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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea  

Legii taxei de stat nr. 1216/1992 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la 

elaborarea proiectului 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr. 1216/1992 a fost 

elaborat de către Ministerul Justiţiei. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect este elaborat în scopul perfecționării prevederilor legale 

referitoare la taxa de stat percepută pentru cererile de chemare în judecată, cererile 

terților care au revendicări de sine stătătoare, pentru cererile privitor la litigiile 

precontractuale, pentru cererile (plângerile) privitor la cauzele cu procedură 

specială, pentru cererile de apel şi cererile de recurs, pentru cererile de revizuire a 

hotărârilor instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru eliberarea de către instanţele 

judecătoreşti a copiilor (duplicatelor) de pe documente. 

La moment prevederile legale sunt susceptibile de a crea situații inechitabile 

în practică (spre exemplu, prin perceperea unei taxe de stat identice (de 25 000 lei, 

care este maximal admisibilă pentru persoane fizice) de la o persoană a cărei 

valoare a acțiunii este de 1 000 000 lei și de la o persoană a cărei valoare a acțiunii 

este de 3 000 000 lei. 

Prin intermediul proiectului se urmărește înlocuirea formulei rigide de calcul 

cu una mai flexibilă, care va asigura un tratament gradual și echitabil la perceperea 

acestei taxe. 

 Totodată, autorul proiectului consideră că eliminarea plafonului maxim al 

taxei de stat, prin sine însăși nu constituie în mod automat o încălcare a standardelor 

CEDO, consacrate prin hotărîrea în cauza Weissman și alții v. România, nr. 

63945/00. Or, legiuitorul național în spiritul celor decise de Curte (care a menționat 

că, „§ 37cuantumul taxelor, apreciat în contextul circumstanțelor unei spețe 

concrete, inclusiv capacitatea reclamantului de a le achita, precum şi faza 

procedurală în care aceasta restricție este impusă sunt factori care trebuie luați în 

considerare atunci când se determina dacă o persoană a beneficiat de dreptul de 

acces la un tribunal sau dacă, din cauza cuantumului taxelor, dreptul de acces la 

un tribunal a fost restrâns în așa măsură încât a fost afectat în însăși substanța sa), 

are stabilite în legislație limitări intrinseci pentru perceperea unor sume exorbitante 

(art. 85 alin. (4) CPC „în funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în 

acest sens, persoana fizică sau juridică este scutită de către judecător (de către 

instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei.”). 
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Suplimentar, legislația procesual civilă prevede și posibilitatea amânării sau 

eşalonării plăţii taxei de stat.   

De asemenea, Curtea a reiterat în jurisprudența sa, că nu a negat niciodată că 

interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricții 

financiare accesului unei persoane la un tribunal (Kreuz v. Polonia, nr. 28249/95, § 

59). 

Obligația justițiabililor de a achita instanțelor judecătorești civile taxe aferente 

cererilor pe care ele urmează să le examineze nu poate fi considerată ca o restricție 

a dreptului de acces la o instanță incompatibilă în sine cu Articolul 6 § 1 din 

Convenție. Cu toate acestea, cuantumul taxelor, apreciat în lumina circumstanțelor 

particulare ale unei cauze concrete, este un factor care trebuie luat în considerare 

pentru a determina dacă interesatul a beneficiat de dreptul său de acces. (Stankov v. 

Bulgaria, nr. 68490/01, § 52) 

În cauzele cu caracter patrimonial, în stabilirea cuantumului taxei de stat 

trebuie să există o legătură directă dintre obiectul procedurii și taxa de stat, întrucât 

cuantumul taxei de stat depinde de pretențiile înaintate de reclamant. (Kniat v. 

Polonia, nr. 71731/01, § 41). 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea 

elementelor noi 

Prezentul proiect stabilește cuantumul taxei de stat și gradările acesteia în 

funcție de valoarea acțiunii sau de suma încasată și vine să modifice la articolul 3 

alineatul (1) litera a) din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 coloana a doua art. 

articolul 3 alineatul (1) litera a) din Legea taxei de stat nr. 1216/1992. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.  

 

 

Secretar de stat                                        Veronica MIHAILOV- MORARU 
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