
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
Art. I.  - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121 din 22 

decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 29 
decembrie 2011, cu următoarea completare: 
 

 - După articolul VII se introduc şase noi articole,            
art. VII1 - VII6, cu următorul cuprins: 

 
„Art. VII1. - La articolul 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din            
23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după            
alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

         «(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a 
consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. 
Taxa se face venit la bugetul local.» 
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 Art. VII2. - Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul 
judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din   
30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

«Art. 1. - (1) Timbrul judiciar se aplică, în condiţiile prezentei 
ordonanţe, acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor 
instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.» 
 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

«Art. 4. - (1) Cererilor adresate instanţelor judecătoreşti pentru 
eliberarea de copii şi certificate, precum şi oricăror altor cereri care nu fac 
obiectul activităţii de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit 
legii, li se aplică timbre judiciare de 0,15 lei.» 
 

3. Articolul 5 se abrogă. 
 

4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

«Art. 6. - (1) Răspunderea pentru realizarea emisiunilor şi circulaţia 
timbrului judiciar revine Ministerului Justiţiei. 

(2) Vânzarea timbrului judiciar se face de către instituţiile prevăzute la 
art. 1 sau prin unităţi autorizate să vândă timbre fiscale, pe bază de 
convenţie, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia.» 

 
5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 7. - Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie 

ca venituri la bugetul de stat.» 
 

Art. VII3. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
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Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

 
1. La articolul 12, după punctul 43 se introduce un nou punct,      

punctul 44, cu  următorul cuprins: 
«44. deţinerea, folosirea şi comercializarea plaselor monofilament în 

perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» precum şi în orice altă 
zonă cu statut de rezervaţie naturală, recunoscut prin lege.» 
  

2. La articolul 13, litera f) a alineatului (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«f) cele de la pct. 22, 23, 43 şi 44, cu amendă de la 700 lei la 2.000 lei 
pentru persoane fizice şi de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane  
juridice;»  

 

Art. VII4. - La articolul 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 333 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu 
nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată 
recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi 
nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în 
continuare sancţiunile prevăzute de lege. Construcţiile realizate înainte de             
1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se 
intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de 
atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de 
plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află 
situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale. În cazul în care 
construcţiile nu sunt înregistrate la autoritatea administraţiei publice locale 
competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozitul aferent pe 
ultimii cinci ani anteriori depunerii declaraţiei fiscale, inclusiv pentru anul 
în curs.”  
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Art. VII5. – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din            
7 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor 

prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de 
notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi 
facturiere ale acestei instituţii sau pe bonuri fiscale proprii. În vederea 
acoperirii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din 
tarifele încasate. Chitanţierele şi facturierele sunt puse la dispoziţie de către 
Agenţia Naţională şi sunt inscripţionate cu datele sale de identificare. 
Tarifele încasate de notarii publici sunt virate până pe data de 25 ale lunii 
următoare, în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului. 
Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se 
stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România prin protocol, care se aprobă în condiţiile alin. (3). Evidenţa 
tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine separat 
de evidenţa financiar - contabilă a biroului notarial.»  

 

2. La articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

«(4) Drepturile reale imobiliare şi promisiunea de a încheia un 
contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt 
drept în legătură cu acesta, înscrise în baza unor acte juridice în care părţile 
au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii se 
radiază în baza unei: 

a) declaraţii în formă autentică a părţilor; 
b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată 

îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părţii interesate; 
c) hotărâri judecătoreşti.» 

 

3. După alineatul (4) al articolului 24 se introduce un nou alineat,   
alin. (5), cu  următorul cuprins: 

«(5) Promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de 
proprietate asupra imobilului sau un alt drept real în legătură cu acesta şi 
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actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se 
încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.» 

 
4. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«(2) Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data 

intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa 
autorizaţiei de construire, în  baza certificatului de atestare fiscală prin care 
se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii 
administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, 
precum şi a documentaţiei cadastrale.»  
 

Art. VII6. – La articolul 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, după litera d) 
se introduce o nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins: 

«d1) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform          
lit. b) şi c), aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Tichetele de călătorie 
gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte 
persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de 
împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al 
titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul 
realizării călătoriei.»” 
 
 Art. II. – Contribuabilii care depun declaraţia fiscală la autoritatea 
administraţiei publice locale competente potrivit prevederilor art. 37            
alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege şi care efectuează 
plata în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu 
datorează obligaţii fiscale accesorii. 
 
 
 

http://www.cdep.ro/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp722170/00020075.htm
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 9 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Viorel Hrebenciuc 
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