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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.07.2014 sub nr. 

.../302/2014, reclamanta CN „LR” SA l-a chemat în judecată pe pârâtul AN, solicitând 

obligarea pârâtului la plata sumei de 1272,92 lei, reprezentând dauna efectivă şi actuală 

suferită de reclamantă ca urmare a spargerii monitorului touchscreen al unui aparat VLT de 

tip B Gaminator, seria ..., şi obligarea pârâtului la plata dobânzii legale aferente acestei sume, 

începând cu data introducerii acţiunii şi până la data achitării integrale a debitului, cu 

cheltuieli de judecată.  

Prin adresa din 08.10.2014, comunicată reclamantei la data de 13.10.2014, instanţa i-a 

pus în vedere reclamantei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 94,1 lei.  

La data de 16.10.2014, reclamanta a formulat cerere de reexaminare împotriva 

modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Cererea a fost înregistrată sub nr. 

21019/302/2014/a1.  

În motivarea acestei cereri, reclamanta a invocat, în esenţă, următoarele argumente: 

- sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile care au ca obiect venituri 

publice; 

- reclamanta este societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat; 

- reclamanta desfăşoară activităţi de interes public naţional, iar scopul acestor activităţi 

este obţinerea de fonduri pentru finanţarea unor obiective de interes public naţional; 

- prejudiciul adus reclamantei în prezenta cauză nu este adus doar reclamantei, ci şi 

statului român, în calitatea sa de acţionar unic al reclamantei; 

- prejudiciul vizează în mod direct veniturile publice, deoarece distrugerea bunului 

aflat în proprietatea reclamantei a afectat colectarea veniturilor publice destinate bugetului de 

stat; 

- plata taxei de timbru cauzează pierderi şi mai mari reclamantei, prin diminuarea 

veniturilor pe care reclamanta este obligată să le direcţioneze statului; 

- cererea are ca obiect venituri publice, deoarece în categoria veniturilor publice sunt 

incluse veniturile bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de 

stat; 

- aproximativ 85% din profitul reclamantei se transferă sub formă de dividende către 

Statul Român, la bugetul de stat, fiind sursă de venituri publice din capital; 

- bugetul de venituri şi cheltuieli al reclamantei este stabilit de Ministerul Finanţelor 

Publice; 

- achitarea unei eventuale taxe judiciare de timbru este de natură să afecteze în mod 

considerabil situaţia financiară a reclamantei, ceea ce afectează îndeplinirea indicatorilor 

astfel cum au fost stabiliţi în scopul alimentării bugetului de stat.  

 În susţinerea cererii, reclamanta a depus practică judiciară, respectiv încheierea din 

data de 24.09.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. .../3/2014/a1.  

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

instanţa reţine următoarele:   
 În temeiul art. 30 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac formulate, 

potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, 



Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 

Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum 

şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când 

au ca obiect venituri publice.  

 Faţă de acest text de lege, instanţa deduce că, pentru a se putea concluziona că este 

incidentă o scutire de la plata taxei de timbru, întemeiată pe prevederile legale menţionate mai 

sus, este necesar, în cazul altor entităţi decât cele enumerate expres de lege, să fi fost 

formulată cererea de chemare în judecată de către o instituţie publică, iar cererea de chemare 

în judecată să aibă ca obiect venituri publice.  

 Instanţa constată că în speţă nu este îndeplinită prima condiţie, aceea conform căreia 

cererea de chemare în judecată trebuie să fie formulată de o instituţie publică. Instanţa 

constată că reclamanta nu are calitatea de instituţie publică, ci de societate comercială 

pe acţiuni. În speţă nu este relevant faptul că reclamanta are capital integral de stat, 

deoarece faptul că o societate comercială are capital integral de stat nu o transformă pe 

aceasta în instituţie publică. De asemenea, faptul că reclamanta desfăşoară activităţi de 

interes public naţional nu este, de asemenea, relevant. Instanţa observă, spre exemplu, că şi 

organizaţiile neguvernamentale desfăşoară activităţi de interes public, fără ca acest context să 

le confere calitatea de instituţie publică. În plus, faptul că scopul activităţilor reclamantei este 

obţinerea de fonduri pentru finanţarea unor obiective de interes public naţional nu îi conferă 

reclamantei vreun regim juridic deosebit în domeniul taxelor judiciare de timbru. În contextul 

în care reclamanta are capital integral de stat, era firesc ca veniturile acesteia să fie folosite 

pentru finanţarea unor obiective de interes public naţional, dar acest lucru nu înseamnă că 

reclamanta dobândeşte, cu această ocazie, titulatura de instituţie publică.  

 Reclamanta a afirmat că prejudiciul adus reclamantei în prezenta cauză nu este adus 

doar reclamantei, ci şi statului român, în calitatea sa de acţionar unic al reclamantei, şi că 

prejudiciul vizează în mod direct veniturile publice, deoarece distrugerea bunului aflat în 

proprietatea reclamantei a afectat colectarea veniturilor publice destinate bugetului de stat. 

Instanţa reţine că nu este suficient, pentru scutirea de la plata taxei, ca cererea de chemare în 

judecată să aibă ca obiect venituri publice, ci este necesar, în plus faţă de acest aspect, ca 

cererea de chemare în judecată să fie formulată de o instituţie publică, o asemenea situaţie 

nefiind incidentă în speţă.   

 A mai afirmat reclamanta că plata taxei de timbru cauzează pierderi şi mai mari 

reclamantei, prin diminuarea veniturilor pe care reclamanta este obligată să le direcţioneze 

statului, şi că achitarea unei eventuale taxe judiciare de timbru este de natură să afecteze în 

mod considerabil situaţia financiară a reclamantei, ceea ce afectează îndeplinirea indicatorilor 

astfel cum au fost stabiliţi în scopul alimentării bugetului de stat. Cu privire la aceste 

argumente, instanţa observă că este puţin probabil ca o taxă de timbru de 94,1 lei să afecteze 

considerabil situaţia financiară a unei societăţi despre care se cunoaşte, cu notorietate, că 

acordă săptămânal premii în valoare de câteva milioane de euro. În plus, pentru situaţia în 

care reclamantul nu dispune de resursele financiare necesare pentru achitarea taxei judiciare 

de timbru, acesta are deschisă calea formulării unei cereri de acordare a facilităţilor de la plata 

taxei de timbru, situaţia financiară a reclamantului neinteresând în judecarea cererii de 

reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.  

 Cu privire la practica judiciară depusă de reclamantă în susţinerea acţiunii, instanţa 

remarcă faptul că practica neunitară este o consecinţă inevitabilă într-un sistem judiciar 

compus din mai multe instanţe judecătoreşti. De asemenea, instanţa nu împărtăşeşte punctul 

de vedere exprimat în încheierea depusă de reclamantă la dosar, pentru motivele deja arătate 

mai sus.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 



ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

 

Respinge cererea de reexaminare a cuantumului taxei judiciare de timbru, introdusă de 

reclamanta CN „LR” SA, ca neîntemeiată.   

 Definitivă.  

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.10.2014.  

 

  

 


