
DECIZIA NR.  67  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara a fost sesizat� de Tribunalul Hunedoara – Sec�ia 
Comercial� �i Contencios Administrativ, prin adresa dosar nr. ... / 
2004, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 2005, asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL. 
 
 
                       Cu privire la îndeplinirea procedurii de depunere a 
contesta�iei : 
 
 
                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA a fost sesizat� de Tribunalul Hunedoara – Sec�ia 
Comercial� �i Contencios Administrativ, prin adresa dosar nr. ... / 
2004, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 2005, în vederea solu�ion�rii 
contesta�iei nr. ... / 2003depus� de SC X SRL la Direc�ia pentru 
Dialog Familie �i Solidaritate Social� a jude�ului Hunedoara, 
înregistrat�  sub nr. ... / 2003, împotriva procesului verbal ... / 2003 
încheiat de organele de control ale Serviciului Monitorizare 
Contribu�ii Asigur�ri Sociale �i Asigur�ri �omaj din cadrul Direc�iei 
pentru Dialog Familie �i Solidaritate Social� a jude�ului Hunedoara, 
întrucât Tribunalul Hunedoara prin sentin�a nr. ... / CA /  2004 a 
repus în termen contesta�ia. 
                        În fapt, dosarul contesta�iei formulate de SC X SRL a 
fost transmis de Direc�ia pentru Dialog Familie �i Solidaritate Social� 
a jude�ului Hunedoara, cu adresa nr. ... / 2003, spre competent� 
solu�ionare c�tre Direc�ia General� Finan�elor Publice a jude�ului  
Hunedoara, fiind înregistrat sub nr. ... / 2003. 
                       Cu adresa nr. 17610 / 04.12.2003, Direc�ia General� 
Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara transmite contesta�ia 
Direc�iei Controlului Fiscal în vederea întocmirii dosarului 
contesta�iei. 
                      Direc�ia Controlului Fiscal, prin adresa nr. ... / 2003, 
remite dosarul contesta�iei împreun� cu referatul cu propunerile de 
solu�ionare Direc�iei Generale Finan�elor Publice a jude�ului  
Hunedoara. 
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                       Contesta�ia nr. ... / 2003formulat� de SC X SRL  
împotriva procesului verbal ... / 2003 încheiat de organele de control 
ale Serviciului Monitorizare Contribu�ii Asigur�ri Sociale �i Asigur�ri 
�omaj din cadrul Direc�iei pentru Dialog Familie �i Solidaritate 
Social� a jude�ului Hunedoara a fost respins� ca nedepus� în 
termen prin Decizia nr. … / 2004 emis� de  D.G.F.P. Hunedoara. 
                      SC X SRL, prin ac�iunea înregistrat� la Tribunalul 
Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i Contencios Administrativ sub nr. 
4159 / 27.02.2004 a solicitat anularea Deciziei nr. … / 2004  emis� 
de D.G.F.P. Hunedoara. 
                     Tribunalul Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i 
Contencios Administrativ prin Sentin�a nr. … / CA / 2004 ( dosar 
nr. ... / 2004 ) pronun�at� în sedin�a public� din data de  
29.04.2004  admite ac�iunea reclamantei �i în consecin�� constat� 
c� reclamanta a formulat în termen legal contesta�ia împotriva 
procesului verbal ... / 2003 �i dispune „trimiterea dosarul la 
D.G.F.P. Hunedoara pentru a se solu�iona pe fond contesta�ia”. 
                    Ulterior, Tribunalul Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i 
Contencios Administrativ,  prin adresa dosar nr. ... / 2004, a înaintat  
dosarul nr. ... / 2004 al Tribunalului Hunedoara privind pe SC X SRL 
la D.G.F.P. Hunedoara, fiind înregistrat la D.G.F.P. Hunedoara, sub 
nr. … / 2004. 
 
                    Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei  
formulat� de SC X SRL. 
 
                       În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, la art. 204 - Dispozi�ii 
tranzitorii privind solu�ionarea contesta�iilor, prevede : 
„ART. 204 
    Dispozi�ii tranzitorii privind solu�ionarea contesta�iilor 
(1) Contesta�iile depuse înainte de data intr�rii în vigoare a 
prezentului cod se solu�ioneaz� potrivit procedurii 
administrativ-jurisdic�ionale existente la data depunerii 
contesta�iei.” 

 
Contesta�ia a fost formulat� potrivit ORDONAN�EI de 

URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 96 din 21 iunie 2001 
privind controlul contribu�iilor de asigur�ri sociale �i solu�ionarea 
contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control 
întocmite de organele de control ale Casei Na�ionale de Pensii �i 
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Alte Drepturi de Asigur�ri Sociale �i ale caselor teritoriale de pensii, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
                       Ini�ial la data depunerii contesta�iei ( 17.10.2003 ) era 
în vigoare ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 86 din 28 
august 2003 privind reglementarea unor m�suri în materie financiar-
fiscal�, publicat� în Monitorul Oficial nr. 624 din 31 august 2003, la 
SEC�IUNEA a 5-a – Preluarea activit��ii de administrare a 
veniturilor bugetare reprezentând contribu�ii sociale de c�tre 
Ministerul Finan�elor Publice, care la art. 30 �i art.40 prevede : 
“ART. 30  
(1) Contesta�iile formulate împotriva m�surilor dispuse prin 
actele de control sau de impunere întocmite de organele 
Ministerului Finan�elor Publice, abilitate, potrivit legii, s� 
încheie acte de control sau de impunere privind contribu�iile 
sociale, se solu�ioneaz� de c�tre organele specializate ale 
Ministerului Finan�elor Publice potrivit dispozi�iilor legale în 
vigoare în aceast� materie. 
(2) Contesta�iile formulate împotriva m�surilor dispuse prin 
acte de control sau de impunere întocmite de c�tre organele de 
control abilitate, potrivit actelor normative speciale care 
reglementeaz� contribu�iile sociale, se solu�ioneaz� de c�tre 
organele specializate ale Ministerului Finan�elor Publice, 
începând cu data prelu�rii activit��ii de c�tre acest minister. 
… 
ART. 40  
Prevederile referitoare la preluarea activit��ii de control fiscal �i 
de solu�ionare a contesta�iilor, precum �i la preluarea 
personalului aferent acestor activit��i se aplic� începând cu 
data de 1 octombrie 2003.” 
 
                        Dosarul contesta�iei  formulat� de SC X SRL  
împotriva procesului verbal ... / 2003 încheiat de organele de control 
ale Serviciului Monitorizare Contribu�ii Asigur�ri Sociale �i Asigur�ri 
�omaj din cadrul Direc�iei pentru Dialog Familie �i Solidaritate 
Social� a jude�ului Hunedoara, a fost transmis cu adresa nr. ... / 
2003, spre competent� solu�ionare c�tre Direc�ia General� 
Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara în conformitate cu 
ORDONAN�A DE URGEN�� A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 13 
din 26 ianuarie 2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva 
m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite 
de organele Ministerului Finan�elor Publice. 
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                       În conformitate cu prevederile ORDONAN�EI de 
URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 96 din 21 iunie 2001 
privind controlul contribu�iilor de asigur�ri sociale �i solu�ionarea 
contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control 
întocmite de organele de control ale Casei Na�ionale de Pensii �i 
Alte Drepturi de Asigur�ri Sociale �i ale caselor teritoriale de pensii, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, la CAP. 7 - Solu�ionarea 
contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control 
întocmite de organele de control ale CNPAS �i ale caselor teritoriale 
de pensii, art. 28  se prevede : 
“    ART. 28 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde în mod 
obligatoriu urm�toarele: 
    a) numele sau denumirea contestatorului, sediul sau 
domiciliul acestuia; 
    b) obiectul contesta�iei �i suma contestat�;”,  
coroborate cu prevederile art. 3  din ORDONAN�A DE URGEN�� A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind 
solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de 
control sau de impunere întocmite de organele Ministerului 
Finan�elor Publice, care prevede : 
„ ART. 3 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde în mod 
obligatoriu urm�toarele: 
    a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau 
sediul acestuia; 
    b) obiectul contesta�iei �i suma contestat�; 
    c) ar�tarea motivelor de fapt �i de drept pe care se 
întemeiaz� contesta�ia.”, 
�i având în vedere preciz�rile pct.2  din ORDINUL MINISTERULUI 
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 2186 din 6 noiembrie 2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar� a procedurii 
de solu�ionare a contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse 
prin actele de control sau de impunere întocmite de organele 
Ministerului Finan�elor Publice, care arat� : 
„ 2. Referitor la art. 3 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
13/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 506/2001 
    2.1. În contesta�ie se va specifica cuantumul sumei totale 
reprezentând impozite, taxe, datorie vamal�, contribu�ii la 
fondurile speciale, major�ri de întârziere, penalit��i, precum �i 
alte sume �i m�suri dispuse, pentru care s-a declan�at 
procedura administrativ� de atac, cu indicarea sumelor din care 
se compune aceasta. 
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    La primirea contesta�iilor organele competente vor verifica 
respectarea acestei obliga�ii de c�tre contestatori, iar în cazul 
în care se constat� nerespectarea ei vor solicita, prin adres�, 
contestatorilor s� precizeze cuantumul sumei contestate, 
acordându-se în acest scop un termen de 5 zile. La dosarul 
cauzei se anexeaz� confirmarea de primire de c�tre contestator 
a în�tiin��rii.”,  
întrucât prin contesta�ie, petenta nu �i-a precizat suma contestat�, 
prin adresa nr. … / 2003, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara a solicitat petentei s�-�i precizeze  cuantumul 
sumei totale contestate. 
 
                     SC X SRL, prin adresa nr. … /.2003 înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. 
… / 2004, precizeaz� urm�toarele : 
 „…prin contesta�ia formulat� am solicitat anularea procesului verbal 
... / 2003 pe temeiul nelegalit��ii acestuia. 
…nu am pus în discu�ie natura sau întinderea obliga�iilor de plat� 
datorate de unitatea noastr� la bugetul asigur�rilor sociale �i la 
bugetele fondurilor speciale administrate de Ministerul Muncii �i 
Solidarit��ii Sociale, întrucât acestea au fost stabilite pe baza 
eviden�elor contabile puse la dispozi�ia organului de control.”           
 

Se re�ine astfel c� societatea nu a precizat suma 
contestat�. 
 
                       În consecin��, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara, este investit� s� se pronun�e 
dac� poate s� analizeze pe fond contesta�ia formulat� de SC X 
SRL în condi�iile în care petenta nu contest� sumele �i 
m�surilor stabilite prin actul de control atacat. 
 
       Raportat la normele legale prin care se instituie o 
procedur� special� de atac, derogatorie de la prevederile Legii nr. 
29/1990 privind contenciosul administrativ în materie de impozite �i 
taxe, se re�ine c� obiectul contesta�iilor formulate în temeiul OUG 
Nr. 96 / 21.06.2001 �i OUG nr. 13 / 2001 îl formeaz� m�suri cu 
caracter fiscal, dispuse de organele de control. 

În drept, potrivit ORDONAN�EI de URGEN�� a 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 96 din 21 iunie 2001 privind controlul 
contribu�iilor de asigur�ri sociale �i solu�ionarea contesta�iilor 
împotriva m�surilor dispuse prin actele de control întocmite de 
organele de control ale Casei Na�ionale de Pensii �i Alte Drepturi de 
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Asigur�ri Sociale �i ale caselor teritoriale de pensii, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art. 27 prevede : 
„ ART. 27 
     (1) M�surile dispuse de organele de control ale Ministerului 
Muncii �i Solidarit��ii Sociale �i de organele sale teritoriale pot 
fi contestate de c�tre contribuabili, potrivit prezentei ordonan�e 
de urgen��. 
     (2) Contesta�iile formulate în condi�iile prezentei ordonan�e 
de urgen�� sunt c�i administrative de atac prin care se solicit� 
diminuarea sau anularea, dup� caz, a contribu�iilor la bugetul 
asigur�rilor sociale de stat, la bugetul asigur�rilor pentru 
�omaj, a major�rilor de întârziere sau a penalit��ilor, precum �i 
a altor m�suri dispuse de organele de control.” 

 
                 În baza ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 86 
din 28 august 2003 privind reglementarea unor m�suri în materie 
financiar-fiscal�, SEC�IUNEA a 5-a – Preluarea activit��ii de 
administrare a veniturilor bugetare reprezentând contribu�ii sociale 
de c�tre Ministerul Finan�elor Publice, competen�a de solu�ionare a 
contesta�iei a fost transferat� c�tre Ministerul Finan�elor Publice -  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara. 
                 În  conformitate cu OUG nr. 13 / 2001, aprobat� prin 
Legea nr. 506 / 2001, cu modific�rile ulterioare, la art. 1 alin. (1) se 
prevede : 
“ Contesta�iile formulate în condi�iile prezentei ordonan�e de 
urgen�� sunt c�i administrative de atac prin care se solicit� 
diminuarea sau anularea, dup� caz, a impozitelor, taxelor, 
datoriei vamale, contribu�iilor la fondurile speciale, a 
major�rilor de întârziere sau a penalita�ilor ori a altor  sume 
constatate �i aplicate, precum �i a altor m�suri dispuse de 
organele Ministerului Finan�elor Publice  abilitate, potrivit legii, 
s� efectueze acte de control sau de  impunere.” 
  Astfel, atât  prin art. 27 din OUG Nr. 96 / 21.06.2001,  
cât �i prin art. 1 din OUG nr. 13 / 2001 se instituie cadrul general în 
materia solu�ion�rii contesta�iilor, iar obiectul c�ii administrative de 
atac îl constituie m�surile dispuse prin actele de control sau de 
impunere, încheiate potrivit legii de c�tre organele de control �i care 
const� în impozite, taxe, datorie vamal�, alte sume �i m�suri, iar 
prin art. 29 din OUG Nr. 96 / 21.06.2001,  cât �i prin art. 3 din OUG 
nr. 13 / 2001 se prev�d condi�iile obligatorii pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� o contesta�ie. 
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     Acela�i lucru reiese cu claritate �i din explicitarea art. 1 
�i 3  din OUG nr. 13 / 2001, prin normele date în aplicare, respectiv  
ORDINUL MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 2186 din 6 
noiembrie 2001, care referitor la aceste articole precizeaz� 
urm�toarele: 
“ Fac obiectul c�ilor administrative de atac, prev�zute la art. 1 
alin. (1), m�surile luate prin acte de control sau de impunere de 
c�tre organele Ministerului Finan�elor Publice, privind 
impozitele, taxele, datoria vamal�, contribu�iile la fondurile 
speciale,  major�rile de întârziere, penalit��ile, precum �i alte 
sume �i m�suri dispuse, în cadrul competen�elor legale. 
… 
2. Referitor la art. 3 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
13/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 506/2001: 
2.1. În contesta�ie se va specifica cuantumul sumei totale 
reprezentând impozite, taxe, datorie vamal�, contribu�ii la 
fondurile speciale, major�ri de întârziere, penalit��i, precum �i 
alte sume �i m�suri dispuse, pentru care s-a declan�at 
procedura administrativ� de atac, cu indicarea sumelor din care 
se compune aceasta. 
    La primirea contesta�iilor organele competente vor verifica 
respectarea acestei obliga�ii de c�tre contestatori, iar în cazul 
în care se constat� nerespectarea ei vor solicita, prin adres�, 
contestatorilor s� precizeze cuantumul sumei contestate, 
acordându-se în acest scop un termen de 5 zile. La dosarul 
cauzei se anexeaz� confirmarea de primire de c�tre contestator 
a în�tiin��rii.”  
 
  Or, contesta�ia  formulat� de SC X SRL nu îndepline�te 
condi�ia obligatorie prev�zut� de art. 29 din OUG Nr. 96 / 
21.06.2001, art. 3 din OUG nr. 13 / 2001 �i pct.2  din OMFP Nr. 
2186 / 2001. 
                    Având în vedere cele re�inute în prezenta, în temeiul  
prevederilor ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, coroborate cu prevederile 
ORDONAN�EI de URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 96  / 
2001 privind controlul contribu�iilor de asigur�ri sociale �i 
solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de 
control întocmite de organele de control ale Casei Na�ionale de 
Pensii �i Alte Drepturi de Asigur�ri Sociale �i ale caselor teritoriale 
de pensii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 86 / 2003 privind reglementarea unor 
m�suri în materie financiar-fiscal�, a ORDONAN�EI DE URGEN�� 
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A GUVERNULUI ROMÂNIEI 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 �i 
a ORDINULUI  MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 2186 
din  6 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitar� a procedurii de solu�ionare a contesta�iilor formulate 
împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere 
întocmite de organele Ministerului Finan�elor Publice, se  
 

DECIDE 
 

                     Art.1 – Respingerea  contesta�iei formulat� de SC X 
SRL ca inadmisibil�.   
 
                 Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  
Tribunalul Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea 
prezentei, conform   prevederilor  legale  în  vigoare . 


