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14. Hotărârea de Guvern nr. 113/2010 
privind aprobarea taxelor i tarifelor pentru operaţiunile 

efectuate de Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului i ofi ciile 

registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicată în 
M. Of. nr. 130 din 25 februarie 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, i al art. 11 alin. (1) 
din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modifi cările i 
completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1)Se aprobă taxele pentru operaţiunile efectuate de Ofi ciul 
Naţional al Registrului Comerţului i ofi ciile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru operaţiunile de eliberare duplicat certifi cat de înregistrare/
anexă, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certifi cat constatator, 
prevăzută la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, i eliberare de copii certifi cate, 
prevăzută la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplică taxe suplimentare de 50% 
pentru soluţionarea cererii în termen de maximum 48 de ore.

Art. 2. (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea off-line de către Ofi ciul 
Naţional al Registrului Comerţului i ofi ciile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţu-
lui computerizat i pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate 
în registrul comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale 
Ofi ciului Naţional al Registrului Comerţului, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererea de eliberare de informaţii prevăzute în anexa nr. 2 se 
aplică tarife suplimentare, după cum urmează:

a) 50% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 48 de ore de 
la data înregistrării solicitării;

b) 30% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile de la 
data înregistrării.

Art. 3. (1) Informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autorităţilor 
i instituţiilor publice, cu excepţia celor fi nanţate integral din venituri proprii, 

fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest 
scop.
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(2) Pentru informarea opiniei publice, Ofi ciul Naţional al Registrului 
Comerţului eliberează cu titlu gratuit ziari tilor i reprezentanţilor mijloacelor 
de informare în masă informaţii statistice din registrul comerţului, care nu 
pot fi  reutilizate în scop comercial.

Art. 4. Pentru serviciile auxiliare prestate de Ofi ciul Naţional al Registru-
lui Comerţului i ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale, 
nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte i 
informaţii prin mijloace de comunicaţii  po tă, fax, e-mail, suport magnetic, 
traducerea în limba engleză a certifi catelor constatatoare/informaţiilor 
punctua le pentru solicitanţi, tehnoredactarea cererilor i declaraţiilor, 
îndru marea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului 
comerţului, altele decât cererile de înregistrare i autorizare a funcţionării, 
i alte asemenea servicii se stabile te, în mod unitar, prin ordin al ministru-

lui justiţiei, pe bază de calculaţie de preţ.

Art. 5. În cazul renunţării la cerere înainte de soluţionarea acesteia, al 
neprestării serviciului de înregistrare în registrul comerţului ori în situaţiile 
în care se achită eronat sau în plus faţă de suma stabilită prin prezenta 
hotărâre, taxele, tarifele i comisioanele se vor restitui în conformitate cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fi scală, republicată, cu modifi cările i completările ulterioare, precum i ale 
actelor normative emise în aplicarea acesteia.

Art. 6. (1) Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului i ofi ciile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale colectează taxele i tarifele aferente unor 
activităţi i/sau fonduri cu destinaţie specială i, după caz, le virează în 
contul entităţilor benefi ciare, în temeiul unor prevederi legale exprese.

(2) Entităţile benefi ciare, după caz, suportă comisioanele percepute 
pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare 
i plăţi, aferente virării taxelor i tarifelor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru operaţiunile de colectare i virare în contul entităţilor 
benefi ciare ale taxelor aferente activităţilor i/sau fondurilor cu destinaţie 
specială, Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului percepe un comision 
suportat de entitatea benefi ciară, care va fi  stabilit prin ordin al ministrului 
justiţiei, pe bază de fundamentare economică.

Art. 7. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
Hotărârea Guvernului nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor i tarifelor 
pentru operaţiunile efectuate de Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului 
i ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul 

Ofi cial al României, Partea I, nr. 492 din 15 iulie 2009.

Art. 4-8
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Anexa nr. 1

Taxele pentru operaţiunile efectuate 
de Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului 

i ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Nr.
crt.

Denumirea operaţiunii
Taxa
- lei -

1. Servicii prealabile înregistrării în registrul comerţului, 
documente care, potrivit legii, se înregistrează sau se 
eliberează în/din registrul comerţului, comisioane pentru 
servicii oferite de ofi ciile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale: înregistrare verifi care denumire fi rmă 
i rezervare*) persoană fi zică autorizată/întreprindere 

individuală/întreprindere familială; înregistrare verifi care 
disponibilitate*) denumire fi rmă/emblemă persoană juridică; 
înregistrare verifi care unicitate*) sediu social/asociat unic/
persoană fi zică autorizată/titular al întreprinderii individuale/
reprezentant al întreprinderii familiale; modifi care*) a unei 
înregistrări (element) persoană fi zică autorizată/întreprindere 
individuală/întreprindere familială; preschimbare a 
certifi catului de înregistrare în mod curent, ca urmare a 
unor modifi cări*); depunere situaţii fi nanciare*) anuale sau de 
lichidare; eliberare duplicat certifi cat de înregistrare/anexă; 
obţinere cod unic de înregistrare (CUI); transmitere spre 
publicare în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a/
a VII-a, a actelor prevăzute de lege; transmitere declaraţii pe 
propria răspundere privind autorizarea funcţionării; obţinere 
informaţii din cazierul fi scal; transmitere/obţinere alte 
documente/informaţii prevăzute în mod expres de lege

10/
Înregistrare/ 
element**)/ 
document

2. Înregistrare în registrul comerţului*) persoane juridice/
sucursale/schimbare de sediu social în alt judeţ/schimbare 
formă juridică

120/
înregistrare

3. Înregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum i 
a altor documente/date care, potrivit legii, se înregistrează 
sau se menţionează în registrul comerţului pentru persoane 
juridice; rezervare*) denumire fi rmă/emblemă persoane 
juridice; înregistrare*) persoană fi zică autorizată/întreprindere 
individuală/întreprindere familială; menţionare*) a unui 
document în registrul comerţului pentru persoană fi zică 
autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; 
înregistrare declaraţie pe propria răspundere privind 
autorizarea funcţionării*); eliberare extras de registru; 
eliberare certifi cat constatator

30/
înregistrare/ 
operaţiune/ 
element**)

4. Eliberare de copii certifi cate de pe documentele depuse la 
registrul comerţului

4+0,2/
pagină 

certifi cată

*) La taxele percepute pentru operaţiunile în cauză se aplică fondul de lichidare, constituit 
potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modifi cările i completările 

Anexa nr. 1



125  �  H.G. nr. 113/2010

ulterioare, i fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 
privind conţinutul, etapele, condiţiile de fi nanţare, publicare i distribuire a Buletinului procedurilor 
de insolvenţă, cu modifi cările i completările ulterioare.

**) Elemente i alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistrează sau se menţionează 
în registrul comerţului pentru persoane juridice i persoane fi zice autorizate/întreprinderi indi-
viduale/întreprinderi familiale:

a) elemente care se înregistrează în registrul comerţului: denumire; emblemă; sediu social, 
inclusiv schimbarea datorată modifi cării administrative a denumirii arterei de circulaţie/numă rului 
po tal; obiect de activitate; durata de funcţionare; suspendare/reluare activitate; asociaţi; participa-
re la profi t i pierderi; administratori/persoane împuternicite (fi zice sau juridice, reprezentanţi legali, 
lichidatori etc); înscriere structură acţionariat; cenzori/auditori persoane fi zice sau juridice i repre-
zentanţi cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/diviza-
re; lichidare, radiere înmatriculare/menţiune/altă operaţiune; erori materiale generate de solicitant; 
alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu 
modifi cările i completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modifi care sediu pro-
fesional/obiect de activitate/date persoană fi zică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 
familială; punct de lucru persoană fi zică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; 
modifi care participare la benefi cii i pierderi întreprindere familială; modifi care membri/reprezen-
tant întreprindere familială; patrimoniu de afectaţiune;

b) documente supuse menţionării în registrul comerţului: hotărârile adunării generale a 
acţionarilor/asociaţilor; hotărârile pronunţate de instanţele judecătore ti; recursurile i/sau opoziţiile 
formulate, alte cereri sau acţiuni; prospectul de emisiune de acţiuni; proiectul de fuziune/divizare; 
cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modifi cările i 
completările ulterioare; dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar; 
registrele societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni; registrul independent al acţionarilor; 
prelungirea valabilităţii sediului fi rmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnătură; certifi -
catele de garanţie legală pentru administratori i cenzori; dovada vărsământului de capital social; 
plângerile împotriva rezoluţiei directorului ofi ciului registrului comerţului pentru persoană fi zică 
autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; oricare alt act prevăzut de lege.

Anexa nr. 2

Tarifele pentru eliberarea off-line de către Ofi ciul Naţional al Registrului 
Comerţului i ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale de 

informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat 
i pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul 

comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale Ofi ciului Naţional 
al Registrului Comerţului

Nr.
crt.

Categorii de informaţii Tariful
- lei -

1. Eliberare off-line de informaţii înregistrate în 
registrul comerţului: număr de ordine în registrul 
comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de 
înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, 
activitate principală, activităţi secundare, capital 
social, activităţi autorizate; informaţii cu număr 
variabil de apariţii referitoare la: asociaţi/acţionari, 
administratori/cenzori/reprezentanţi, sucursale/
subunităţi/sedii secundare; informaţii din situaţiile 
fi nanciare anuale, alte categorii de informaţii

0,85/informaţie 
distinctă sau 

indicator fi nanciar

Anexa nr. 2
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2. Eliberare off-line de informaţii (date de identifi care 
fi rme) pe serii de fi rme grupate pe criterii*) (arie 
geografi că; localitate/sector/stradă; domeniu/obiect 
de activitate; capital social; cifră de afaceri; persoană 
fi zică sau juridică asociat/acţionar/administrator/
reprezentant/cenzor/auditor în fi rmele înregistrate în 
registrul comerţului; alte criterii)

7 + 3/date de 
identifi care fi rmă

3. Eliberare de raport istoric despre o fi rmă (evoluţia 
fi rmei de la înmatriculare până la data solicitării 
raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de 
informaţii înregistrate)

20 + 3/fi ecare 
depunere de act 

sau menţiune 
înregistrată

4. Eliberare de date statistice (fi a sintetică a investiţiei 
străine pentru o ţară i o perioadă defi nită; statistică 
în funcţie de un criteriu)

20/fi ă sintetică/
statistică 

unicriterială
5. Eliberare on-line de informaţii privind date de 

identifi care fi rmă (denumire, formă juridică, cod 
unic de înregistrare, număr de ordine în registrul 
comerţului, sediu social); i de alte informaţii 
înregistrate în registrul comerţului (durată de 
funcţionare, activitate principală, activităţi secundare, 
capital social; informaţii cu număr variabil de apariţii 
referitoare la asociaţi/acţionari, administratori/
cenzori/reprezentanţi, sucursale/subunităţi/alte 
sedii secundare; informaţii din situaţiile fi nanciare 
anuale; informaţii privind cererile depuse la registrul 
comerţului – tip/număr i dată înregistrare cerere; 
alte categorii de informaţii)

1,6/date de 
identifi care fi rmă 
+ 0,5/informaţie 

distinctă sau 
indicator fi nanciar

*) Tarifele se reduc în funcţie de numărul de fi rme despre care se solicită informaţii:
- între 101 i 500 fi rme: reducere 20%;
- între 501 i 1.000 fi rme: reducere 30%;
- între 1.001 i 10.000 fi rme: reducere 40%;
- peste 10.000 fi rme: reducere 50%.

Anexa nr. 2
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15. Ordinul nr. 1788/1 septembrie 2011
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare 

prestate de ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale i 
de Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului

publicat în 
M. Of. nr. 800 din 11 noiembrie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 113/2010 privind 
aprobarea taxelor i tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Ofi ciul Naţional al 
Registrului Comerţului i ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale,

în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
652/2009 privind organizarea i funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modifi cările i 
completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de ofi ciile 
registrului comerţului de pe lângă tribunale i de Ofi ciul Naţional al 
Registrului Comerţului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2. Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului i ofi ciile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea 
ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 
ministrului justiţiei nr. 2.582/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru 
serviciile auxiliare prestate de ofi ciile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale i de Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului, publicat în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 953 din 18 octombrie 2004.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I.
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ANEXĂ
TARIFE

pentru serviciile auxiliare prestate de ofi ciile registrului comerţului 

de pe lângă tribunale şi de Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului

Nr.
crt.

Denumirea serviciului
Tariful*) 

(lei)

1. Multiplicare de documente (copii xerox):

— format A4 — 1 faţă 0,40

— format A4 — faţă/verso 0,56

2. Transmitere de documente prin fax 2,42

3. Transmitere de documente, prin po tă, în ţară 6,45

4. Tehnoredactare de cereri i declaraţii 6,45

5. Îndrumare pentru completarea corectă a cererilor adresate 
ofi ciului registrului comerţului, altele decât cererea de 
înregistrare a persoanelor juridice, fi zice, asociaţiilor 
familiale i cererea pentru obţinerea autorizării funcţionării

3,63

6. Expediere de documente, prin po tă, în străinătate — cu 
confi rmare de primire

120,97

7. Expediere de documente, prin po tă, în străinătate — fără 
confi rmare de primire

20,16

*)Tarifele nu includ T.V.A.

Anexă
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16. Ordinul nr. 2176/C/2010 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă 

prestate de ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

publicat în 
M. Of. nr. 647 din 17 septembrie 2010

Având în vedere dispoziţiile art. 35 i 39 din Legea nr. 359/2004 privind simpli-
fi carea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fi zice, aso-
ciaţiilor familiale i persoanelor juridice, înregistrarea fi scală a acestora, precum i la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modifi cările i completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 
privind organizarea i funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modifi cările i com ple tările 
ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de 
ofi ciile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru efectuarea proce-
durilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor consti tutive 
sau modifi catoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2. (1) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 2 i 3 din anexă se aplică 
un tarif suplimentar de 30% pentru soluţionarea cererii în termen de 48 de 
ore.

(2) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, în cazul mai multor 
operaţiuni, se percepe tariful de bază plus 10% din acesta pentru fi ecare 
nouă operaţiune, fără a se depă i dublul tarifului de bază.

(3) Serviciile prevăzute la nr. crt. 1 i 4 din anexă se prestează la data 
solicitării, fără a se percepe alte tarife suplimentare.

Art. 3. Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului i ofi ciile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea 
ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. Tarifele prevăzute în anexă includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 
ministrului justiţiei nr. 231/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru servi-
ciile de asistenţă prestate de ofi ciile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 64 din 28 
ianuarie 2010.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I.
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Anexă

Tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de ofi ciile 

registrului comerţului de pe lângă tribunale înainte 

de depunerea cererii de înregistrare a comercianţilor

Nr.
crt.

Denumirea serviciului
Tariful

(lei)

1. Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru 
constituirea i înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 
juridice/persoanelor fi zice autorizate/întreprinderilor individuale/
întreprinderilor familiale, modifi carea actelor/datelor acestora 
înregistrate în registrul comerţului i altele asemenea; îndrumarea 
pentru completarea corectă a cererii de înregistrare i a 
formularelor tipizate specifi ce activităţii registrului comerţului

19,8/oră

2. Redactarea actului constitutiv iniţial sau în forma actualizată al 
persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul 
comerţului, redactarea statutului pentru societăţile comerciale cu 
răspundere limitată cu asociat unic iniţial ori în forma actualizată, 
a statutului i/sau a contractului de societate iniţial sau în 
forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri 
separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, 
ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii 
familiale

162/act

3. Redactarea actului modifi cator, actului adiţional ori, după caz, 
a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori 
acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie/asociatului unic 
privind modifi cări ale actului constitutiv/statutului/contractului/
acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; 
denumirea fi rmei sau emblema acesteia; durata de funcţionare; 
forma juridică; domeniul principal de activitate i activitatea 
principală; obiectul de activitate sau codifi carea ori recodifi carea 
acestuia în conformitate cu Ordinul pre edintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasifi cării 
activităţilor din economia naţională – CAEN; administratori, 
împuterniciţi, directori, reprezentanţi i/sau cenzori; primirea, 
retragerea de membri sau asociaţi; majorarea sau reducerea 
capitalului social ori declararea/modifi carea patrimoniului de 
afectaţiune; înfi inţarea sau desfi inţarea de puncte de lucru ori 
alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; 
alte elemente ale actului constitutiv/statutului/contractului de 
societate/acordului de constituire (date de identifi care, participare 
la profi t/benefi cii i pierderi, suspendarea sau reluarea activităţii 
etc.); declaraţia persoanelor fi zice autorizate sau titulare ale 
întreprinderilor individuale privitoare la constituirea patrimoniului 
de afectaţiune; actul adiţional la acordul de constituire a 
întreprinderilor familiale

49,5+ 10%/ 
element 

suplimentar

4. Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de 
asistenţă; extragerea din bazele de date de acte normative i 
listarea pentru eliberare, la cerere

10,8/act

Anexă



Codul fiscal 2012

ediþia 10

actualizat 11 ianuarie 2012

978-606-522-682-1
19 lei, 504 p.

Sfârºitul anului 2011 a adus modificãri
importante în legislaþia fiscalã, cele mai
multe cu aplicabilitate de la 1 ianuarie
2012. Pentru a fi informat ºi a afla în ce fel
vã afecteazã schimbãrile legislative,
Editura Hamangiu vã oferã versiunea
consolidatã a Codului fiscal cu toate
modificãrile la zi, cele mai recente fiind

cele aduse prin O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of.
nr. 938 din 30 decembrie 2011). Pentru a fi mai uºor de urmãrit,
în cadrul lucrãrii, textele modificate prin acest act normativ au
fost evidenþiate printr-o linie verticalã, iar versiunea anterioarã
a fost redatã la nota de subsol, cu caractere italice.
Menþionãm cã ediþia de faþã cuprinde ºi noua lege privind taxa
de poluare auto  Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, publicatã în M. Of.
nr. 17 din 10 ianuarie 2012, care va intra în vigoare la data de
13 ianuarie 2012.
Pentru cã, dupã cum ne-am obiºnuit deja, Codul fiscal ar fi
inaplicabil fãrã noianul de ordine, instrucþiuni, decizii ºi
proceduri emise de Ministerul Finanþelor, ANAF sau Comisia
fiscalã centralã, veþi gãsi în lucrarea noastrã ºi trimiteri la toate
aceste acte normative, astfel cum au fost publicate în Monitorul
Oficial pânã la data de 11 ianuarie 2012.



Acþiunile civile
ºi taxele judiciare de timbru
Legea nr. 146/1997 comentatã

Delia Narcisa Theohari
Camelia Maria Ilie
Mãdãlina Andreea Bîrlog
Bogdan Cristea

Structuratã pe pilonul Legii nr. 146/1997,
lucrarea de faþã a devenit mai mult decât un
studiu dedicat taxelor judiciare de timbru,
convertindu-se într-un instrument de lucru util
variatelor profesiuni juridice.
Astfel, fiind conceputã ca un veritabil ghid
pentru practicianul dreptului, lucrarea
concentreazã, raportat la diversele categorii de
cereri ºi acþiuni civile, atât stabilirea taxei
judiciare de timbru, cât ºi toate elementele
necesare redactãrii actului de sesizare a

instanþei, prin prisma determinãrii corecte a cadrului procesual, a
instanþei competente, a regimului aplicabil sub aspectul prescripþiei
extinctive, precum ºi a altor asemenea reguli procedurale sau de
drept substanþial, menþionând totodatã ºi variante de elaborare a
minutei în cazuri concrete.
Lucrarea cuprinde o analizã a condiþiilor exercitãrii unor acþiuni
civile, prin asocierea aspectelor teoretice cu cele de ordin practic,
fiind totodatã evidenþiate dispoziþiile corespunzãtoare din noul Cod
civil, precum ºi deciziile relevante ale Curþii Europene a Drepturilor
Omului, ale Curþii Constituþionale ºi ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie. De asemenea, numeroase probleme de drept ce au constituit
obiect de controversã sau care nu au fost analizate amplu în
literatura de specialitate sunt abordate în aceastã carte, prin
prezentarea argumentatã a soluþiilor gãsite, reflectând un
raþionament juridic riguros.

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi

978-606-522-460-5
55 lei, 552 p.


