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DECIZIA NR.  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de ASOCIAłIA UMANITARĂ înregistrată la 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice  
    sub nr.  
 
  . 
 

 ASOCIAłIA UMANITARĂ contestă Procesul Verbal privind calculul sumelor 
prevăzute prin titlu executoriu nr., emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni 
Vamale prin care s-a stabilit în sarcina ASOCIAłIEI UMANITARE majorări de întârziere în 
sumă totală  lei , după cum urmează: 
  -    lei – majorări de întârziere aferente drepturilor vamale; 
 -    lei – majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                                     adăugată; 
 -        lei -  majorări de întârziere aferente comisionului vamal; 
 -        lei – majorări de întârziere aferente accizelor.  
 
 Împotriva Procesului Verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu 
executoriu nr., emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale prin care s-
a stabilit în sarcina ASOCIAłIEI UMANITARE majorări de întârziere în sumă totală  lei, a 
mai fost formulată o contestaŃie de către o persoană fizică, înregistrată la DirecŃia 
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale sub nr., soluŃionată de Serviciul SoluŃionare 
ContestaŃii din cadrul  DirecŃiei Generală a FinanŃelor Publice, prin Decizia nr., prin care s-
a dispus respingerea contestaŃiei ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate 
procesuală. 
 

Constatând că în speŃă sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205 alin.(1) si (2) şi art.209 
alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice, este investit să soluŃioneze contestaŃia formulată de 
ASOCIAłIA UMANITARĂ . 
 

I. ASOCIAłIA UMANITARĂ  contestă ’’Procesul Verbal privind calculul sumelor 
prevăzute prin titlu executoriu’’ nr., emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni 
Vamale, prin care s-a stabilit în sarcina sa suma de  lei  reprezentând majorări de 
întârziere pentru neachitarea sumelor ce decurg din titlul executoriu nr.AC. 
 Contestatoarea consideră netemeinic şi nelegal faptul că au fost calculate în 
sarcina sa penalităŃi ce decurg din neachitarea unui titlu executoriu, deoarece dispoziŃiile 
art.91, alin.1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt clare şi fără 
echivoc în ceea ce priveşte dreptul organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale peste 
termenul de 5 ani. 
 Contestatoarea susŃine că, ‘’ Titlul Executoriu nr. AC’’ a fost emis cu mult peste 
termenul de prescriere, iar cursul prescripŃiei nu a fost intrerupt sau suspendat fapt ce 
conduce la netemeinicia şi nelegalitatea actului administrativ denumit Proces Verbal, act 
administrativ ce stabileşte achitarea unor majorări ce nu mai cad în sarcina sa. 
 De asemenea, contestatoarea invocă şi dispoziŃiile art.93 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, prin care se arată că odată împlinit termenul de 
prescripŃie a dreptului de a stabili obligaŃii fiscale se impune încetarea procedurilor de 
emitere a titlurilor de creanŃă. 
 FaŃă de cele prezentate mai sus, contestatoarea solicită anularea Procesului Verbal 
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privind calculul sumelor prevăzute prin titlu executoriu înregistrat sub nr.201/20.03.2009 şi 
pe cale de consecinŃă anularea obligaŃiilor de plată stabilite în cuantum de 439 lei. 
 

II. Prin Procesul Verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu executoriu nr. 
emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiunii Vamale, s-a stabilit în sarcina 
ASOCIAłIEI UMANITARE majorări de întârziere în sumă totală  lei , reprezentând: 

 
  -    lei – majorări de întârziere aferente drepturilor vamale; 
 -    lei – majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                                    adăugată; 
 -        lei -  majorări de întârziere aferente comisionului vamal; 
 -       lei – majorări de întârziere aferente accizelor.  
 
 Calculul majorărilor de întârziere s-a efectuat în baza art.86 lit.c) şi art.116 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

III. Luând în considerare constatările organelor vamale, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în 
vigoare la perioada verificată, se reŃin următoarele: 

 
Referitor la suma de  lei , reprezentând majorări de întârziere stabilite prin Procesul 

Verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu executoriu nr., emis de DirecŃia 
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiunii Vamale, 

cauza supus ă solu Ńion ării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice 
prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii se poate investi cu solu Ńionarea pe fond a 
contesta Ńiei, în condi Ńiile în care contestatoarea nu a respectat termenul  legal de 
exercitare a c ăii administrative de atac. 
 

În fapt,  prin contestaŃia formulată, ASOCIAłIA UMANITARĂ contestă‚ Procesul 
Verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu executoriu nr., emis de DirecŃia 
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiunii Vamale, prin care s-au stabilit în sarcina sa 
majorări de întârziere în cuantum de  lei , aferente diferenŃelor de drepturi vamale stabilite 
prin Actul Constatator nr., neachitate la termenul de scadenŃă. 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, referitor la depunerea în 
termen a contestaŃiei, rezultă că, contestatoarea a primit  prin poştă, cu confirmare de 
primire (anexată în copie la dosarul cauzei), Procesul Verbal privind calculul sumelor 
prevăzute prin titlu executoriu nr., emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiunii 
Vamale, în data de 10.04.2009, iar contestaŃia formulată de ASOCIAłIA UMANITARĂ a 
fost înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice sub nr. . 

    
În drept, sunt incidente prevederile art.207, alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care stipulează : 

 
 
’’Art.207 
Termenul de depunere a contestaŃiei 
(1) ContestaŃia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, sub sancŃiunea decăderii.’’ 
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Totodată, la pct.3.11. din Ordinul  nr. 519/ 2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, se precizează: 

 
‘’pct. 3.11  DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în 

mod corespunzător, astfel: 
 

    1. Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia cazului 
în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua 
când s-a sfârşit termenul. 
    2. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este 
suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei 
zile de lucru următoare. 
[…] 
    4. Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună 
care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii ’’. 
  
 Din prevederile legale sus menŃionate, se reŃine că, termenul de depunere a 
contestaŃiei prevăzut de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, are caracter imperativ şi începe să curgă în prima 
zi de la data comunicării Procesului Verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu 
executoriu nr.201/20.03.2009, respectiv de la data de 11.04.2009. 

Din datele existente la dosarul cauzei reiese că, ASOCIAłIA UMANITARĂ 
BUBULINA, a depus contestaŃie împotriva Procesului Verbal privind calculul sumelor 
prevăzute prin titlu executoriu nr.201/20.03.2009, la data de 01.07.2009, după 81 de zile 
de la data comunicării actului administrativ contestat, deci peste termenul de 30 de zile 
prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, încălcându-se astfel dispoziŃiile imperative referitoare la termenul de 
depunere. 

În raport cu prevederile legale citate mai sus rezultă că, ASOCIAłIA UMANITARĂ 
BUBULINA avea dreptul să depună contestaŃie până la data de 11.05.2009, inclusiv.                                                                                                                                     

Întrucât, contestatoarea nu a respectat condiŃiile procedurale impuse de O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la termenul de depunere a contestaŃiei, depăşind termenul de 
contestare de 30 de zile, a decăzut din dreptul de a-i fi soluŃionată pe fond  contestaŃia. 

Potrivit art.217, alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: ‘’(1) Dacă organul 
de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii procedurale, contestaŃia va 
fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei’’, coroborat cu pct.13.1, lit.a) din 
Ordinul nr.519/2005, care precizează: ‘’ContestaŃia poate fi respinsă ca : a) nedepusă în 
termen în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de prezenta 
lege’’, contestaŃia formulată va fi respinsă ca nedepusă în termen. 

 
Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.207(1), art. 217 alin.(1) din O.G. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pct.3.11 şi pct.13.1, lit.a) din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, se: 
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D E C I D E 
 
         Respingerea contestaŃiei  formulată de ASOCIAłIA UMANITARĂ pentru suma de  
lei,  reprezentând majorări de întârziere aferente diferenŃelor de drepturi vamale stabilite 
prin Procesul Verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu executoriu nr., ca 
nedepus ă în termen.   
 

Prezenta decizie poate fi atacată la, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 
 
 
 


