
  

  

  

  

  

AASSOOCCIIAAŢŢIIAA  RROOMMÂÂNNĂĂ  AA  AANNTTRREEPPRREENNOORRIILLOORR  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCŢŢIIII  

 

 

  

Str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 17, etaj 2, cod 031691, sector 3, Bucureşti 
Tel: 021-316.78.96; 021-316.78.97; Fax: 021-312.96.26;  

e-mail: contact@araco.org; http:// www.araco.org  

 

100/09.03.2020 

 
 
Către: 
 GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
Domnului Ludovic Orban – Prim-ministru al Guvernului României 
 
Ref.: Implicații ale modificărilor aduse de OUG 23/4 februarie 2020 asupra taxelor de timbru 
aplicabile acțiunilor care decurg din executarea contractelor administrative de lucrări 
 
Stimate Domnule Prim-ministru, 
 
Recent publicata Ordonanța de Guvern nr. 23 din 4 februarie 2020 (“OUG 23/2020”) pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor 
publice a avut drept scop, în baza Preambulului actului normativ, “adoptarea unor măsuri 
urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în special în ceea ce 
privește procedurile de atribuire a contractelor de infrastructură.” 
 
În ceea ce privește modificările aduse Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, scopul modificării, conform 
Preambulului actului normativ, a fost să creeze “mecanisme suple şi rapide de soluționare a 
cererilor şi acțiunilor în materia achizițiilor publice, în vederea celerizării procedurilor de 
atribuire.” 
 
Potrivit Notei de fundamentare a OUG 23/2020, scopul modificării Legii 101/2016 în ceea ce 
privește taxele de timbru a fost “eliminarea cauțiunii pentru contestațiile judiciare corelativ cu 
propunerea de instituire a unei taxe de timbru  pentru aceste contestații (Nota: cu privire la 
actele emise în procedura de atribuire). În etapa de atribuire nu există o valoare stabilită a 
contractului, aceasta fiind valabilă doar după finalizarea procedurii de atribuire prin semnarea 
contractului.... contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat are doar o valoare 
estimată, care nu este corespunzătoare valorii finale consemnate în contractul ce urmează a fi 
încheiat după finalizarea procedurii de atribuire”. 
 
Varianta rezultată a prevederii referitoare la taxele de timbru din Legea nr. 101/2016 (art. 56 
alin. (1)), în urma modificării aduse de OUG 23/2020, este: 
 
“Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol din lege se 
taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.” 
 
Problema este că respectivul Capitol din Legea nr. 101/2016 face referire și la “Procesele și 
cererile care decurg din executarea contractelor administrative..” (art. 53 alin. (11)), nu doar la 
contestațiile pe care judiciară formulate în cadrul procedurilor de atribuire. 
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Anterior modificării, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 prevedea că cererile introduse la 
instanțele de judecată se taxează cu 2% sau 1% din valoarea cererii, în funcție de valoare 
estimată a contractului <> 100.000.000 lei. 
 
În baza modificării aduse de OUG 23/2020, “Cererile introduse la instanțele judecătorești 
(incluzând orice procese și cereri care decurg din executarea contractelor administrative) se 
taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.” 
 
Cu alte cuvinte, se poate interpreta că orice pretenții, în orice cuantum, formulate în cadrul 
executării unui contract de lucrări se vor taxa cu o taxă de timbru calculată la 2% din valoarea 
estimată a contractului, pentru contractele ce au prevăzut instanțele judecătorești pentru 
soluționarea disputelor. 
 
EXEMPLU: 
O acțiune adresată instanței pentru o pretenție de 10.000 lei în perioada de execuție a 
Contractului pentru autostrada Sibiu – Pitești Lot 1, care a avut o valoare estimată prin 
documentația de licitație de 765.839.000 lei,  se va taxa 2% x 765.839.000 LEI = 15.316.780 lei.  
Mai mult, în cazul admiterii cererii în proporție de 99%, pentru suma de 9.900 lei și acordării 
proporționale a recuperării taxei de timbru de la partea adversă în proporție de 99%, se va 
pierde de fapt din taxa de timbru achitată suma de 153.167 lei, mai mult decât întreaga 
pretenție inițială de 10.000 lei reclamată. 
 
Varianta actuală rezultată a prevederii referitoare la taxele de timbru din Legea nr. 101/2016, 
care induce interpretarea că orice pretenții, în orice cuantum, formulate în cadrul executării 
unui contract administrativ se vor taxa cu o taxă de timbru calculată la 2% din valoarea 
estimată a contractului, restricționează grav accesul la justiție.  
 
Consideram că se impune reanalizarea conținutului și amendarea de urgență a art. 56 alin. (1) 
din OUG 23/2020 în sensul introducerii prevederii că, pentru acțiunile formulate în cadrul 
executării unui contract administrativ, taxa este un procent din valoarea pretenției.  
 
Suplimentar, se impune reanalizarea și amendarea Art.56 din Legea 101/2016 în sensul celor 
prezentate mai sus. 
 
În speranța că propunerea prezentată va beneficia de atenția și o decizie favorabilă de preluare 
a acesteia,  vă adresăm, Stimate Domnule Prim-ministru, întrega noastră considerație. 
 
Cu respect, 
Laurențiu Plosceanu 
Președinte 
 

 


