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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti,22.11.2016 
PL-x 394/2013/2016 

 
RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru  

 

  

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

fost sesizată spre dezbare, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind 

taxele judiciare de timbru,  transmis cu adresa nr. PL-x 394 din  28 octombrie 

2013  şi înregistrat cu nr.4c-11/1186 din 28 octombrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de lege în şedinţa  din 21 octombrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de  lege. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare, 

taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare arătându-se că modificările 

cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de 

procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul 

civil impune revizuirea urgentă a legislaţiei în materia taxelor judiciare de 



 2

timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil, 

noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces 

echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea 

infrastructurii, pregătirea personalului din sistemul justiţiei etc. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 

şedinţa din  22 noiembrie  2016.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  

prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în forma 

transmisă de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege, face parte 

din categoria legilor ordinare.  

   
 
 
 
 
                  VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
                  Nicolae Ciprian NICA                                  Ninel PEIA 
 

 

 

 

 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 


		2016-11-28T11:27:51+0200
	Florica D. Manole




