GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind taxele judiciare de timbru 80/2013
cu privire la LEGEA Nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei
de mediator

Art. 10. - (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20
lei;
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei.
(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor
a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu
poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care
obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se
taxează cu 100 lei.
(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art.
712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept
privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. (1).
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei,
dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror
valoare depăşeşte 5.000 lei.

Art.11 –(1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:
a)cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să
consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de
mediere - 20 lei; în cazurile în care înţelegerea sau acordul de mediere priveşte
transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai
multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care
s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare
dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care
înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă
50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;
Se coroboreaza cu art. 63 din Legea 192/ 2006,
Art. 63.
[{*}] (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va
pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre,
dispoziţiile art. 438 - 441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. (alineat modificat prin
art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 90/2012, în vigoare de la 21 decembrie 2012)
[{*}] (2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii
interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu
excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de
transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun
imobil, partaje şi cauze succesorale. (alineat modificat prin art. I pct. 15 din Legea
nr. 115/2012 - publicată la 9 iulie 2012, în vigoare de la 1 octombrie 2012)
(21) Instanţa de judecată nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătite
pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o
cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor. (alineat
introdus prin art. I pct. 16 din Legea nr. 115/2012 - publicată la 9 iulie 2012, în
vigoare de la 1 octombrie 2012)
(3) Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei legi
constituie titlu executoriu. (alineat introdus prin art. I pct. 31 din Legea nr.
370/2009, în vigoare de la 6 decembrie 2009)

Art. 5. - (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei - părţi ce se cuvine fiecărui
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;
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;
e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive - 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.
Art.52. Articolul 592 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441
din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 592. - Cererea adresată instanţei privind pronunţarea unei hotărâri care să
consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere se taxează
potrivit legii.

