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TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU  
 

 

Taxele judiciare de timbru stabilite în baza O.U.G nr.80/2013 
 

Extras din norma juridică NIVELURILE  

APLICATE 

ÎN ANUL FISCAL 2019 

NIVELURILE  

APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2020 
Art.3.- (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în 

bani, introduse la instanţele judecătoreşti: 

a) 
până la valoarea de 500 lei, inclusiv 8% dar nu mai putin de 20 

lei 

8% dar nu mai putin de 20 

lei 

b) 
Între 501 lei şi 5.000  lei 40 lei + 7% 

pentru ce depăşeşte 500 lei 

40 lei + 7% 

pentru ce depăşeşte 500 lei 

c) 

între 5.001 lei şi 25.000 lei 355 lei + 5% 

pentru ce depăşeşte 5.000 

lei 

355 lei + 5% 

pentru ce depăşeşte 5.000 

lei 

d) 

între 25.001  lei şi 50.000  lei 1.355 lei + 3% 

pentru ce depăşeşte 25.000 

lei 

1.355 lei + 3% 

pentru ce depăşeşte 25.000 

lei 

e) 

între 50.000  lei şi 250.000  lei 2.105  lei + 2% 

pentru ce depăşeşte 50.000 

lei 

2.105  lei + 2% 

pentru ce depăşeşte 50.000 

lei 

f) 

 

Peste  250.000  lei  6.105 lei +1% 

pentru ce depăşeşte 

250.000 lei 

6.105 lei +1% 

pentru ce depăşeşte 250.000 

lei 

Art.4. , alin.1 Acţiunile posesorii 20% din valoarea bunului 20% din valoarea bunului 

Art.4, alin.2 Actiunile ce au ca obiect un 

dezmembrământ al dreptului de proprietate  

20% din valoarea bunului 

asupra căruia poartă 

dezmembrământul 

20% din valoarea bunului 

asupra căruia poartă 

dezmembrământul 

Art.4, alin.2 Actiuni  care au ca obiect 

servituţi  

20% din valoarea 

imobilului asupra căruia se 

solicită constituirea 

servituţii. 

20% din valoarea 

imobilului asupra căruia se 

solicită constituirea 

servituţii 

Art.5 Cererile în materia partajului 

judiciar: 
  

a)stabilirea bunurilor supuse împărţelii; 3% din valoarea acestora 3% din valoarea acestora 

b)stabilirea calităţii de coproprietar şi 

stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui 

coproprietar 

50 lei pentru fiecare 

coproprietar; 
50 lei pentru fiecare 

coproprietar; 

 c)creanţe pe care coproprietarii le au unii 

faţă de alţii, născute din starea de proprietate 

comună  

3% din valoarea creanţelor 

a căror recunoaştere se 

solicită 

3% din valoarea creanţelor 

a căror recunoaştere se 

solicită 

d)cererea de raport  3% din valoarea bunurilor a 

căror raportare se solicită 
3% din valoarea bunurilor 

a căror raportare se solicită 
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e)cererea de reducţiune a liberalităţilor 

excesive  

3% din valoarea părţii de 

rezervă supusă reîntregirii 

prin reducţiunea 

liberalităţilor 

3% din valoarea părţii de 

rezervă supusă reîntregirii 

prin reducţiunea 

liberalităţilor 

f)cererea de partaj propriu-zis, indiferent de 

modalitatea de realizare a acestuia  
3% din valoarea masei 

partajabile. 

3% din valoarea masei 

partajabile. 

Dacă cererile în materia partajului judiciar 

prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul 

aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o 

singură taxă  

5% din valoarea masei 

partajabile. 

5% din valoarea masei 

partajabile. 

Art.6 alin.1 Cererile de valoare redusă, 

soluţionate potrivit procedurii speciale 

prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, denumită în 

continuare Cod de procedură civilă 

50 lei, dacă valoarea cererii 

nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 

200 lei, pentru cererile a 

căror valoare depăşeşte 

2.000 lei. 

50 lei, dacă valoarea cererii 

nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 

200 lei, pentru cererile a 

căror valoare depăşeşte 

2.000 lei. 

Art.6, alin.2 Cererile privind ordonanţa de 

plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a 

din Codul de procedură civilă 

200 lei. 200 lei. 

Art.6, alin.3 Cererile de evacuare din 

imobilele folosite sau ocupate fără drept, 

soluţionate potrivit procedurii speciale 

prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din 

Codul de procedură civilă 

100 lei. 
 

100 lei 

Art.6, alin.4 Cererile formulate pe cale de 

ordonanţă preşedinţială, când sunt 

neevaluabile în bani 

20 lei 20 lei 

Art.6 alin.4 Cererile formulate pe cale de 

ordonanţă preşedinţială evaluabile în bani  

50 lei, dacă valoarea 

acesteia nu depăşeşte 2.000 

lei, şi cu 200 lei, dacă 

valoarea ei depăşeşte 2.000 

lei 

50 lei, dacă valoarea 

acesteia nu depăşeşte 2.000 

lei, şi cu 200 lei, dacă 

valoarea ei depăşeşte 2.000 

lei 

Art.7 Acţiunile privind stabilirea şi 

acordarea de despăgubiri pentru daunele 

morale aduse onoarei, demnităţii sau 

reputaţiei unei persoane fizice. 

100 lei 
 

100 lei 

Art.8, alin.1   

 a)cereri pentru constatarea existenţei sau 

neexistenţei unui drept nepatrimonial 

100 lei 100 lei 

b) cereri în anularea sau declararea nulităţii 

unui act juridic nepatrimonial 
100 lei 100 lei 

 c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a 

bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu 

privesc si plata anumitor sume de bani 

100 lei 100 lei 

 d) acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care 

prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune 
x 

 

x 
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de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită 

pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi 

taxa corespunzătoare valorii suprafeţei 

revendicate. 

Art.8, alin.2 Cererea privind repunerea 

părţilor în situaţia anterioară, când nu 

este accesorie acţiunii în constatarea 

nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau 

rezilierea unui act juridic patrimonial  

50 lei, dacă valoarea cererii 

nu depăşeşte 5.000 lei, şi 

cu 300 lei, pentru cererile a 

căror valoare depăşeşte 

5.000 lei 

50 lei, dacă valoarea cererii 

nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 

300 lei, pentru cererile a 

căror valoare depăşeşte 

5.000 lei 

Art.9. Cererile formulate in cursul 

procesului sau in legatura cu un proces :  
x 

 

x 

 a)cereri de recuzare în materie civilă - 

pentru fiecare participant la proces - pentru 

care se solicită recuzarea  

100 lei 
 

100 lei 

b)cereri de strămutare în materie civilă  100 lei 100 lei 

c)cereri de repunere în termen  20 lei 20 lei 

d)cereri de perimare  20 lei 20 lei 

e)cereri de reexaminare împotriva încheierii 

prin care au fost stabilite amenzile judiciare 

şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de 

procedură civilă  

20 lei 
 

20 lei 

f)cereri de reexaminare împotriva încheierii 

de anulare a cererii de chemare în judecată, 

formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul 

de procedură civilă  

20 lei 
 

20 lei 

g)cereri pentru repunerea pe rol, când 

suspendarea judecării se datorează părţilor  

50% din taxa judiciară de 

timbru pentru cererea sau 

acţiunea a cărei judecare a 

fost suspendată; 

50% din taxa judiciară de 

timbru pentru cererea sau 

acţiunea a cărei judecare a 

fost suspendată; 

h)cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a 

hotărârilor dispărute  
50 lei 

 

50 lei 

i)cereri pentru eliberarea de copii simple de 

pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când 

sunt efectuate de către instanţă  

-0,20 lei/pagină 
 

-0,20 lei/pagină 

j)cereri pentru legalizarea de copii de pe 

înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 

exemplar de copie  

- 1 leu/pagină 
 

- 1 leu/pagină 

k)cereri pentru eliberarea oricăror altor 

certificate prin care se atestă fapte sau situaţii 

rezultate din evidenţele instanţelor de 

judecată ori cu privire la dosarele aflate în 

arhiva acestora  

- 1 leu/pagină 
 

- 1 leu/pagină 

l)cereri pentru eliberarea de către instanţele 

judecătoreşti de copii de pe hotărârile 

judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive  

5 lei pentru fiecare 

exemplar de copie 

5 lei pentru fiecare 

exemplar de copie 

Art.10. Cererile formulate in materia 

executarii silite :  

X 
x 
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a)cereri pentru incuviintarea executarii silite, 

pentru fiecare titlu executoriu 
20 lei 

 

20 lei 

b)cereri de suspendare a executarii silite, 

inclusiv a executarii provizorii 
50 lei 

 

50 lei 

c) contestatia la executare silita La valoarea bunurilor a 

caror urmarie se contesta 

sau la valoarea debitului 

urmarit(cand acest debit 

este mai mic decat valoarea 

bunurilor urmarite) 

Nu poate depasi suma de 

1000 lei indiferent de suma 

contestata 

Daca obiectul executarii 

silite nu este evaluabil in 

bani, contestatia la 

executare se taxeaza cu 

100 lei 

Daca prin contestatia la 

executare silita se invoca si 

motive de fapt sau de drept 

privitoare la fondul 

dreptului, taxa se stabileste 

cf.art.3, alin.1 

La valoarea bunurilor a 

caror urmarie se contesta 

sau la valoarea debitului 

urmarit(cand acest debit 

este mai mic decat valoarea 

bunurilor urmarite) 

Nu poate depasi suma de 

1000 lei indiferent de suma 

contestata 

Daca obiectul executarii 

silite nu este evaluabil in 

bani, contestatia la 

executare se taxeaza cu 100 

lei 

Daca prin contestatia la 

executare silita se invoca si 

motive de fapt sau de drept 

privitoare la fondul 

dreptului, taxa se stabileste 

cf.art.3, alin.1 

d) cerere de intoarcere a executarii silite 50 lei daca valoarea cererii 

nu depaseste 5.000 lei 

300 lei  pentru cererile a 

caror valoare depaseste 

5.000 lei 

50 lei daca valoarea cererii 

nu depaseste 5.000 lei 

300 lei  pentru cererile a 

caror valoare depaseste 

5.000 lei 

Art.11 Alte categorii de cereri: x x 

a) cereri prin care partile solicita instantei 

pronuntarea unei hotarari care sa 

consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv 

cand este rezultata prin acordul de mediere  

20 lei 
 

20 lei 

b) in situatia in care intelegerea sau acordul 

de mediere priveste transferul dreptului de 

proprietate sau al altui drept real asupra 

unuia ori mai multor bunuri imobile 

20 lei+ 50% din valoarea 

taxei care s-ar datora 

pentru actiunea in 

revendicare a bunului cu 

valoarea cea mai mare 

dintre bunurile care fac 

obiectul dreptului real 

transferat. 

20 lei+ 50% din valoarea 

taxei care s-ar datora 

pentru actiunea in 

revendicare a bunului cu 

valoarea cea mai mare 

dintre bunurile care fac 

obiectul dreptului real 

transferat. 

c) in situatia in care intelegerea sau acordul 

de mediere are ca obiect partajul   

20 lei + 50% din valoarea 

taxei calculate potrivit 

art.5(3% din valoarea masei 

partajabile) 

20 lei + 50% din valoarea 

taxei calculate potrivit 

art.5(3% din valoarea 

masei partajabile) 

i) cereri in legatura cu masurile asiguratorii 100 lei 100 lei 

j) cereri in legatura cu masurile asiguratorii 1000 lei 1000 lei 
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pentru nave sau aeronave 

k) contestatia privind tergiversarea 

procesului si plangerea impotriva incheierii 

de solutionare a contestatiei 

20 lei 20 lei 

Art.12 Cereri pentru dobandirea 

personalitatii juridice, pentru autorizarea 

functionarii si pentru inregistrarea unor 

personae juridice 

x 
 

x 

a) cereri pentru înregistrarea partidelor 

politice sau pentru modificarea statului 

acestora 

300 lei 300 lei 

b) cereri pentru dobandirea personalitatii 

juridice de catre organizatiile prevazute in 

Legea dialogului social nr.62/2011, 

republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si pentru modificarea 

actelor constitutive ale acestora 

200 lei 200 lei 

b) cereri pentru dobandirea personalităţii 

juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, 

fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane 

juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru 

modificarea actelor constitutive ale acestora 

100 lei 100 lei 

Art.13. Cererile formulate în domeniul 

dreptului de proprietate intelectuala: 
x x 

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de 

autor şi a celor conexe, pentru constatarea 

încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, 

inclusiv plata drepturilor de autor şi a 

sumelor cuvenite pentru opere de artă, 

precum şi pentru luarea de măsuri în scopul 

prevenirii producerii unor pagube iminente 

sau pentru asigurarea reparării acestora 

100 lei 100 lei 

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de 

inventator, de titular de brevet, a drepturilor 

născute din brevetul de invenţie, din 

contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv 

drepturile  patrimoniale  ale inventatorului 

100 lei 100 lei 

c) cereri neevaluabile in bani privitoare la 

drepturile conferite de marca, desene si 

modele industriale 

300 lei 300 lei 

Art.14., alin.1 Actiunile, cererile, 

obiectiunile, contestatiile introduce la 

instantele judecatoresti in temeiul Legii 

nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a 

O.G. nr.10/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a Legii 

200 lei 200 lei 
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nr.503/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Art.14., alin.2 Cererile de competenta 

instantelor judecatoresti avand ca obiect 

inregistrari in registrul comertului  

100 lei 100 lei 

Art.15 Cereri referitoare la raporturile de 

familie 
x x 

a) Pentru cererea de divort intemeiata pe 

prevedrile art.373, lit.a din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare  

200 lei 200 lei 

b) Pentru cererea de divort intemeiata pe 

prevedrile art.373, lit.b si c din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

100 lei 100 lei 

c)  Pentru cererea de divort intemeiata pe 

prevedrile art.373, lit.d din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

50 lei 50 lei 

d) cererea privind acordarea despagubirilor 

sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii 
50 lei 50 lei 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei 

cereri de divort si care au ca obiect  stabilirea 

locuintei copilului, exercitarea autoritatii 

parintesti, stabilirea contributiei parintilor la 

cheltuielile de crester si educare a copiilor, 

dreptul parintelui sau al altor personae decat 

parintii de a avea legaturi personale cu 

copilul, locuinta familiei 

20 lei fiecare cerere 20 lei fiecare cerere 

f) orice alta cerere neevaluabila in bani  20 lei, daca nu sunt scutite, 

potrivit legii, de taxa de 

timbru 

20 lei, daca nu sunt scutite, 

potrivit legii, de taxa de 

timbru 

Art.16. In materia contenciosului 

administrativ: 
x x 

a)cererile pentru anularea actului sau, dupa 

caz, recunoasterea dreptului pretins, precum 

si pentru eliberarea unui certificat, a unei 

adeverinte sau a oricarui alt inscris  

50 lei 50 lei 

b)cererile cu caracter patrimonial , prin care 

se solicita si repararea pagubelor suferite 

printr-un act administrativ  

10% din valoarea pretinsa, 

dar nu mai mult de 300  lei 
10% din valoarea pretinsa, 

dar nu mai mult de 300  lei 

Art.17 Cererile formulate potrivit Legii 

notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr.36/1995: 

x x 

a) contestatia impotriva deciziei Colegiului 

director al Camerei Notarilor Publici sau, 

dupa caz, a Biroului executive al Consiliului 

100 lei 100 lei 
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Uniunii Notarilor Publici prin care au fost 

soluţionate conflictele de competenţă dintre  

notarii publici 

b) plângeri împotriva încheierii de respingere 

a cererii de îndeplinire a unui act notarial 
20 lei 20 lei 

Art.18. Cererile formulate potrivit Legii 

nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

x x 

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de 

competenţă între birourile executorilor 

judecătoreşti 

20 lei 20 lei 

b) plângeri împotriva refuzului executorului 

judecătoresc de a îndeplini un act sau de a 

efectua o executare silită 

20 lei 20 lei 

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi 

a ştampilei executorului judecătoresc 
20 lei 20 lei 

Art.19 Plangerea impotriva procesului-

verbal de constatare si sanctionare a 

contraventiei , precum si calea de atac 

impotriva hotararii pronuntate   

20 lei 20 lei 

Art.20 Actiunile si cererile in materie de 

carte funciara, cand nu pun in discutie fondul 

dreptului 

50 lei 50 lei 

Art.21 Cererea privind inregistrarea 

asociatilor de proprietari, de locatari sau 

mixte si apelul impotriva incheierii 

judecatorului –delegat  

20 lei 20 lei 

Art.22 Cererile adresate Ministerului 

Justitiei : 
x x 

a)cereri pentru supralegalizarea  inscrisurilor 

sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi 

utilizate in strainatate 

10 lei pt.fiecare inscris sau 

copie 

10 lei pt.fiecare inscris sau 

copie 

b)cereri pentru autorizarea traducatorilor si 

interpretilor 
300 lei 300 lei 

c)cereri in vederea atestarii titlului oficial de 

calificare roman de consilier juridic si a 

experientei dobandite, in vederea admiterii si 

practicarii acesteia in celelalte state member 

ale U.E. sau ale S.E.E.; pentru atestarea 

calificării de traducător şi interpret autorizat, 

în vederea exercitării acesteia în statele 

membre ale Uniunii Europene sau ale 

Spaţiului Economic European ori în 

Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea 

calificării de expert tehnic judiciar în vederea 

exercitării acesteia în statele membre ale 

Uniunii Europene sau ale Spaţiului 

100 lei 100 lei 
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Economic European ori în Confederaţia 

Elveţiană 

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în 

vederea recunoaşterii calificării profesionale 

de traducător şi interpret autorizat sau expert 

tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 

200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi 

completările ulterioare 

100 lei 100 lei 

Art.23 Cererile pentru exercitarea apelului 

împotriva hotărârilor judecătoreşti, inclusiv 

apelul incident şi apelul provocat . 

 

50% din: 

a)taxa datorată pentru 

cererea sau acţiunea 

neevaluabilă în bani, 

soluţionată de prima 

instanţă, dar nu mai puţin 

de 20 lei; 

b)taxa datorată la suma 

contestată, în cazul 

cererilor şi acţiunilor 

evaluabile în bani, dar nu 

mai puţin de 20 lei. 

50% din: 

a)taxa datorată pentru 

cererea sau acţiunea 

neevaluabilă în bani, 

soluţionată de prima instanţă, 

dar nu mai puţin de 20 lei; 

b)taxa datorată la suma 

contestată, în cazul cererilor 

şi acţiunilor evaluabile în 

bani, dar nu mai puţin de 20 

lei. 

Art.24 Cererile pentru exercitarea recursului 

împotriva hotărârilor judecătoreşti, inclusive 

recursul incident si recursul provocat 

x x 

a) dacă se invocă unul sau mai multe 

dintre motivele prevăzute la art. 488 

alin. (1) pct. 1-7 din Codul de 

procedură civilă 

100 lei 100 lei 

b) in cazul în care se invocă încălcarea sau 

aplicarea greşită a normelor de drept 

material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în 

bani 

cu 50% din taxa datorată la 

suma contestată, dar nu 

mai puţin de 100 lei 

cu 50% din taxa datorată 

la suma contestată, dar nu 

mai puţin de 100 lei 

c)pentru cererile neevaluabile în bani 100 lei 100 lei 

Art.25, alin.1 Cererile pentru exercitarea 

apelului sau, după caz, a recursului împotriva 

următoarelor hotărâri judecătoreşti: 

a)încheierea prin care s-a dispus vânzarea 

bunurilor în acţiunea de partaj; 

b)încheierea de suspendare a judecării 

cauzei; 

c)hotărârile de anulare a cererii ca 

netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa 

calităţii de reprezentant. 

20 lei 20 lei 

Art.25, alin.2 Cererile pentru exercitarea 

apelului sau, după caz, a recursului împotriva 

următoarelor hotărâri judecătoreşti: 

a)hotărârile prin care s-a respins cererea ca 

50 lei 50 lei 
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prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru 

autoritate de lucru judecat; 

b)hotărârea prin care s-a luat act de 

renunţarea la dreptul pretins; 

c)hotărârea prin care s-a luat act de 

renunţarea la judecată; 

d)hotărârea prin care se încuviinţează 

învoiala părţilor. 

Art.25, alin.3 Cererea pentru exercitarea căii 

de atac care vizează numai considerentele 

hotărârii  

100 lei 100 lei 

Art.26, alin.1 Cererea pentru contestatia in 

anulare 
100 lei 100 lei 

Art.26, alin.2 Cererea pentru revizuire 100 lei pt. fiecare motiv de 

revizuire invocat 
100 lei pt. fiecare motiv de 

revizuire invocat 

Art.27 Alte acţiuni sau cereri neevaluabile în 

bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei 

judiciare de timbru potrivit legii, 

20 lei 20 lei 

 

Nota: Extras din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

Art. 31 (1)Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la 

instanţele judecătoreşti se face de către instanţa de judecată. 

Art. 32 
Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanţă, cât şi pentru exercitarea căilor 

de atac, în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 40 

(1)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. 

(2)Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, 

sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ 

teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea. 

(3)La finele fiecărei zile lucrătoare, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează o cotă de 30% din 

suma colectată în contul de venituri al bugetului local prevăzut la alin. (1) în ziua respectivă în contul distinct 

de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", deschis la unităţile 

Trezoreriei Statului. Ministerul Finanţelor Publice comunică lunar Ministerului Justiţiei informaţiile privind 

sumele virate în acest cont. 

Art. 41 

(1)Executarea creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de executare 

ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (1), potrivit dispoziţiilor legale privind 

executarea creanţelor fiscale şi procedurii prevăzute de aceste dispoziţii. 

(2)În cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau reşedinţa ori, după caz sediul în 

România, executarea creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de 

executare ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (2). 



Anexa nr. 10 la HCL nr. 110/30.09.2019 – Taxe judiciare de timbru 

Page 10 of 11 

 

(3)În vederea executării creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru, instanţele judecătoreşti vor 

comunica de îndată hotărârea, care constituie titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru, către 

organele prevăzute la alin. (1) şi (2). 

Art. 44 
(1)În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se 

vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul ori termenele de plată şi 

cuantumul ratelor. 

(2)Eşalonarea plăţii taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni şi pentru 

maximum 12 termene. 

(3)În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu 

executoriu, organelor competente, potrivit art. 41, pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după 

caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele 

stabilite. 

(4)În cazul în care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanţa de judecată va 

obliga pe pârâtul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea. Dispozitivul hotărârii 

constituie titlu executoriu. Prevederile art. 41 sunt aplicabile. 

Art. 45 

(1)Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, 

la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii: 

a)când taxa plătită nu era datorată; 

b)când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; 

c)când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale; 

d)când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau 

când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât; 

e)când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat; 

f)când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă; 

g)în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate 

jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române; 

h)când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici; 

i)în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de 

strămutare a fost admisă; 

j)în alte cauze expres prevăzute de lege. 

(2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) şi i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la 

alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se 

restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătoreşti. 

(3)Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.  

(4)Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea. În cazul 

taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, cererea de restituire se adresează acestuia. 

(5)Cererea de restituire soluţionată de instanţa de judecată va fi depusă în vederea restituirii la unitatea 

administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa. 

(6)Dacă legea nu prevede altfel, taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca 

insuficient timbrate nu se restituie. 

(7)Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se aprobă prin ordin comun 

al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice. 

 

 

file:///C:/Users/secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp395796/00150142.htm


Anexa nr. 10 la HCL nr. 110/30.09.2019 – Taxe judiciare de timbru 

Page 11 of 11 

 

Art. 50 

(1)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu 

indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a 

Ministerului Justiţiei. 

Art. 56 

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate în contul bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, cota care se virează la bugetul de stat potrivit art. 40 alin. (3) este de 45%. 
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