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DECIZIA NR. 64 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� cu adresa nr..../...2009, de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru 
accize �i opera�iuni vamale ..., asupra repunerii pe rol �i solu�ionare pe 
cale administrativ� a contesta�iei formulat� de domnul X, cu  domiciliul 
în ..., b-dul …, nr…., bl…., sc…., ap…., jude�ul ..., privind m�surile 
dispuse de organele de control din cadrul Biroului vamal de control �i 
v�muire la interior ..., actual Direc�ia jude�ean� pentru accize �i 
opera�iuni vamale ..., prin actul constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului nr..../...2002, referitoare la suma de ... lei 
reprezentând : 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - accize 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�, 

comunicat cu adresa nr..../...2002.  
          Contesta�ia a fost depus� �i înregistrat� la Judec�toria ... sub 
nr..../...2003. 
          Tribunalul ... transmite dosarul cauzei spre competent� 
solu�ionare Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului ..., acesta 
fiind înregistrat sub nr..../...2003.   
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.4 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.13/2001 privind solu�ionarea 
contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau de 
impunere întocmite de  organele Ministerului Finan�elor Publice. 
           Prin Decizia nr..../...2003 emis� de Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ..., s-a decis suspendarea  solu�ion�rii cauzei, 
urmând ca Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... s� se 
investeasc� cu solu�ionarea pe latura administrativ� a cauzei în func�ie 
de rezolvarea laturii penale.       
           Prin RECHIZITORIUL din data de 16 noiembrie 2005 în Dosar 
nr..../.../2005 a Parchetului de pe lâng� Tribunalul ..., s-a dispus 
scoaterea de sub urm�rire penal� a învinuitului X din .... 
          Cu adresa nr..../...2009 înregistrat� la Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului ... sub nr..../...2009, Direc�ia jude�ean� 
pentru accize �i opera�iuni vamale ..., solicit� repunerea pe rol �i 
solu�ionarea pe cale administrativ� a contesta�iei. 
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       I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul arat� c� este 
membru al Asocia�iei Revolu�ionarilor ..., iar persoane din cadrul 
asocia�iei s-au folosit f�r� drept de o adeverin�� eliberat� pe numele 
s�u, pentru a introduce în �ar�, cu scutire de la plata taxelor vamale, un 
autoturism. 
        De asemenea, contestatorul sus�ine c� nu este de acord s� 
pl�teasc� suma ce i se imput�, întrucât nu a fost niciodat� proprietarul 
autoturismului, �i chiar dac� ar fi de�inut un astfel de autoturism, 
consider� c� era obliga�ia lucr�torilor vamali s� cunoasc� dac� are sau 
nu dreptul la scutire de aceste taxe.   
 
       II. Organele de control din cadrul Biroului vamal de control �i 
v�muire la interior ..., au constatat urm�toarele: 
       Titularul opera�iunii vamale a importat un autoturism .... 
       Prin adresa nr..../.../2002 emis� de Guvernului României, 
Secretariatul de Stat pentru problemele Revolu�ionarilor din Decembrie 
1989, se comunic� faptul c� în registrele de eviden�� ale institu�iei, 
titularul de adeverin�� nu a solicitat facilitatea prev�zut� la art.10 lit.n) 
din Legea nr.42/1990.   
       Urmare celor constatate, s-a procedat la anularea regimului vamal 
preferen�ial prin întocmirea actului constatator privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului nr..../...2002, prin care organele de 
control au stabilit în sarcina contestatorului ca obliga�ie de plat� c�tre 
bugetul statului, suma de ... lei reprezentând : 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - accize 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�. 
 

       III. Din  analiza  documentelor  anexate  la  dosarul  cauzei, se  
desprind urm�toarele  aspecte:  
  
       Prin actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului nr..../...2002, organele de control din cadrul Biroului vamal, 
au stabilit în sarcina contestatorului ca obliga�ie de plat� c�tre bugetul 
statului suma de ... lei reprezentând : 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - accize 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�. 
 

       Actul constatator a fost încheiat ca urmare adresei nr..../.../2002 
emis� de Guvernului României, Secretariatul de Stat pentru 
problemele Revolu�ionarilor din Decembrie 1989, adres� prin care se 
comunic� faptul c� în registrele de eviden�� ale institu�iei, titularul de 
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adeverin�� nu a solicitat facilitatea prev�zut� la art.10 lit.n) din Legea 
nr.42/1990, respectiv:    
       “Urma�ii eroilor-martiri ai revolu�iei, r�ni�ii, precum �i 
pensionarii de invaliditate care �i-au pierdut total sau par�ial 
capacitatea de munc� în lupta pentru victoria revolu�iei 
beneficiaz� �i de urm�toarele drepturi: 
       n) acordarea gratuit� a unui mijloc de transport autonom 
corespunz�tor standardelor interna�ionale �i scutirea de taxe 
vamale în vederea achizi�ion�rii din import a acestuia, pentru 
r�ni�ii în luptele pentru victoria Revolu�iei din decembrie 1989 sau 
în leg�tur� cu evenimentele din decembrie 1989, care se 
încadreaz� în criteriile medicale în vigoare; ” 
         Direc�ia   general�  a  finan�elor  publice  a  jude�ului  ...  nu s-a 
putut pronun�a pe  fondul cauzei domnului X din ..., în condi�iile în 
care actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului nr..../...2002,  prin care au fost stabilite obliga�iile fiscale, se 
afla în stadiul de urm�rire �i cercetare, nefiind stabilit caracterul 
infrac�ional al faptei care avea influen�� direct� �i esen�ial� asupra 
solu�iei ce urma s� fie dat� în procedura administrativ�, respectiv 
asupra pl��ii obliga�iilor fiscale . 
           Prioritatea de solu�ionare în spe��, au avut-o organele penale 
care trebuiau s� se pronun�e asupra caracterului infrac�ional al faptelor 
ce atr�gea plata la bugetul statului a obliga�iilor datorate �i constatate 
în virtutea faptei infrac�ionale , potrivit principiului de drept "penalul 
�ine în loc civilul", consacrat  prin art.19 alin.2 din Codul de procedur� 
penal� . 
          Prin rechizitoriul din data de 16 noiembrie 2005, în Dosar 
nr..../.../2005, Parchetul de pe lâng� Tribunalul ... comunic� solu�ia de 
scoatere de sub urm�rire penal�  fa�� de X din .... 
          In dosarul nr..../.../2005, Parchetul de pe lâng� Tribunalul ... prin 
RECHIZITORIUL din data de 16 noiembrie 2005, privind pe învinuitul 
X, a consemnat faptul c�, din cercet�rile efectuate în cauz�, au rezultat 
urm�toarele:  
       “Invinuitul G a desf��urat în perioada anilor 2000 – 2002 o 
activitate infrac�ional� ampl�, atât în jude�ul ... cât �i în jude�ul .... 
Invinuitul a introdus în �ar�, un num�r mare de autoturisme �i cu 
ajutorul unor complici, le-a înmatriculat pe baz� de acte false �i a 
beneficiat în mod necuvenit de scutire de la plata taxelor vamale, 
folosindu-se de adeverin�e de revolu�ionari, ob�inute în mod 
fraudulos sau chiar falsificate.  
        […] s-a procedat �i la scutirea de la plata taxelor vamale a 
autoturismului ..., autoturism care a fost prezentat la Biroul vamal 
... de învinuitul Z … La aceast� “inginerie infrac�ional�”, învinui�ii 
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Z �i G, s-au folosit de procura notarial� dat� de revolu�ionarul X 
pentru L (persoan� care nu a �tiut nimic de acest lucru) �i au 
ob�inut scutire de la plata taxelor vamale pentru autoturismul ..., 
pe care l-a vândut … Toate actele semnate în numele 
revolu�ionarului sau împuternicitului sunt false (contractul de 
vânzare-cump�rare, declara�ia vamal�)...”.  
          In aceste condi�ii, instan�ele de judecat� prin sentin�e �i decizii 
penale, au dispus obligarea inculpa�ilor Z �i G, la plata drepturilor 
vamale c�tre Direc�ia regional� interjude�an� vamal� ..., cu titlu de 
desp�gubiri civile.  
          Cu  privire  la  cazul  în  spe��, se observ� c�, nu poate fi re�inut 
în sarcina contestatorului plata obliga�iilor fiscale în sum� de ... lei 
reprezentând taxe vamale, accize �i taxa pe valoarea ad�ugat�, 
întrucât din felul cum s-a prezentat starea de fapt �i potrivit concluziilor 
organelor de judecat�, în sarcina inculpa�ilor Z �i G este dovedit� fapta 
re�inut� în materialitatea ei, precum �i vinov��ia lor. 
             Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.(1) �i (2) 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se  
                                           DECIDE: 
 
         Admiterea contesta�iei formulat� de domnul X din ... pentru suma 
... lei reprezentând : 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - accize 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 

�i anularea total� a Actului constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului nr..../...2002 emis de Biroului vamal de 
control �i v�muire la interior .... 
 
 
 
 
 


