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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.06.2014 sub nr. 

.../302/2014, reclamanta PMC l-a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul 

Finanţelor Publice, solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 28.651 lei actualizată cu 

rata inflaţiei şi dobânda legală de la momentul plăţii fiecărei sume şi până la restituirea 

efectivă, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate pe parcursul urmăririi penale şi în 

dosarul nr. .../85/2008 al Tribunalului Sibiu şi al Curţii de Apel Alba Iulia.  

În motivare, reclamanta a arătat, în esenţă, că împotriva sa s-a început urmărirea 

penală şi ulterior a fost trimisă în judecată, fiind în final achitată în mod definitiv, iar 

cheltuielile pe care le solicită în prezentul dosar sunt cheltuielile de judecată pe care le-a 

efectuat în dosarul penal.  

Prin adresa din 23.07.2014, comunicată reclamantei la data de 28.07.2014, instanţa i-a 

pus în vedere reclamantei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 1464,53 lei.  

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.07.2014 sub nr. 

16620/302/2014/a1, reclamanta PMC a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de 

stabilire a taxei de timbru datorate în dosarul nr. 16620/302/2014.  

În motivarea acestei cereri, reclamanta a arătat, în esenţă, că este scutită de plata taxei 

de timbru, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. i) din OUG nr. 80/2013.  

 Examinând actele şi lucrările dosarului, cu privire la cererea de reexaminare, 

instanţa reţine următoarele:   
  În temeiul art. 29 alin. (1) lit. i) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele 

pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la cauzele penale, 

inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea.  

 Pentru aplicarea acestui text de lege, faţă de maniera sa de redactare, este necesară 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

- cererea de chemare să aibă ca obiect despăgubiri civile; 

- cauza cererii de chemare în judecată să o constituie suportarea unui prejudiciu material sau 

moral de către reclamant; 

- prejudiciul suferit de reclamant să decurgă dintr-o cauză penală. 

 În speţă, acţiunea reclamantei este întemeiată pe răspunderea civilă delictuală (art. 

1349 şi urm. Cod civil), iar prin aceasta se solicită o anumită sumă de bani cu titlu de 

prejudiciu material suferit ca urmare a trimiterii în judecată pe nedrept. Prin urmare, prin 

cererea de chemare în judecată se solicită despăgubiri, iar cauza cererii o reprezintă un pretins 

prejudiciu material suportat anterior introducerii acesteia. Reclamanta a invocat că a suferit 

acest prejudiciu cu titlu de costuri pentru asigurarea apărării sale într-o cauză penală, prin 

urmare invocă un prejudiciu provocat cu ocazia judecării unei cauze penale.  

 În acest context, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile art. 29 alin. (1) lit. i) din 

OUG nr. 80/2013, reclamanta fiind astfel scutită de plata taxei judiciare de timbru. Deşi acest 

text de lege a fost, în mod evident, conceput ca o formă de protecţie pentru victimele 

infracţiunilor, iar nu pentru inculpaţi, atât timp cât legiuitorul nu a realizat o distincţie 

explicită în acest sens, nici instanţa de judecată nu o poate realiza.  



 În ceea ce priveşte Decizia nr. 19/2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, instanţa observă că aceasta 

ar fi aplicabilă doar dacă s-ar solicita, spre exemplu, pe cale separată, cheltuielile de judecată 

suportate într-un proces în care a fost aplicabilă o scutire de la plata taxei de timbru. Decizia 

curţii supreme nu este aplicabilă în procesul în care este incidentă scutirea, ci în eventualul 

proces ulterior având ca obiect cheltuielile efectuate în procesul derulat fără plata vreunei taxe 

către stat. Or, în condiţiile în care în prezenta speţă este incidentă o scutire de la plata taxei, 

Decizia Înaltei Curţi nu mai poate fi aplicată.  

 De asemenea, Decizia nr. 19/2013 a Înaltei Curţi a avut în vedere, astfel cum reiese 

din considerentele sale, că solicitarea pe cale separată a cheltuielilor de judecată are natura 

juridică a unei cereri autonome, care se timbrează, în condiţiile în care nu se încadrează în 

cazurile de scutire reglementate limitativ de legiuitor. Or, în speţă, cererea reclamantei se 

încadrează în cazurile limitative de scutire stabilite de lege, prin urmare raţionamentul din 

decizia în interesul legii nu mai poate fi valorificat, chiar dacă cererea reclamantei rămâne o 

cerere autonomă, iar nu o cerere accesorie.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

 

Admite cererea formulată de reclamanta PMC. 

 Stabileşte că reclamanta este scutită de plata taxei judiciare de timbru în dosarul nr. 

.../302/2014.  

 Definitivă. 

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.08.2014. 


