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1. Reexaminare mod de stabilire taxa de timbru în apel. Problema dacă Institutul de 

Psihiatrie este scutit de la plata taxei de timbru în temeiul art. 30 din OUG nr. 80/2013, în 

acţiunile având ca obiect obligarea Casei de Asigurări de Sănătate la sume reprezentând 

servicii medicale acordate pacienţilor şi nedecontate 

 

Contractul încheiat de părţi în temeiul Legii nr. 95/2006 are, potrivit prevederilor 

exprese ale art. 255 din această lege, o natură civilă. Sumele primite de reclamantă în temeiul 

acestui contract, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, nu reprezintă venituri 

bugetare în sensul legii, pentru a putea fi apreciate scutite de la plata taxelor judiciare în 

temeiul art. 30 din OUG nr. 80/2013. Potrivit art. 190 din Legea nr. 95/2006, „spitalele 

publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe 

principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele 

încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din 

alte surse, conform legii.” De asemenea, potrivit art. 6 din HG nr. 1058/2014, Institutul de 

Psihiatrie se finanţează integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei 

financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru 

serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, 

conform legii. Textele invocate de reclamant, în susţinerea cererii de reexaminare, anume art. 

271 din Legea nr. 95/2006 şi art. 181 din HG nr. 161/2016 fac trimitere la contractul cu casa 

de asigurări de sănătate şi la utilizarea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, dar nu au incidenţă în aplicarea art. 30 din OUG nr. 80/2013. 

Prin urmare, sumele pe care le solicită reclamantul urmează a deveni venituri proprii 

şi nu venituri publice, iar izvorul raporturilor dintre părţi nu este venitul public, ci raporturile 

civile născute de contractul sau în afara contractului civil menţionat, astfel încât nu sunt 

scutite de la plata taxelor de timbru. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă - încheiere de şedinţă din camera de consiliu de la 

5.09.2019 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, la 21 august 2019, petentul 

Institutul de Psihiatrie - Iaşi a formulat cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei de 

timbru, susţinând că este scutit de plata taxelor conform art. 30 din OUG nr. 80/2013. Arată 

că, potrivit HG nr. 1058/2014, art. 271 din Legea nr. 95/2006, art. 181 din HG nr. 161/2016, 

este o instituţie publică finanţată parţial de la bugetul de stat şi parţial din buget de fond 

special (bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate), obiectul acţiunii constând în 

venituri publice scutite de la plata taxei judiciare de timbru. Verificând actele şi lucrările 

dosarului şi dispoziţiile legale incidente, Curtea constată că cererea de reexaminare a taxei de 

timbru formulată de petentul Institutul de Psihiatrie este nefondată, pentru următoarele 

considerente: 

Acţiunea de faţă are ca obiect cererea reclamantului Institutul de Psihiatrie formulată 

împotriva pârâtului Casa de Asigurări de Sănătate, prin care se solicită obligarea pârâtei la 

plata sumei de „n” lei, reprezentând servicii medicale acordate pacienţilor şi nedecontate. Se 

invocă raporturile dintre părţi întemeiate pe contractul anual încheiat în temeiul Legii nr. 

95/2006. 

La primirea cererii de apel, Curtea de apel a fixat o taxă de timbru, pentru apelant, la 

valoarea pretenţiilor respinse de prima instanţă. 

Petentul susţine că este scutit de la plata taxelor şi invocă art. 30 din OUG nr. 80/2013, 

care are următorul conţinut: „(1) 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. 

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, în categoria venituri publice se includ: 

veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor 

fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetului 

Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe şi din dobânzi şi comisioane 

derulate prin Trezoreria Statului, precum şi veniturile bugetelor instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite 

externe contractate ori garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se 

asigură din fonduri publice, precum şi veniturile bugetului fondurilor externe 

nerambursabile.” 

Acest text de lege a format obiect de verificare a constituţionalităţii în repetate rânduri 

(de exemplu Decizia nr. 747/2017), Curtea Constituţională reţinând că scutirea autorităţilor 

publice, care intră sub incidenţa textului de lege criticat, de taxe, tarife, comisioane sau 

cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea 

realizării creanţelor bugetare are o justificare obiectivă şi raţională în faptul că autorităţile 

respective - beneficiare de alocaţii bugetare - fiind finanţate de la bugetul de stat pentru a 

putea funcţiona, iar taxele respective făcându-se venit tot la bugetul de stat, ar fi absurd să fie 

obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiaşi buget. Curtea a subliniat 

că „existenţa calităţii de autoritate/instituţie publică nu este suficientă pentru a beneficia de 

scutirea prevăzută la art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, aceasta nefiind aplicabilă decât în cazul special al veniturilor publice, iar 

nu şi în cazul în care instituţia formulează cereri ca urmare a pretenţiilor ce decurg din 

contracte civile sau comerciale sau alte raporturi ce excedează domeniul strict delimitat al 

noţiunii de venituri publice. Aşa fiind, nu toate pretenţiile pecuniare formulate de instituţiile 

prevăzute în art. 30 alin. (1) din actul normativ menţionat sunt scutite de taxa judiciară de 

timbru. Competenţa de a califica obiectul cauzei deduse judecăţii, şi, implicit, modalitatea de 
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stabilire a taxei judiciare de timbru aferente litigiului, reprezintă, însă, atributul exclusiv al 

instanţei de judecată. 

În cazul de faţă, reclamanta pretinde sumele de bani în temeiul unui contract încheiat 

cu pârâta în temeiul Legii nr. 95/2006, iar pârâta, prin întâmpinare, susţine că sumele solicitate 

de reclamant reprezintă contravaloarea servicii medicale realizate şi validate peste valoarea de 

contract. 

Contractul încheiat de părţi are, potrivit prevederilor exprese ale art. 255 din Legea nr. 

95/2006, o natură civilă. 

Sumele primite de reclamantă în temeiul acestui contract, reprezentând contravaloarea 

serviciilor prestate, nu reprezintă venituri bugetare în sensul legii, pentru a putea fi apreciate 

scutite de la plata taxelor judiciare în temeiul art. 30 din OUG nr. 80/2013. Potrivit art. 190 din 

Legea nr. 95/2006, „spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri 

proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor 

publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază 

de contract, precum şi din alte surse, conform legii.” De asemenea, potrivit art. 6 din HG nr. 

1058/2014, „Institutul de Psihiatrie - Iaşi se finanţează integral din venituri proprii şi 

funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice 

provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de 

contract, precum şi din alte surse, conform legii." Textele invocate de reclamant în susţinerea 

cererii de reexaminare, anume art. 271 din Legea nr. 95/2006 şi art. 181 din HG nr. 161/2016 

fac trimitere la contractul cu casa de asigurări de sănătate şi la utilizarea şi administrarea 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar nu au incidenţă în aplicare art. 30 

din OUG nr. 80 /2013. 

Prin urmare, sumele pe care le solicită reclamantul urmează a deveni venituri proprii şi 

nu venituri publice, iar izvorul raporturilor dintre părţi nu este venitul public, ci raporturile 

civile născute de contractul sau în afara contractului civil menţionat, astfel încât nu sunt 

scutite de la plata taxelor de timbru. 

O aceeaşi interpretare o dă ICCJ în decizia de speţă nr. 3465/2012. 

Pentru toate aceste motive, Curtea respinge cererea de reexaminare. 

 

2. Acţiune în pretenţii. Compensaţie legală. Compensaţie judiciară. Condiţii 

 

Cuprins pe materii: Drept civil  

Indice alfabetic: Acţiune în pretenţii. Compensaţie legală. Compensaţie judiciară.  

Temei de drept: art. 1616 şi art. 1617 Cod civil, art. 663 Cod procedură civilă 

 

O creanţă contestată, chiar dacă ar rezulta şi dintr-un înscris autentic, nu poate fi 

invocată într-o compensaţie, de vreme ce partea adversă tăgăduieşte existenţa sau 

certitudinea acesteia; în acest caz, singura modalitate de compensare va fi cea judiciară, 

instanţa fiind cea care va concluziona dacă şi acea creanţă este certă şi, prin urmare, va 

putea fi opusă ca mod de stingere a obligaţiei prin compensare.  

Creanţa este lichidă atunci când obiectul (cuantumul) ei rezultă din înscrisul 

respectiv, tot lichidă este considerată, potrivit legii, şi creanţa a cărei valoare nu reiese 

expres din contract, însă înscrisul conţine elemente suficiente care să permită stabilirea 

obiectului (cuantumului) creanţei.  
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În fine, creanţa este exigibilă atunci când obligaţia (de plată) a ajuns la scadenţă, 

adică la momentul la care a expirat termenul de executare a obligaţiei sau termenul de plată 

a preţului (termen care poate fi stabilit de părţi, impus de instanţă sau prevăzut de lege). Tot 

exigibilă este considerată şi creanţa care nu a ajuns la scadenţă (nu a ajuns la termen), însă 

cu privire la care debitorul este decăzut, potrivit legii, din beneficiul termenului de plată. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 701/11.07.2019 

 

Prin decizia nr. 701/11.07.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins recursul formulat de 

MM  împotriva deciziei civile nr. 1060/4.04.2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, care a fost 

menţinut, fiind respins apelul formulat de pârâtul MM împotriva sentinței civile nr. 

13198/26.10.2017 a Judecătoriei Iași, sentință prin care a fost admisă cererea formulată de 

reclamanta SD în contradictoriu cu pârâtul MM şi a fost obligat pârâtul la plata sumei de 1800 

de lei, suma încasată de pârât în calitate de mandatar.  

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut, în ceea ce privește motivul de nelegalitate 

prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ, că a invocat recurentul greșita aplicare de către ambele 

instanțe, fond şi apel, a dispoziţiilor art. 1616 C.civ. și 1617 C.civ., potrivit cu care: „Datoriile 

reciproce se sting prin compensare până la concurența celei mai mici dintre ele” și 

„Compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, 

oricare ar fi izvorul lor şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri 

fungibile de aceeaşi natură...” 

Compensaţia legală este un mod de stingere a datoriilor care operează, aşa cum rezultă 

şi din denumire, prin efectul legii, fără ca părţile să trebuiască să facă ceva în sensul acesta. 

Jurisprudenţa instanţei supreme a definit în mod concis, dar cât se poate de corect, această 

formă de compensaţie statuându-se, în acest sens, că ea operează de drept, nefiind la 

latitudinea părţilor să accepte ori nu producerea efectelor pe care aceasta le presupune. Așa 

cum în mod corect a reținut instanța de apel, în cazul compensaţiei legale se cer a fi 

îndeplinite, prin urmare, în mod cumulativ, următoarele condiţii care privesc creanţele ce 

urmează a fi compensate: – să existe două datorii reciproce, indiferent de izvorul acestora; – 

ambele datorii să fie certe, lichide şi exigibile; – cele două datorii să aibă ca obiect o sumă de 

bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură. Fiind îndeplinite aceste trei 

condiţii referitoare la creanţe, compensaţia se produce prin efectul legii, fără a fi necesar ca 

vreo instanţă de judecată sau vreo altă autoritate să recunoască incidenţa acestui mod de 

stingere a datoriei. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua cerinţă, certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea 

creanţei sunt definite, de dispoziţiile art. 663 C.proc.civ. Creanţa este certă atunci când rezultă 

dintr-un titlu de creanţă necontestat de părţi, de pildă, dintr-un contract sau un alt acord agreat, 

într-o formă sau alta, de cele două părţi care invocă operaţiunea de compensare. Prin urmare, o 

creanţă contestată, chiar dacă ar rezulta şi dintr-un înscris autentic, nu poate fi invocată într-o 

compensaţie, de vreme ce partea adversă tăgăduieşte existenţa sau certitudinea acesteia; în 

acest caz, singura modalitate de compensare va fi cea judiciară, instanţa fiind cea care va 

concluziona dacă şi acea creanţă este certă şi, prin urmare, va putea fi opusă ca mod de 

stingere a obligaţiei prin compensare. Creanţa este lichidă atunci când obiectul (cuantumul) ei 

rezultă din înscrisul respectiv, tot lichidă este considerată, potrivit legii, şi creanţa a cărei 

valoare nu reiese expres din contract, însă înscrisul conţine elemente suficiente care să 

permită stabilirea obiectului (cuantumului) creanţei. În fine, creanţa este exigibilă atunci când 

obligaţia (de plată) a ajuns la scadenţă, adică la momentul la care a expirat termenul de 

executare a obligaţiei sau termenul de plată a preţului (termen care poate fi stabilit de părţi, 
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impus de instanţă sau prevăzut de lege). Tot exigibilă este considerată şi creanţa care nu a 

ajuns la scadenţă (nu a ajuns la termen), însă cu privire la care debitorul este decăzut, potrivit 

legii, din beneficiul termenului de plată. 

Cum, în cauză, reclamanta intimată a contestat caracterul cert al creanței, invocând 

faptul că suma de 1000 lei, expediată prin mandat poștal, i-a fost acordată cu titlu gratuit, drept 

ajutor pentru înmormântarea tatălui său, în cauză nu poate opera compensarea de drept. ci 

doar cea judiciară. Ca atare, doar în ipoteza în care pârâtul ar fi solicitat pe calea unei cereri 

reconvenționale compensarea judiciară a sumei de 1000 lei, instanța ar fi putut face verificări 

cu privire la titlul cu care a fost dată reclamantei suma de 1000 lei (împrumut sau donație), 

precum și cu privire la exigibilitatea creanţei.  

 


