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Nr. 2400/C/3365/III-5/2014

10 octombrie 2014
 
 

PDV expediat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 10 octombrie 2014
 

Doamnei
judecător dr. Livia Doina STANCIU

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 
 
 

Cu referire la adresa dvs. nr. 1192 din 18 septembrie 2014, am onoarea să vă transmit
punctul de vedere formulat de Ministerul Public în problema de drept care formează obiectul
dosarului nr. 4/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul Competent să judece
recursul în interesul legii privind „posibilitatea părţilor de a supune cenzurii, în căile de atac
de reformare, critici care vizează existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru,
în raport de dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru”.
 

            Potrivit actului de sesizare, reprezentat de Hotărârea nr. 18 din 15 septembrie
2014 a Colegiului de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în această problemă de
drept există două opinii, după cum urmează:

I.                    Într-o primă opinie, se apreciază că cererea de reexaminare prevăzută de art.
18 din Legea nr. 146/1997 este singura cale de atac prin care pot fi cenzurate existenţa şi
întinderea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, părţile  interesate neavând un drept de
opţiune între a formula o cerere de reexaminare şi a exercita apel sau recurs, după caz.

În motivarea acestei opinii s-a arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din
Legea nr. 146/1997, dacă partea este nemulţumită de modalitatea de determinare a taxei
judiciare de timbru de către instanţă, inclusiv stabilirea caracterului taxabil al cererii, acesta are
posibilitatea de a formula cerere de reexaminare, cale de atac exclusivă pentru soluţionarea
acestor incidente procedurale, astfel încât asemenea critici nu pot fi susţinute prin intermediul
căilor de atac, de vreme ce legea pune la îndemâna părţii o altă cale de atac  clară, precisă şi
previzibilă.

Sub aspectul invocării unor asemenea motive prin intermediul căilor de atac, chiar dacă
partea nu a făcut uz de exercitarea reexaminării şi, prin urmare, nu s-a pronunţat în cauză o
încheiere irevocabilă, astfel cum dispune art. 18     alin. (3) din Legea nr. 146/1997, având în
vedere că persoana interesată nu are un drept de opţiune în acest sens.

Prin faptul neatacării, măsura stabilirii taxei judiciare de timbru a devenit irevocabilă,
întrucât legea nu prevede la îndemâna părţii, fie exercitarea reexaminării, fie cea a apelului sau
recursului.

În aceste situaţii, prin motivele de apel sau recurs, după caz, nu pot fi invocate decât
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aspecte de ordin formal privind soluţionarea excepţiei de netimbrare (ex: că dovada achitării
taxei judiciare de timbru se află la dosar sau că, deşi partea a achitat anterior admiterii excepţiei
taxele judiciare de timbru, dovada achitării acestora nu a ajuns la dosar, etc.).

În plus, prin art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 se reglementează în mod
expres că încheierea care se pronunţă în soluţionarea cererii de reexaminare este una
irevocabilă care, potrivit art. 377 alin. (2) pct. 5 din Codul de procedură civilă anterior, nu mai
poate fi atacată cu recurs.

Prin urmare, reexaminarea este singura cale de atac prin intermediul căreia poate fi
cenzurată existenţa şi întinderea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, sub aceste
aspecte neexistând un drept de opţiune între formularea unei cereri de reexaminare şi
exercitarea unei căi de atac de reformare.

Indiferent după cum partea interesată a uzat sau nu de reexaminare, aspectele privitoare
la modul de soluţionare a taxei judiciare de timbru nu mai pot forma obiect de critică prin
intermediul căilor de atac de reformare, neexistând un drept de opţiune din acest punct de
vedere.

În plus, încheierea prin care instanţa a soluţionat cererea de reexaminare, având
caracter irevocabil, partea nu are deschisă calea de atac a apelului sau recursului nici direct şi,
cu atât mai puţin, indirect, prin intermediul căii de atac îndreptate împotriva hotărârii pronunţate
asupra fondului cauzei.

S-a arătat că legiuitorul a stabilit astfel o cale de atac internă, în faţa altui complet al
aceleiaşi instanţe, ceea ce nu este de natură a afecta caracterul echitabil al procedurii, esenţial
fiind ca partea să poată supune contestaţia sa unui tribunal independent şi imparţial care nu
trebuie să funcţioneze neapărat la nivelul unei jurisdicţii superioare celei care a adoptat soluţia,
având în vedere că art. 6 par. 1 din Convenţie nu garantează dreptul la un dublu grad de
jurisdicţie.

 II.                  Într-o a doua opinie, se apreciază că instanţele de control judiciar pot analiza
criticile de nelegalitate care privesc existenţa obligaţiei de plată şi a modului de stabilire a taxei
judiciare de timbru, chiar dacă persoana interesată nu a formulat cerere de reexaminare sau
aceasta a fost respinsă, deoarece această procedură are natura juridică a unei căi de atac de
retractare, iar prin reglementarea prevăzută de art. 18 din Legea nr. 146/1997, legiuitorul nu a
înţeles să excludă atare critici de la controlul de legalitate.

S-a arătat şi că cererea de reexaminare are natura juridică a unei căi de atac de
retractare. Caracteristica esenţială a acestor căi de atac, din care fac parte contestaţia în
anulare şi cererea de revizuire este dată de corectarea unor greşeli materiale de ordin
procedural sau de stabilirea situaţiei de fapt în acord cu adevărul obiectiv, fiind exclusă ca pe o
asemenea cale să se ajungă la o reinterpretare a unei dispoziţii legale.

Împrejurarea că, în practică, au fost admise cereri de reexaminare formulate în temeiul
art. 18 din Legea nr. 146/1997 nu numai în situaţiile în care s-a reţinut existenţa unor greşeli de
calcul, ci şi atunci când s-a constatat incidenţa unei norme de scutire de la plata taxei judiciare
de timbru, nu schimbă natura juridică a acestei căi de atac şi nu împiedică părţile interesate să
exercite căile de atac de reformare prin care să pună în discuţie caracterul taxabil al cererii de
chemare în judecată, chiar dacă cererea de reexaminare nu a fost formulată sau a fost
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respinsă.
S-a reţinut şi că în materia cererilor de reexaminare, legiuitorul a prevăzut în cel putin

două cazuri, respectiv art. 1085 din Codul de procedură civilă anterior şi art. 17 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, că împotriva încheierilor pronunţate în temeiul

art. 1084 din Codul de procedură civilă anterior şi împotriva încheierilor prin care se dispune
restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care partea care a formulat cu rea-credinţă
cererea de ajutor public judiciar a beneficiat şi plata amenzii se poate face numai cererea de
reexaminare.

Or, în cazul cererii de reexaminare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 146/1997,
legiuitorul nu face o asemenea menţiune.

Pe de altă parte, prin art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 s-a instituit în sarcina
instanţei care exercită controlul judiciar obligaţia de a verifica modul de determinare a
cuantumului taxelor judiciare de timbru şi de a dispune măsuri privind perceperea şi punerea în
executare a acestor creanţe bugetare, fără a se face vreo distincţie, după cum în cauză s-a
formulat sau nu cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor legale enunţate, rezultă că,  prin derogare de
la regimul juridic al căilor de retractare, încheierea prin care se soluţionează cererea de
reexaminare este pronunţată de un alt complet şi este irevocabilă, însă prin reglementarea
cuprinsă în art. 18 din Legea nr. 146/1997, legiuitorul nu a înţeles să excludă de la controlul de
legalitate examinarea criticilor privitoare la existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de
timbru, asemenea critici fiind cele prin care se pune în discuţie existenţa unei dispoziţii legale
care instituie scutirea de la plata taxei judiciare de timbru.

Această susţinere nu nesocoteşte art. 377 alin. (2) pct. 5 din Codul de procedură civilă
anterior, deoarece caracterul irevocabil al încheierii pronunţate în procedura de soluţionare a
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru trebuie raportat la natura căii de atac exercitate
care, aşa cum s-a arătat, este o cale de tractare.

Or, aşa cum s-a menţionat, căile de atac de retractare nu pun în discuţie aspecte de
nelegalitate, ci împrejurări referitoare la situaţia de fapt ori greşeli materiale cu caracter
procedural.

Pe de altă parte, a considera că prin consacrarea  caracterului irevocabil al încheierii prin
care se soluţionează cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de
timbru, atunci când se pune în discuţie chiar caracterul irevocabil al cererii de chemare în
judecată care priveşte aşadar un aspect de legalitate (respectiv interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor legale în materia taxelor judiciare de timbru),  legiuitorul a înţeles să excludă de la
controlul de legalitate, în căile de atac de reformare, orice critică privitoare la taxele de timbru,
înseamnă a nesocoti principiul legalităţii căilor de atac, dar şi dreptul reclamantului la un proces
echitabil, din perspectiva dreptului de acces la justiţie, reglementat de Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

Astfel, dacă în materie civilă, instanţa de contencios european a drepturilor omului nu
instituie în sarcina statelor contractante obligaţia de a crea instanţe de apel sau de recurs
(casaţie), nu mai puţin, în ipoteza în care statul a înţeles să reglementeze în propriul sistem de
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drept, atât calea de atac a apelului, cât şi pe cea a recursului, accesul la aceste grade de
jurisdicţie trebuie să fie efectiv, garanţiile fundamentale ale art. 6 din Convenţie fiind aplicabile
(Blandeau c/a Franţei, Hotărârea din 10 iulie 2008 şi Gregorio de Andrade c/a Portugaliei,
Hotărârea din 14 noiembrie 2006).

*
Apreciez că prima opinie este în litera şi spiritul legii, cu nuanţările şi distincţiile

următoare:
§ 1. Scurt istoric al reglementării
Anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 195/2004, art. 18 alin. (2) din Legea nr.

146/1997 prevedea că împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, părţile puteau
folosi numai procedura administrativă de contestare, aplicabilă în materie fiscală.

Această soluţie a fost declarată neconstituţională prin decizia nr. 233 din 5 iunie 2003,
publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, Curtea Constituţională reţinând,
în esenţă, că nicio autoritate a administraţiei publice nu poate controla, anula sau modifica o
măsură dispusă de instanţă în legătură cu activitatea de judecată, astfel încât atribuirea acestei
competenţe unor organe administrative este contrară principiului separaţiei puterilor în stat.

Prin art. I pct. 2 din Legea nr. 195/2004, legiuitorul a înlocuit soluţia normativă declarată
neconstituţională, cu aceea cuprinsă în art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 conform
căreia, împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de
reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la
data comunicării sumei datorate; cererea se soluţionează în camera de consiliu, de un alt

complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă[1].
Astfel, asanându-se viciul de neconstituţionalitate, legiuitorul a dat instanţei de judecată

competenţa de soluţionare a incidentelor procedurale în legătură cu modul de stabilire a taxei
judiciare de timbru.

§ 2. Probelema existenţei unui drept de opţiune al părţilor între cererea de
reexaminare şi căile de atac de reformare

În soluţionarea acestei chestiuni, consider necesară dezbaterea asupra următoarelor
aspecte controversate: natura juridică a cererii de reexaminare, obiectul controlului judiciar
provocat pe această cale; limitele controlului; părţile care pot iniţia cererea de reexaminare.

În funcţie de răspunsurile care se dau acestor chestiuni, urmează ca,  prin raportare la
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, să observăm dacă această cale de atac
este una efectivă şi să identificăm mijloacele prin care ea poate deveni efectivă.

§ 2.1. Referitor la natura juridică a cererii de reexaminare prevăzute de Legea nr.

146/1997, se observă că atât jurisprudenţa, cât şi literatura de specialitate[2] (cu unele

nuanţări[3]) sunt concordante în o a califica ca fiind o cale de atac de retractare, criteriul folosit
fiind reprezentat de instanţa competentă să o soluţioneze care este aceaşi cu instanţa învestită
cu soluţionarea litigiului.

§ 2.2. Sub aspectul obiectului controlului judiciar efectuat în cadrul acestei căi de
retractare, în special, din perspectiva limitelor obiective ale acestui control, se observă că, la
nivel jurisprudenţial şi doctrinar nu există un punct de vedere unitar.
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Bunăoară, într-o opinie, se consideră că instanţa învestită cu soluţionarea cererii de
reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru poate realiza un control, atât sub
aspectul aplicării dispoziţiilor legale referitoare la caracterul taxabil sau nu al cererii, cât şi sub

aspectul determinării, în concret, a cuantumului taxei judiciare de timbru[4].
Dimpotrivă, într-o altă opinie, se apreciază că, în cadrul cererii de reexaminare,

controlul judiciar nu este limitat decât la determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru, fără
ca judecătorul învestit cu soluţionarea acestei cereri să poată aborda chestiuni care vizează
calificarea juridică a obiectului cererii de chemare în judecată, chiar dacă acest aspect a fost
invocat în cererea de reexaminare şi chiar dacă ar influenţa asupra timbrării acţiunii/cererii ori
asupra cuantumului taxei, pentru că s-ar ajunge ca, în verificarea unei chestiuni prejudiciale, să

se dispună irevocabil asupra unor elemente care configurează fondul judecăţii[5].
Sub acest aspect, consider că obiect al controlului judiciar declanşat prin calea de

retractare a reexaminării îl formează hotărârea judecătorească de stabilire a taxei judiciare de
timbru, iar acest control poate fi exercitat în limitele cererii de reexaminare, asupra tuturor
elementelor pe baza cărora se stabileşte taxa judiciară de timbru, deci atât sub aspectul
calificării acţiunii sau cererii, al caracterului acesteia din perspectiva aplicării sau nu a
dispoziţiilor legale care instituie scutiri obiective de la plata taxelor judiciare de timbru, cât şi al
aplicării normelor legale care instituie scutiri subiective.

În plus, completul învestit cu soluţionarea cererii de reexaminare, poate verifica, tot in
limine litis, câtimea obiectului cererii şi aplicarea corectă a legii, în vederea determinării
cuantumului taxei judiciare de timbru.

În favoarea acestei opinii pledează, pe lângă argumentele de ordin general care se
circumscriu scopului general al controlului judiciar de orice natură, constând, în esenţă, în
verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate şi, în final, remedierea erorilor săvârşite, şi
argumente circumscrise interpretării gramaticale, logice şi sistematice a normei.

Bunăoară, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cererea de
reexaminare vizează modul de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Sintagma modul de stabilire include toate operaţiunile juridice şi matematice pe care
le presupune rezolvarea acestei chestiuni prejudiciale.

În primul rând, stabilirea taxei judiciare de timbru presupune calificarea acţiunii sau a
cererii deduse judecăţii din perspectiva criteriilor prevăzute de Legea nr. 146/1997, în scopul
stabilirii caracterului taxabil sau netaxabil al cererii, iar în cazul cererilor taxabile, în vederea
determinării caracterului evaluabil sau neevaluabil în bani. Consecutiv, urmează a se examina
şi aplicarea sau neaplicarea scutirilor legale obiective prevăzute de acest act normativ sau de
alte normative speciale.

Consecutiv, odată stabilit caracterul taxabil al acţiunii sau cererii, următoarea etapă
logică, în algoritmul de stabilire a taxei judiciare de timbru, constă în determinarea valorii la care
se calculează taxa de timbru, atunci când instanţa ajunge la concluzia că este învestită cu o
cerere evaluabilă în bani, taxabilă potrivit art. 2 din Legea nr. 146/1997.

În final, operaţiunea de stabilire a taxei presupune, în funcţie de circumstanţele
concrete ale cauzei, aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege, asupra valorii la care se
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calculează taxele judiciare de timbru.
Altfel spus, de vreme ce stabilirea taxei judiciare de timbru include, ca elemente legice

şi juridice constitutive, atât observarea temeiului de drept în baza căruia taxa este datorată, cât
şi determinarea valorii acestei taxe, plecând de la baza de calcul rezultată din acţiune, cerere,
explicaţiile părţilor şi probele administrate, după caz, nu există nicio raţiune pentru ca, faţă de
formularea cuprinzătoare a normei, anumite aspecte de drept, cum ar fi calificarea acţiunii sau a
cererii, din perspectiva aplicării/neaplicării scutirilor legale obiective, să fie sustrase controlului
judiciar de retractare provocat prin cererea de reexaminare.

În susţinerea acestei opinii, pot fi aduse şi argumente de interpretare sistematică a
normei.

Astfel, indicând soluţiile pe care le poate pronunţa completul învestit cu cererea de
reexaminare, art. 18 alin. (4) din Legea nr. 146/1997 arată că, în cazul admiterii integrale sau
parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu
reducerea sumei contestate.

Soluţia de admitere integrală a cererii de reexaminare, determinând restituirea totală a
taxeei judicire de timbru achitate de parte este o consecinţă juridică a constatării, de către
completul de reexaminare, a caracterului netimbrabil al cererii sau acţiunii, deci a calificării
acesteia şi al aplicării, raportat la calificarea astfel făcută, a dispoziţiilor legale care instituie
scutiri obiective de la plata taxei judiciare de timbru.

Aceeaşi soluţie poate fi pronunţată şi atunci când, în privinţa părţii, operează o scutire
legală subiectivă, acest aspect, nefiind, însă definitoriu, pentru lămurirea problemei
controversate analizate în această fază a discuţiei.

Pe de altă parte, observăm că opinia care, deşi admite că cererea de reexaminare este
o veritabilă cale de atac de retractare, neagă totuşi posibilitatea exercitării unui control judiciar
sub aspectul legalităţii perceperii taxei, din perspectiva particulară a calificării cererii şi aplicării
dispoziţiilor legale privind scutirile de taxă, se fundamentează pe o comparaţie cu motivele care
se circumscriu căilor de retractare comune (contestaţia în anulare şi revizuirea).

Or, elementele de specificitate ale căilor de retractare comune nu se circumscriu
criteriului delimitării, în căi de atac de reformare şi căi de retractare, singurul criteriu aplicabil
care stă la baza clasificării fiind reprezentat de instanţa competentă a se pronunţa asupra căii
de atac.

După cum arată profesorul I. Deleanu, utilizarea, în cadrul acestei criteriu, a distincţiei
pornind de la puterea instanţei de control judiciar, de a substitui propria hotărâre celei atacate

prin reexaminarea sau nu a întregului proces comportă un viciu dirimant de clasificare[6].
A contrario, ar echivala cu scindarea regimului juridic unitar al cererii de reexaminare,

ceea ce nu pare a fi fost intenţia legiuitorului.
§ 2.3. Sub aspectul subiectelor care pot formula cererea de reexaminare, literatura

de specialitate este departe de a fi unanimă.

Bunăoară, unii autori[7] consideră că, în lipsa unor prevederi legale restrictive, toate
părţile din proces au deschisă calea formulării unei cereri de reexaminare, indiferent dacă le
este sau nu impusă obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru, motivat de împrejurarea că
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cererea de reexaminare constituie o modalitate de control judiciar al activităţii instanţei, limitată
şi adaptată la controlul taxelor judiciare de timbru. Astfel, s-a arătat că toate părţile în litigiu au
interesul rezolvării litigiului printr-un proces legal, ceea ce implică şi observaţii asupra modului
de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Câtă vreme încheierea prin care se soluţionează cererea de reexaminare este
irevocabilă, acest caracter se răsfrânge asupra tuturor părţilor din litigiu, care nu mai au
posibilitatea ulterior să invoce aspecte legate de taxele judiciare de timbru asupra cărora s-a
statuat irevocabil.

Plata anticipată a taxei judiciare de timbru constituie o obligaţie legală, condiţie sine qua
non a învestirii legale a instanţei cu soluţionarea litigiului. Or, îndeplinirea obligaţiilor procesuale
legale şi, a fortiori, a obligaţiilor imperative şi onerative nu este o problemă ce aparţine în
exclusivitate uneia dintre părţile din proces, ci o problemă a amândurora într-o manieră
specifică în raport cu poziţia lor procesuală.

În plus, s-a arătat că stabilirea taxei judiciare de timbru, implicând  calificarea corectă a
cererii introductive de instanţă şi, în aval, cuantumul cheltuielilor de judecată, acestea nu-i pot fi
indiferente pârâtului.

Un alt argument folosit de autorii care au adoptat această opinie este dat de
împrejurarea că textul nu distinge în privinţa titularului cererii de reexaminare, ceea ce,
coroborat cu termenii generali utilizaţi de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 – „se poate
face”, conduce la concluzia că, lipsa calităţii de subiect taxabil nu poate determina, de plano,
lipsa de interes în exercitarea cererii de reexaminare.

În schimb, o altă parte a doctrinei[8] consideră că titularii cererii de reexaminare sunt
doar subiectele taxabile, adică persoanele fizice sau juridice care sunt obligate să plătească
taxele judiciare de timbru, motivat de împrejurarea că interes în utilizarea căii de atac a
reexaminării o au doar persoanele fizice sau juridice care au obligaţia achitării taxei judiciare de
timbru; chiar dacă toate părţile implicate într-un proces urmăresc rezolvarea litigiului într-un
cadru legal, exercitarea unei cereri, indiferent dacă este o cerere de chemare în judecată sau o
cale de atac trebuie să aibă la bază interesul. Partea care nu este obligată la plata taxei
judiciare de timbru nu are interesul de a exercita calea de atac a reexaminării, ea neavând
niciun folos personal, prin posibila recunoaştere a acestui demers. Desfăşurarea unui litigiu cu
respectarea principiului legalităţii nu justifică un interes pentru celelalte părţi în proces în
frmularea unei astfel de cereri de reexaminare, întrucât acesta este un scop general, care poate
fi urmărit de acestea doar prin invocarea excepţiei de fond, a netimbrării sau insuficientei
timbrări a cererii de chemare în judecată.

Chiar şi unii autorii care susţin opinia contrară[9], realizează o serie de distincţii, arătând
că, o eventuală cerere de reexaminare formulată de pârât, prin care ar solicita să se constate
că reclamantul datorează mai puţin, ar urma să fie respinsă pentru lipsa de interes.

Jurisprudenţa analizată nu oferă exemple asupra acestei chestiuni.
Mai mult, se observă că, prin însăşi sesizarea Colegiului de Conducere al Înaltei Curţi

de Casaţie şi Justiţie, un element de discuţie asupra problemei de drept vizează existenţa sau
inexistenţa unui drept de opţiune al părţii interesate între cererea de reexaminare şi căile de
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atac de reformare – apel sau recurs, ceea ce implică, în prealabil identificarea părţii interesate,
în sensul cererii de reexaminare.

Din aceste perspective, consider că, în privinţa păţii care întruneşte şi calitatea de
subiect al obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru nu există un drept de opţiune între
cererea de reexaminare şi căile de atac de reformare.

Subiectul impunerii are un interes personal, născut şi actual în contestarea modului
de stabilire a taxei judiciare de timbru, tinzând astfel la înlăturarea obligaţiei de plată a taxei
judiciare de timbru sau la reducerea cuantumului acestei obligaţii.

În această ipoteză, titularul cererii de rexaminare trebuie să indice toate motivele de
fapt şi de drept pe care îşi fundamentează criticile, întrucît, faţă de caracterul irevocabil al
încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare, el nu mai poate completa criticile,
în căile de atac de reformare.

Bunăoară, subiectul impunerii – titular al cererii de reexaminare, nu ar putea invoca în
apel sau recurs greşita aplicare a legii în ceea ce priveşte caracterul taxabil sau nu al cererii şi
nici în privinţa existenţei unor scutiri legale subiective, în persoana sa, după ce, în cererea de
reexaminare a criticat, iar completul de reexaminare a soluţionat doar aspecte privitoare la
cuantumul taxei judiciare de timbru la care a fost obligat de instanţă.

Contrar, ar însemna să fie parţial golită de conţinut aplicarea dispoziţiilor art. 18 alin. (2)
– (4) din Legea nr. 146/1997, cu scindarea regimului juridic unitar, conferit de legiuitor
procedurii de reexaminare.

Or, interpretarea legii trebuie făcută în scopul aplicării acesteia, iar nu al neaplicării ei
(actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat).

În privinţa părţii care nu are, într-o fază procesuală (primă instanţă) şi calitatea de
subiect al impunerii, chestiunea în discuţie comportă o serie de nuanţări care presupun a se
stabilii existenţa sau nu a unui interes personal, născut şi actual ce trebuie să existe nu doar
atunci când se declanşează procesul civil, ci şi pentru formularea oricăror apărări, cereri

incidentale şi pentru exercitarea căilor de atac[10].
Sub acest din urmă aspect, se observă, ca o caracteristică generală a sistemului de

contencios subiectiv, că acţiunile preventive, bazate pe un aşa- numit „interes de securitate” nu

sunt admise decât în mod excepţional[11].
Mai mult, trebuie şi ca interesul să fie personal, în sensul că folosul urmărit prin cererea

în justiţie va aparţine titularului acesteia, iar printr-un demers în justiţie trebuie să se

urmărească asigurarea propriilor interese, nu ale altuia sau salvgardarea legii în general[12].
Plasat în această paradigmă, se observă că pârâtul poate justifica un interes personal

născut şi actual, în cererea de reexaminare, doar atunci când, prin acest demers tinde către o
majorare a cuantumului taxei judiciare de timbru stabilită de instanţă în sarcina părţii adverse,
subiect al impunerii, întrucât interesul său se circumscrie invocării şi susţinerii, în viitor, în
aceeaşi fază procesuală, a excepţiei netimbrării sau a insuficientei timbrări, tinzând prin această
apărare la soluţionarea litigiului pe baza unei excepţii absolute, peremptorii ce începe prin a
avea caracter dilatoriu.

În schimb, pârâtul nu ar putea invoca, prin cererea de reexaminare, aspecte care
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vizează calificarea acţiunii şi stabilirea caracterului netaxabil al acesteia din perspectiva aplicării
dispoziţiilor legale prin care se instituie scutiri legale obiective de la plata taxei judiciare de
timbru şi cu atât mai puţin, aplicarea dispoziţiilor prin care se instituie scutiri legale subiective în
considerarea părţii adverse.

Pârâtul nu are, în aceste din urmă ipoteze, un interes personal, născut şi actual, motiv
pentru care, cererea de reexaminare apare ca fiind lipsită de interes.

Interesul pârâtului, de a contesta cuantumul taxei judiciare de timbru şi, implicit
aplicarea dispoziţiilor legale, în ceea ce priveşte calificarea acţiunii şi stabilirea caracterului
taxabil/netaxabil al acesteia se naşte, devine personal şi actual doar în căile de atac, fie atunci
când taxa judiciară de timbru, achitată de reclamant, se regăseşte în cuntumul cheltuielilor de
judecată la care pârâtul a fost obligat, în temeiul art. 274 din Codul de procedură civilă, ca parte
căzută în pretenţii, fie în ipoteza în care, exercitând el însuşi o cale de atac de reformare (apel
sau recurs), instanţa de control judiciar ierarhic stabileşte, în sarcina sa, o taxă judiciară de
timbru, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997.

Consider că, în această ipoteză, părţii care, în fazele procesuale anterioare nu a avut
calitatea de subiect impozabil şi deci de titular al cererii de reexaminare, trebuie să i se
recunoască posibilitatea formulării cererii de rexaminare şi contestarea modului de stabilire a
taxei judiciare de timbru de către instanţe de apel sau recurs, după caz, în aceeaşi manieră şi în
condiţii de simetrie şi echilibru procesual, prin comparaţie cu situaţia părţii care, în faza iniţială a
procedurii, a iniţiat acelaşi demers, fără a i se putea opune caracterul irevocabil al incheierii
pronunţate în cererea de reexaminare precedentă, formulată de partea adversă.

Cu atât mai mult, o atare posibilitate trebuie recunoscută părţii care devine interesată,
atunci când, în fazele procesuale anterioare, partea adversă (titular al cererii de reexaminare,
potrivit distincţiilor făcute în precedent) nu a uzat de calea specială de atac, lăsând ca, prin
propria inacţiune, să se definitiveze soluţia primei instanţe asupra acestei chestiuni prejudiciale.

În acest sens, pot fi reţinute dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Legea  nr. 146/1997 potrivit
cărora, cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti, se
taxează cu 50% din:

-                taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de
prima instanţă;

-                taxa datorată la suma suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile
în bani.

Din formularea textului, se observă că taxa judiciară de timbru aferentă apelului şi
recursului se stabileşte prin raportare la taxa judiciară de timbru datorată, potrivit legii, iar nu
prin raportare la taxa judiciară de timbru achitată în mod efectiv, în primă instanţă.

Or, stabilirea taxei datorate, potrivit legii; în apel şi/sau recurs implică un nou
silogism, de data aceasta, din partea instanţelor de control judiciar ierarhic, acesta fiind
construit pe baza aceloraşi elemente juridice şi logice, la care a apelat prima instanţă, respectiv
calificarea cererii sau acţiunii în justiţie, aplicarea, eventual, a dispoziţiilor legale care stabilesc

scutiri obiective sau subiective, după caz, şi determinarea cuantumului taxei
[13]

.
În plus, un argument în favoarea acestei teze este dat şi de necesitatea asigurării
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efectivităţii dreptului de acces la instanţă.
Bunăoară, într-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a

statuat că, în conformitate cu prevederile Convenţiei, sunt apărate drepturi efective şi concrete,
nu teoretice şi iluzorii, iar dreptul de acces la o instanţă, garantat de art. 6§1 din Convenţie este

un astfel de drept[14].
Totodată, inclusiv în cauze privind România, Curtea a statuat că dreptul de acces la un

tribunal nu este absolut; el poate cunoaşte anumite limitări, întrucât, prin însăşi natura sa, cere
o reglementare din partea statului care poate alege mijloacele pe care să le utilizeze în acest
scop, instanţa de contencios european acceptând că interesele unei bune administrări a justiţiei
pot să justifice impunerea unor restricţii de natură financiară în accesul unei persoane la o

instanţă[15].
Ca atare, dreptul de acces la o instanţă poate face obiectul unor limitări, condiţiile

impuse în jurisprudenţa Curţii fiind acelea ca aceste limitări să aibă un scop legitim şi să

păstreze un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit[16].
În referire la problema anulării apelului pentru neplata taxelor judiciare de timbru,

Curtea a reţinut că, deşi Convenţia nu impune statelor crearea unui dublu nivel de jurisdicţie,
dacă acestea hotărăsc să implementeze un astfel de sistem, ele au obligaţia să vegheze ca
justiţiabilii să se bucure în faţa instanţelor de apel de garanţiile fundamentale ale art. 6§1 din

Convenţie[17].
Prin urmare, dreptul de acces la o instanţă, trebuie să fie respectat şi de instanţa de

apel, iar această abordare se aplică cu atât mai mult cu cât obligaţia de a plăti taxa de timbru nu
a fost impusă decât în instanţa de apel care a solicitat plata, atât a cheltuielilor de judecată
pentru procedura în faţa ei, cât şi a celor pe care aceasta le considera ca fiind datorate pentru

procedura în faţa instanţei de fond[18].
Ca atare, ţinând cont de criteriile pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le

foloseşte pentru a determina dacă, în ciuda marjei de apreciere de care statele beneficiază în a
reglementa dreptul de acces la instanţă, acest drept a fost restrâns în aşa măsură încât a fost
afectat în substanţa sa, respectiv, cuantumul cheltuielilor de judecată apreciat în contextul
circumstanţelor speţei date, inclusiv capacitatea reclamantului de a le achita, precum şi faza

procesuală în care această restricţie este impusă[19], se observă că, pentru partea care,
într-o primă fază procesuală, nu are calitatea de subiect al taxei de timbru, dar care, în fazele
procesuale ulterioare (apel sau recurs) poate dobândi o atare calitate, devenind parte interesată
în contestarea modalităţii de stabilire a taxei judiciare de timbru de către prima instanţă, fie
datorită acestei calităţi, astfel dobândite, fie din perspectiva cuantumului cheltuielilor de
judecată la care a fost obligată, calea de atac a reexaminării poate deveni efectivă doar dacă
acestei părţi i se recunoaşte posibilitatea de a formula cererea de reexaminare, independent de
exercitarea aceleiaşi căi, de către partea adversă, fără ca soluţia pe care aceasta din urmă a
obţinut-o în cererea de reexaminare să-i poată fi opusă.

Situaţia expusă şi concluzia la care am ajuns sunt similare celor constatate de Curtea

Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Brezeanu c/a România[20] şi Rusen c/a
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România[21], în care s-a observat că, la momentul faptelor, cadrul legislativ nu oferea
reclamanţilor un recurs adecvat şi efectiv care să fie epuizat pentru  a obţine scutirea sau
reducerea taxelor judiciare de timbru.

În condiţiile în care, în dreptul intern, există o controversă sub acest aspect, ceea ce, în
esenţă, ridică o problemă de previzibilitate în aplicarea normei, trebuie ca, modalităţile

procedurale identificabile să asigure efectivitatea dreptului de acces la justiţie[22].
§ 2.4. Corelativ acestor aspecte legate de previzibilitatea procedurii cererii de

reexaminare, o altă problemă controversată în doctrină este aceea a aplicării principiului
non reformatio in pejus în această procedură.

Bunăoară, o parte a docrinei [23], consideră că, în procedura reexaminării, se aplică
principiul non reformatio in pejus, ca măsură logică de echitate care împiedică instanţa să
creeze o ituaţie mai grea pentru partea care a exercitat calea de atac, precum şi faţă de natura
juridică, de cale de atac, a cererii de reexaminare.

Aşadar, dacă instanţa care soluţionează cererea de reexaminare constată, odată cu
judecata acesteia, că titularului cererii de reexaminare i-ar reveni obligaţia de plată pentru o
sumă mai mare decât cea stabilită iniţial de instanţa de fond, atunci va trebui să respingă
cererea de reexaminare.

Dacă însă şi partea adversă a formulat cerere de reexaminare, tinzând către majorarea
taxei judiciare de timbru stabilită, de pildă, în sarcina reclamantului, atunci instanţa va putea ca,
admiţând această a doua cerere de reexaminare, să dispună obligarea reclamantului (autorul

primei cereri de reexaminare, respinse) la plata diferenţei de taxă de timbru[24].

În opinia contrară[25], se apreciază că principiul non reformatio in pejus, nu operează în
ipoteza cererii de reexaminare, întrucât intersectându-se cu alte principii şi reguli imperative ale
procesului civil, printre care principiul legalităţii, ar aduce atingere acestora din urmă.

Jurisprudenţa analizată nu ridică această problemă, însă oferirea unui răspuns la
această întrebare completează regimul juridic al cererii de reexaminare, reglementată de art. 18
din Legea nr. 146/1997 şi oferă o imagine de ansamblu asupra unui mecanism articulat pe baza
căruia se asigură efectivitatea drepturilor părţilor din litigiu.

Apreciez că, în această din urmă chestiune se aplică principiul non reformatio in pejus,
ca garanţie a respectării dreptului de apărare al părţilor, de unde rezultă că, pe de o parte, în
lipsa cererii de reexaminare a pârâtului, prin care să tindă la majorarea cuantumului taxei,
instanţa de reexaminare, nu ar putea suplimenta taxa judiciară de timbru. Fiind o chestiune care
premerge soluţionării unei excepţii absolute şi care astfel se integrează excepţiei de netimbrare,
sau de insuficientă timbrare, în concurs cu principiul non reformatio in prejus, excepţiile

absolute cunosc o atenuare[26].
Dispoziţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 nu ar putea constitui un argument în

sensul neaplicării principiului non reformatio in pejus în procedura cererii de reexaminare,
întrucât textul se referă la fazele procesuale anterioare şi la căile ordinare sau extraordinare, de
drept comun, iar nu la măsuri procesuale ale instanţei de fond, anterioare cererii de
reexaminare.
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 *
Prin urmare, răspunzând pe baza acestor consideraţii de principiu la prima problemă de

drept ridicată de recursul în interesul legii, respectiv, dacă există sau nu un drept de opţiune al
părţii interesate, între exercitarea cererii de reexaminare şi căile de atac de reformare, apel sau
recurs, apreciez că un atare drept de opţiune nu există în privinţa părţii care are şi calitatea de
subiect al obligaţiei de a achita taxa judiciară de timbru.

Partea interesată, în sarcina căreia s-a stabilit taxa judiciară de timbru, poate contesta
modul de stabilire a taxei doar prin intermediul cererii de reexaminare, iar folosirea reflexivului
„se poate” din cuprinsul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 nu poate fi interpretată ca dând
naştere unui drept de opţiune, din aceste perspective, ci constituie expresia principiului

disponibilităţii în exercitarea acestui mijloc procedural de apărare[27].
Cererea de reexaminare constituie o cale de atac efectivă, în sensul        art. 6§1 din

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în condiţiile în care controlul judiciar vizează
legalitatea stabilirii taxei judiciare de timbru, inclusiv sub aspectul calificării cererii şi al aplicării
dispoziţiilor legale prin care se stabilesc scutiri obiective sau subiective, după caz, de la plata
taxelor judiciare de timbru, iar în cadrul acestui control se dă eficienţă principiului non reformatio
in pejus.

Pentru partea în sarcina căreia nu s-a stabilit taxa judiciară de timbru, cererea de
reexaminarea prevăzută de art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea                nr. 146/1997 nu constituie
o cale de atac efectivă, dată fiind lipsa interesului personal, născut şi actual în exercitarea
acesteia.

Această din urmă parte poate supune examinării instanţelor de control judiciar ierarhic
modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru de către  prima instanţă, pe calea apelului
sau după caz, a recursului formulat cu privire la cuantumul cheltuielilor de judecată la care a
fost obligată în temeiul art. 274 din Codul de procedură civilă şi în care se regăsesc şi taxele
judiciare de timbru achitate de partea adversă şi poate formula ea însăşi, în căile de atac, atunci
când devine subiect al impunerii, fără a i se putea opune soluţia asupra cererii de reexaminare
din fazele procesuale anterioare.

 *
            § 3. Posibilitatea atacării încheierii pronunţate asupra cererii de reexaminare
odată cu hotărârea pronunţată asupra fondului

Cea de-a două problemă ridicată prin sesizarea de recurs în interesul legii vizează
posibilitatea atacării cu apel sau recurs, odată cu fondul, a încheierii pronunţate de completul
învestit cu soluţionarea cererii de reexaminare, faţă de caracterul irevocabil al acestei hotărâri,
prevăzut de art. 18 alin. (3) din Legea     nr. 146/1997.

Sub acest aspect, se observă că, în cadrul primei opinii se consideră că, indiferent dacă
partea interesată a formulat sau nu cererea de reexaminare, aceasta nu mai poate critica prin
căile de atac de reformare – apel sau recurs – modul de stabilire a taxei judiciare de timbru,
inclusiv pentru motive de nelegalitate, întrucât, pe de o parte, nu există un drept de opţiune între
calea de atac de retractare şi căile de atac de reformare iar, pe de altă parte, caracterul
irevocabil al hotărârii pronunţate asupra cererii de reexaminare se opune acestui demers.
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În această opinie, s-a recunoscut posibilitatea exercitării căilor de atac de reformare,
doar pentru alte motive care nu privesc legalitatea perceperii taxei judiciare de timbru, precum
greşeli procedurale care vatămă interesele părţii.

Şi în literatura de specialitate[28] această opinie a cunoscut o largă răspândire, fiind
fundamentată pe natura juridică a termenului de formulare a cererii de reexaminare, aceea de
termen de decădere, pe lipsa dreptului de opţiune al părţii interesate, între formularea cererii
de reexaminare şi invocarea în căile de atac, a apărărilor privind timbrarea, precum şi pe
caracterul irevocabil al încheierii prevăzute de art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997.

Dimpotrivă, în cadrul celei de-a doua opinii, în care se acceptă doar un control limitat în
cererea de reexaminare, exclusiv sub aspectul erorilor de calcul, fără posibilitatea cenzurării
modului de aplicare a dispoziţiilor legale, se consideră că încheierile prevăzute de art. 18 alin.
(2) din Legea nr. 146/1997 poate fi atacată prin căile de atac de reformare, odată cu hotărârea
pronunţată asupra fondului, întrucât: în privinţa acestor încheieri, legiuitorul nu a prevăzut
exclusivitatea cererii de reexaminare; controlul judiciar permis de art. 20 alin. (5) din Legea nr.
146/1997 ar fi golit de conţinut; caracterul irevocabil al acestei încheieri trebuie raportat la
natura căii de atac exercitate care este una de retractare.

Această opinie are şi o susţinere docrinară[29] în care se arată că încheierea prevăzută
de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 poate fi atacată cu apel sau recurs odată cu fondul,
întrucât „este de principiu că înfăptuirea controlului judiciar nu poate fi ab initio amputată prin
sustragerea unei chestiuni litigioase din perimetrul acestui control (…), putând fi pus în operă
dreptul la apărare şi complementul natural al acestuia – contradictorialitatea – inclusiv cu privire
la calificarea juridică a cererii de chemare în judecată, timbrarea acţiunii şi, pe cale de
consecinţă, modul de rezolvare a cererii de reexaminare”.

În această  chestiune, jurisprudenţa Curţii Constituţionale oferă doar un răspuns parţial,
în sensul că încheierea prevăzută de art. 18 alin. (2) din Legea     nr. 146/1997, fiind irevocabilă,
nu mai poate fi atacată separat printr-o altă cale, această soluţie fiind expresia voinţei
legiuitorului, de a se soluţiona cu celeritate incidentul procedural al timbrării, prealabil antamării

fondului[30].
Apreciez că, de vreme ce controlul judiciar de retractare efectuat în cererea de

reexaminare vizează legalitatea şi temeinicia stabilirii sumei ce reprezintă taxă judiciară de
timbru, astfel cum am arătat în precedent şi cum, de altfel, a constatat şi instanţa de contencios

constituţional[31], nu mai există nicio raţiune pentru care, în pofida caracterului irevocabil al
încheierii pronunţate de completul de reexaminare, să se deschidă părţii interesate o altă cale
de atac, de reformare, odată cu apelul sau recursul declarat împotriva hotărârii pronunţate
asupra fondului.

Împrejurarea că legiuitorul nu a prevăzut, în cuprinsul art. 18 alin. (2) din Legea nr.
146/1997, că împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face numai

cerere de reexaminare, astfel cum este cazul, de pildă, al dispoziţiilor art. 1085 din Codul de
procedură civilă anterior sau art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008
nu este de natură a înlătura exclusivitatea căii de retractare prevăzute de legea specială, prin
raportare la căile de atac de reformare şi nici caracterul irevocabil, ex lege al încheierii astfel
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pronunţate.
În plus, dacă intenţia legiuitorului ar fi fost să elimine doar posibilitatea exercitării, în

mod separat, a unei căi de atac împotriva acestei încheieri, nu ar fi fost necesară încluderea, în
textul legal, a menţiunii referitoare la caracterul irevocabil al acesteia, de vreme ce exercitarea
apelului şi a recursului împotriva încheierilor premergătoare, odată cu fondul, constituie regula

în materie, potrivit art. 282 alin. (2) teza I şi art. 299 din Codul de procedură civilă anterior[32].
Referitor, la aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 care stabilesc,

în sarcina instanţelor de control judiciar ordinar sau extraordinar,  obligaţia de a verifica modul
de determinare a cuantumului taxei judiciare de timbru şi de a dispune măsuri pentru
perceperea acesteia, consider că, prin existenţa în dreptul procesual pozitiv, a cererii de
reexaminare, aceste dispoziţii nu pot rămâne fără aplicare. De asemenea, independent de
soluţionarea unei cereri de reexaminare în fazele procesuale anterioare, acestor norme
urmează să li se dea aplicare în modalitatea deja statornicită, respectiv aceea că,
nerespectarea dispoziţiilor referitoare la timbrarea acţiunii, observată în căile de atac nu poate
determina casarea hotărârii atacate sau anularea acţiunii în căile de atac.

În final, din perspectiva caracterului efectiv al dreptului de acces la instanţă şi mplicit, a
caracterului efectiv al cererii de reexaminare, ca singura cale de atac, de retractare, ce poate fi
exercitată în privinţa stabilirii taxei judiciare de timbru, consider că recunoaşterea caracterului
exclusiv  al acestei căi de atac trebuie dublată de garanţii, în sensul stabilirii unor limite  cât mai
largi ale controlului efectuat în această procedură, căile de atac de reformare nefiind efective
potrivit nuanţărilor expuse, în această privinţă.

 
*          *

*
            Faţă de cele expuse, în temeiul art. 517 din Codul de procedură civilă, solicit
admiterea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie şi pronunţarea unei hotărâri prin care să se asigure interpretarea şi
aplicarea  unitară a legii în probemele de drept sesizate.

 
PROCUROR  GENERAL,

Tiberiu Mihail NIŢU
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