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DECIZIA NR. 156 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 

 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. X 
asupra contesta�iei formulat� de X cu sediul în X, jude�ul Hunedoara, 
împotriva Deciziei de impunere nr. X privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�. 
            Contesta�ia are ca �i obiect suma par�ial� de X lei 
reprezentând: 
   X lei– impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile  
                  din salarii �i asimilate salariilor; 
X lei– contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la  
                  asigura�i; 
   X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                  asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
   X lei– contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                  asigur�ri  de s�n�tate; 
     X lei– contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i  
                  boli profesionale datorat� de angajator;  
       X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�ia de asigurare 
                  pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat�    
                  de angajator;  
X lei– contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
                  angajator; 
   X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                  asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
   X lei– contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut�  
                  de la asigura�i; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                  asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 
   X lei– contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
                  pentru �omaj datorat� de angajator; 
     X lei – contribu�ia angajatorilor pentru Fondul de garantare  
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                  pentru plata crean�elor sociale; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei angajatorilor  
                  pentru Fondul de garantare pentru plata crean�elor  
                  sociale; 
           De asemenea prin cererea nr. X, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA sub nr. X , 
petenta solicit� suspendarea procedurii de  solu�ion�rii 
contesta�iei. 
           Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunicat� c�tre petent� cu adresa nr. X , 
expediat� c�tre petent� în data de X, potrivit adresei de transmitere, 
anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia nr. X  formulat� de X a fost expediat� de petent� 
prin fax, în data de X, primit� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului HUNEDOARA, în data de X, fiind înregistrat� sub nr. X .  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara prin Biroul Solu�ionare 
Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei 
în condi�iile în care X nu a respectat dispozi�iile obligatorii ale art. 
206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, respectiv nu a îndeplinit condi�iile 
procedurale.  

           În fapt, ini�ial adresa (contesta�ia) nr. X , formulat� de X, a fost 
expediat� de petent� prin fax, în data de X, c�tre Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. X 
. 

          Ulterior petenta transmite cererea nr X  prin care solicita 
suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei, înregistrat� la 
DGFP a jude�ului Hunedoara sub nr. X , �i prin care petenta face 
trimitere la faptul c�: 

„      Referitor la adresa noastr� nr. X  prin care am contestat Decizia 
de impunere nr. X, …în ceea ce prive�te impozitului pe veniturile din 
salarii �i asimilate salariilor, contribu�ia individual� de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, 
contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
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datorat� de angajator, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator, contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
de la asigura�i, contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de 
angajator, contribu�ia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru 
plata crean�elor sociale, major�ri de întârziere aferente…” 

           Având în vedere faptul c�, prin adresa nr. X , înregistrat� la 
DGFP a jude�ului Hunedoara sub nr.X , cu referire la prima adres� nr. 
X , înregistrat� la DGFP a jude�ului Hunedoara sub nr. X , petenta 
precizeaz� c� în�elege s� conteste Decizia de impunere nr. X, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin adresa nr. X 
, a solicitat petentei s� îndeplineasc� condi�iile procedurale, referitoare 
la: 

- semn�tura, precum �i �tampilarea, în original a contesta�iei; 
- motivele de fapt �i de drept; 
- cuantumul sumei totale contestate, individualizat� pe 

categorii de impozite, taxe, datorie vamal�, contribu�ii, 
precum �i accesorii ale acestora, 

în conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului  nr. 92 / 2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborate cu 
Hot�rârea Guvernului nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� �i a Ordinului pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519 / 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

             Petenta nu a r�spuns solicit�rilor, cu toate c� a primit adresa 
nr. X , în data de X, potrivit confirm�rii de primire existent� la dosarul 
cauzei, în original. 

 

             În drept, sunt incidente dispozi�iile ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precizeaz� urm�toarele: 

 “ART. 7 Rolul activ 
    (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 
starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
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identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz. 
ART. 206 Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, 
precum �i �tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii 
de împuternicit al contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se 
face potrivit legii. 
    (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile 
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în 
actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva 
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”, 
 
coroborat cu prevederile din Hot�rârea Guvernului nr. 1050 / 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, referitoarea 
la art.175 (forma actual� art.206), care arat�: 
 
Norme metodologice: 
“175.1. În contesta�iile care au ca obiect sume se va specifica 
cuantumul sumei totale contestate, individualizat� pe categorii de 
impozite, taxe, datorie vamal�, contribu�ii, precum �i accesorii ale 
acestora. În situa�ia în care se constat� nerespectarea acestei 
obliga�ii, organele fiscale de solu�ionare competente vor pune în 
vedere contestatorului, printr-o adres�, s� precizeze, în termen de 
5 zile de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, 
individualizat�.”, 
 
 
coroborate cu ORDINUL PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE 
DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27 / 09 / 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
 
„2. Instruc�iuni pentru aplicarea art.175 (forma actual� art.206) - 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
2.2. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care 
privesc depunerea împuternicirii, semn�tura, precum �i 
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�tampilarea, în original, organele de solu�ionare competente vor 
solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea 
acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz contrar, 
contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei. 
2.3. Confirm�rile de primire se vor anexa la dosarul cauzei.  
    2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv. 
    2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va 
solicita contestatorului, pe baz� de scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la 
data comunic�rii acesteia, a motivelor de fapt �i de drept, sub 
sanc�iunea respingerii contesta�iei ca nemotivat�.” 

            Având în vedere c� pân� la data solu�ion�rii contesta�iei 
petenta nu a r�spuns solicit�rilor Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara din adresa nr. X , cu toate c� a primit 
adresa în data de X, potrivit confirm�rii de primire existente la dosarul 
cauzei, în original, rezult� c� în cauz� nu s-au respectat condi�iile 
procedurale de c�tre X .  

           Având în vedere cele precizate, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara nu se poate investi cu solu�ionarea pe 
fond a cauzei, a�a dup� cum prevede art. 213 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

“ART. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
    (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când 
se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la 
analiza pe fond a cauzei.”, 
 
coroborat cu ORDINUL PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27 / 09 / 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c� : 
 
„2.2. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care 
privesc depunerea împuternicirii, semn�tura, precum �i 
�tampilarea, în original, organele de solu�ionare competente vor 
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solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea 
acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz contrar, 
contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei.” 

           În spe�� sunt incidente �i prevederile art. 217 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
arat�:  

“CAP. 4  Solu�ii asupra contesta�iei 
ART.217 Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale 
(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� 
neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� 
f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 

 

            Fa�� de cele prezentate mai sus, contesta�ia formulat� de X,   
urmeaz� a fi respins� pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale, 
re�inându-se culpa procedural� în care se afl� petenta prin 
neîndeplinirea neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 

 
           Referitor la cererea de suspendare a solu�ion�rii 
contesta�iei, cauza este dac� cererea de suspendare a solu�ion�rii 
contesta�iei mai are obiect, în condi�iile în care X nu a respectat 
dispozi�iile obligatorii ale art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/ 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, respectiv 
contesta�ia a fost respins� pentru  neîndeplinirea condi�iile 
procedurale.  
 
            Prin cererea nr. X , înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA sub nr. X , petenta solicit� 
suspendarea procedurii de  solu�ion�rii a contesta�iei. 
 
            În spe�� sunt incidente prevederile art. 214 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
arat�: 
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“ART. 214 Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei 
pe cale administrativ� 
…(2) Organul de solu�ionare competent poate suspenda 
procedur�, la cerere, dac� sunt motive întemeiate. La aprobarea 
suspend�rii, organul de solu�ionare competent va stabili �i 
termenul pân� la care se suspend� procedur�. Suspendarea poate 
fi solicitat� o singur� dat�.” 

          Întrucât contesta�ia a fost respins� pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale, în consecin��, se va respinge cererea de 
suspendare a solu�ion�rii contesta�iei, ca r�mas� f�r� obiect.  

          Pentru considerentele mai sus prezentate �i în temeiul 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i a ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27 / 09 / 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se  

D E C I D E : 
 
       Art.1 – Respingerea pentru neîndeplinirea condi�iilor 
procedurale a contesta�iei formulat� de X, împotriva Deciziei de 
impunere nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal�, referitor la suma par�ial� de X lei reprezentând: 
   X lei– impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile  
                  din salarii �i asimilate salariilor; 
X lei– contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la  
                  asigura�i; 
   X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                  asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
   X lei– contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                  asigur�ri  de s�n�tate; 
     X lei– contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i  
                  boli profesionale datorat� de angajator;  
       X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�ia de asigurare 
                  pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat�    
                  de angajator;  
X lei– contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
                  angajator; 
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   X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                  asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
   X lei– contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut�  
                  de la asigura�i; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                  asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 
   X lei– contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
                  pentru �omaj datorat� de angajator; 
     X lei – contribu�ia angajatorilor pentru Fondul de garantare  
                  pentru plata crean�elor sociale; 
     X lei– major�ri de întârziere aferente contribu�iei angajatorilor  
                  pentru Fondul de garantare pentru plata crean�elor  

             sociale; 

       Art.2 – Respingerea, ca r�mas� f�r� obiect, a cererii de 
suspendare a solu�ion�rii contesta�iei formulat� de X.  

              Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, 
în termen de 6 luni de la data comunic�rii.  

Director Executiv 


