 

33 coroborat cu art. 34 alin.2 OUG 80/2013, numai in privinta capatului de cerere avand 

ca obiect accesorii, capat de cerere pentru care s-a si determinat, in prealabil, in mod 

distinct si taxa judiciara de timbru. 

Pentru aceste motive, instanta constata legalitatea determinarii taxei judiciare de 

timbru de catre judecatorul fondului, in mod distinct, pentru fiecare capat de cerere, cf. art. 3 

din OUG 80/2013 si va respinge ca neintemeiata cererea de reexaminare formulata impotriva 

modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE 

 

Respinge ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale . 

Cu drept de recurs în termen de 48 de ore la instanţa superioară, recursul urmând a fi 

depus la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.  

Respinge cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru, formulată de petenta 

EEN SA ca neîntemeiată. 

Definitivă, conform art. 39 din OUG nr. 80/2013. 

Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.08.2015. 

 


