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MINISTERUL  ECONOMIEI  �I  FINAN�ELOR   
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 

 
 
 

DECIZIA NR. _____ 
din ______________ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
persoana fizic� .......................... 

din localitatea Suceava, ………., jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava 

sub  nr. …….. 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost  

sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava prin adresa nr. ……., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ……….., cu privire la 
contesta�ia formulat� de persoana fizic� .......................... din localitatea Suceava, 
………., jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� .......................... contest� m�surile stabilite prin 

Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în 
mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. .........................., întocmit� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, privind suma de ......... lei, reprezentând: 

 
� ......... lei – impozit pe venit aferent anului 2004; 
�    ......... lei – accesorii aferente impozitului pe venit aferent anului 2004; 
�    ......... lei – impozit pe venit aferent anului 2005; 
�    ......... lei – accesorii aferente impozitului pe venit aferent anului 2005. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din  

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 
209 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� .......................... contest� Decizia de impunere 

privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
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individual �i/sau într-o form� de asociere nr. .........................., întocmit� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, privind suma de ......... lei, reprezentând impozit pe venit 
stabilit suplimentar de plat� în sum� de ......... lei �i accesorii aferente în 
sum� de ......... lei. 
 

În contesta�ia depus�, persoana fizic� .......................... afirm� c� în 
urma verific�rilor efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a constatat în eviden�a 
petentului existen�a unor documente de eviden�� primar� – facturi fiscale aferente 
achizi�iei de m�rfuri care nu sunt corect întocmite, drept pentru care consider� ca 
fiind nelegal� deductibilitatea cheltuielii cu achizi�ia m�rfurilor �i stabile�te 
suplimentar venit impozabil �i respectiv TVA. 

Petentul sus�ine c� a fost autorizat s� desf��oare activitate comercial�, a 
achizi�ionat m�rfuri în perioada 2003 – 2005 cu scopul revânz�rii acestora din 
…………….. unde în mod autorizat desf��urau activitate economic� diver�i 
furnizori de m�rfuri în regim en gross. 

În urma achizi�iei care s-a realizat în baza unei facturi fiscale (c/val 
facturilor fiind achitat� în numerar conform chitan�elor emise de furnizori), 
contestatorul a întocmit not� de intrare recep�ie în conformitate cu prevederile 
legale calculând adaos comercial �i TVA neexigibil�. Prin urmare, acesta 
consider� c� documentele de eviden�� primar� întocmite de contribuabil pentru 
intrarea în gestiune a m�rfurilor achizi�ionate au fost întocmite cu respectarea 
legilor în vigoare, �i anume Legea 82/1991 �i Legea 571/2003. 

 
Petentul mai motiveaz� c� aceste m�rfuri au intrat în circuitul 

economic, au fost vândute de c�tre acesta, înregistrându-se corect TVA colectat� 
�i impozit pe venit. 

Drept urmare, consider� întemeiat punctul s�u de vedere raportat la 
perioada fiscal� controlat� (anul 2004/2005, perioad� în care agen�ii economici 
nu aveau posibilit��i de a verifica furnizorii de bunuri �i servicii �i nici nu erau 
obliga�i prin Legea nr. 571/2003 s� efectueze aceste verific�ri). 

 
Contestatorul mai sus�ine c� intr�rile de m�rfuri au fost corect 

eviden�iate în eviden�a sa contabil� �i cu respectarea legilor specifice în vigoare �i 
motiveaz� acest punct de vedere afirmând c� petentul beneficiar de bunuri 
achizi�ionate dintr-un centru comercial autorizat de statul român s� desf��oare 
activitate economic�, nu poate fi f�cut r�spunz�tor pentru o fapt� culpabil� 
s�vâr�it� de alt� persoan� juridic� pentru c� s-ar înc�lca principiul bunei credin�e 
în rela�iile comerciale. 

Petentul mai precizeaz� c� reglement�rile Codului fiscal privind 
întocmirea corect� a documentelor de eviden�� fiscal� – facturi fiscale, trebuiesc 
respectate atr�gând r�spundere asupra emitentului �i nu a cump�r�torului, care în 
perioada 2004-2005 supus� verific�rii fiscale nu avea posibilitatea legal� s� 
verifice dac� societ��ile comerciale care le-au prezentat documente justificative 
au ob�inut formulare tipizate pe c�i legale sau dac� sunt corecte numerele de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comer�ului. 
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II. Prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit 

suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. .........................., întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, s-a stabilit în 
sarcina persoanei fizice suma total� de ......... lei din care petentul contest� 
suma de ......... lei, reprezentând: 

 
� ......... lei – impozit pe venit aferent anului 2004; 
�    ......... lei – accesorii aferente impozitului pe venit aferent anului 2004; 
�    ......... lei – impozit pe venit aferent anului 2005; 
�    ......... lei – accesorii aferente impozitului pe venit aferent anului 2005. 

 
În urma verific�rilor efectuate la A.F. .......................... s-a constatat c� 

pentru anul 2004 contribuabilul a depus declara�ia special� privind veniturile 
realizate nr. 42618/12.05.2005, prin care declar� urm�toarele venituri �i 
cheltuieli: 

Venit brut          = …….. lei 
Cheltuieli totale = ……… lei 
Venit net            =………… lei 
Venit anual        =          .. lei 
Impozit              =          … lei. 
 
Din verificarea documentelor puse la dispozi�ie de contribuabil, a 

rezultat urm�toarea situa�ie: 
Venit brut               = ……… lei 
Cheltuieli totale      = ……. lei 
Venit net                 = ……. lei 
Impozit                   =   ......... lei 
Impozit suplimentar = ......... lei. 
 
Contribuabilul a majorat cheltuielile deductibile cu suma de …………. 

lei, reprezentând facturi achizi�ii m�rfuri pentru care organul de inspec�ie fiscal� 
nu a acordat deductibilitate, acestea nefiind completate cu toate informa�iile 
prev�zute de formular (cod de înregistrare fiscal�, nr. înregistrare la registrul 
comer�ului, adresa). Societ��ile furnizoare de m�rfuri pentru care organul de 
inspec�ie fiscal� nu a acordat deductibilitate s-au verificat în baza de date pe site-
ul Ministerului de Finan�e �i s-a constatat c� acestea nu exist� în realitate. 

 
Situa�ia facturilor reprezentând m�rfuri pentru care nu s-a acordat 

deductibilitate sunt prezentate în tabelul urm�tor: 
 

Pozi�ie 
jurnal 
cump�

Nr. 
factur� 

Data 
factur� 

Furnizor Valoare 
factur� 

TVA Valoare 
factur� 

f�r� 
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r�ri TVA 
……. ……. ……. ……. ……. ……

. 
……. 

……. ……. ……. ……. ……. ……
. 

……. 

……. ……. ……. ……. ……. ……
. 

……. 

……. ……. ……. ……. ……. ……
. 

……. 

 Total   ……. ……
. 

……. 

 
Consecin�a fiscal� a fost diminuarea cheltuielilor cu suma de …….lei �i 

stabilirea unui venit net suplimentar în sum� de …….lei. Situa�ia determin�rii 
venitului net pentru anul 2004 rezult� din tabelul urm�tor: 

 
Nr. 
crt. 

Specificare Valoare marf� pre� 
aprovizionare 

Valoare marf� pre� 
vânzare 

1. Stoc marf� 31.12.2003 ……. ……. 
2. Intr�ri m�rfuri 2004 ……. ……. 
3. Total m�rfuri 2004 + stoc ……. ……. 
4. Vânz�ri m�rfuri 2004 ……. ……. 
5. Stoc marf� 31.12.2004 scriptic ……. ……. 
6. Stoc marf� 31.12.2004 faptic ……. ……. 
7. Diferen�e inventar +/-  - 

 
Venit brut                                 = ……. 
Cheltuieli m�rfuri                     = ……. 
Alte cheltuieli                           =   ……. 
Cheltuieli nedeductibile            =   ……. 
Total cheltuieli deductibile       = ……. 
Venit net                                   = …….. 
 
La venitul net suplimentar în sum� de …….lei s-a calculat un impozit 

pe venit în sum� de ......... lei (datorat de persoana fizic� .......................... care 
de�ine cota de distribuire de 100%), astfel: 
Venit net suplimentar                                                            = …….lei 
Venit net stabilit în decizia anual� pentru 2004                    = …….lei 
Venituri din salarii                                                                 =    ……. lei 
Venit anual global                                                                 = …….lei 
Deducere personal�                                                               =   …….lei 
Venit anual global impozabil                                                =   …….lei 
Impozit pe venit anual global datorat (…….+…….)             =   ......... lei. 

 
Pentru neplata la termen a impozitului pe  venit  în  sum� de ......... lei  

s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ......... lei. 
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Pentru anul 2005 contribuabilul a depus declara�ia special� privind 

veniturile realizate nr. 55544/12.05.2006, prin care declar� urm�toarele venituri �i 
cheltuieli: 

Venit brut          = …..lei 
Cheltuieli totale = …….lei 
Venit net            =   …….lei 
Impozit              =      …….2 lei. 
 
Din verificarea documentelor puse la dispozi�ie de contribuabil, a 

rezultat urm�toarea situa�ie: 
Venit brut               = …….lei 
Cheltuieli totale      = …….lei 
Venit net                 =   …….lei 
Impozit                   =   …….lei 
Impozit suplimentar =    ......... lei. 
 
Contribuabilul a majorat cheltuielile deductibile cu suma de …….lei, 

reprezentând facturi achizi�ii m�rfuri pentru care organul de inspec�ie fiscal� nu a 
acordat deductibilitate, acestea nefiind completate cu toate informa�iile prev�zute 
de formular (cod de înregistrare fiscal�, nr. înregistrare la registrul comer�ului, 
adresa). Societ��ile furnizoare de m�rfuri pentru care organul de inspec�ie fiscal� 
nu a acordat deductibilitate s-au verificat în baza de date pe site-ul Ministerului 
de Finan�e �i s-a constatat c� acestea nu exist� în realitate. 

 
Situa�ia facturilor reprezentând m�rfuri pentru care nu s-a acordat 

deductibilitate sunt prezentate în tabelul urm�tor: 
 

Pozi�ie 
jurnal 
cump�

r�ri 

Nr. 
factur� 

Data 
factur� 

Furnizor Valoare 
factur� 

TVA Valoare 
factur� 

f�r� 
TVA 

……. ……. ……. ……. ……. ……
. 

……. 

……. ……. ……. ……. ……. ……
. 

……. 

 Total   ……. ……
. 

……. 

 
Consecin�a fiscal� a fost diminuarea cheltuielilor cu suma de …….lei �i 

stabilirea unui venit net suplimentar în sum� de …….lei. Situa�ia determin�rii 
venitului net pentru anul 2005 rezult� din tabelul urm�tor: 

 
Nr. 
crt. 

Specificare Valoare marf� pre� 
aprovizionare 

Valoare marf� pre� 
vânzare 

1. Stoc marf� 31.12.2004 ……. ……. 
2. Intr�ri m�rfuri 2005 ……. ……. 
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3. Total stoc + intr�ri ……. ……. 
4. Vânz�ri m�rfuri 2005 ……. ……. 
5. Stoc marf� 31.12.2005 scriptic ……. ……. 
6. Stoc marf� 31.12.2005 faptic ……. ……. 
7. Diferen�e inventar +/-  - 

 
Venit brut                                 = ……. 
Cheltuieli m�rfuri                     = ……. 
Alte cheltuieli                           =   ……. 
Cheltuieli nedeductibile            =  ……. 
Total cheltuieli deductibile       = ……. 
Venit net                                   =   …….. 
 
La venitul net recalculat de …….lei (…….lei venit net suplimentar + 

…….lei venit net stabilit în decizia de impunere anual� pentru anul 2005) s-a 
calculat un impozit pe venit în sum� de …….lei (…….* 16% = …….lei) minus 
impozitul stabilit în decizia de impunere anual� pentru anul 2005 în sum� de 
……. lei rezult� un impozit suplimentar în sum� de ......... lei. 

Pentru neplata la termen a impozitului pe venit în sum� de ......... lei s-
au calculat major�ri de întârziere în sum� de ......... lei. 

 
Prin adresa nr. .........................., Administra�ia Finan�elor Publice a 

municipiului Suceava – Activitatea de inspec�ie fiscal� a sesizat Parchetul de pe 
lâng� Judec�toria Suceava, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni. 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma contestat� de ......... lei, din care impozit pe 

venit aferent anilor 2004 – 2005 stabilit suplimentar de plat� în sum� de 
......... lei �i accesorii aferente în sum� de ......... lei, stabilite prin Decizia de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. 
.........................., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� analizeze dac� poate fi solu�ionat� cauza pe fond, în 
condi�iile în care a fost sesizat Parchetul de pe lâng� Judec�toria Suceava, 
prin adresa nr. ........................... 

  
În fapt, în urma verific�rilor efectuate la A.F. .........................., 

organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� petentul a înregistrat în eviden�a sa 
contabil� achizi�ii de m�rfuri în baza unor facturi emise de furnizori care nu 
exist� în realitate, drept pentru care a respins la deducere TVA aferent acestor 
aprovizion�ri. 
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Petentul contest� suma de ......... lei, reprezentând impozit pe venit 
aferent anului 2004 în sum� de ......... lei �i impozit pe venit aferent anului 2005 
în sum� de ......... lei. 

Pentru neplata la termen a sumei de …….lei reprezentând TVA s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de …….lei, din care petentul contest� 
suma de ……. lei. 

 
Prin adresa nr. .........................., Administra�ia Finan�elor Publice a 

municipiului Suceava – Activitatea de inspec�ie fiscal� a sesizat Parchetul de pe 
lâng� Judec�toria Suceava, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni, a c�rei 
constatare are o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� cu 
privire la contesta�ia formulat�.  
 

În  drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
face aplicarea art. 214 din Ordonan�a nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 

 

,,(1) Organul de solu�ionare competent, poate suspenda, prin 
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 

       a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele 
în drept cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei 
constatare ar avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie 
dat� în procedura administrativ�.[…] 

       (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea […].” 

 
Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare prin Decizia de impunere 

privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru 
persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau 
într-o form� de asociere nr. .........................., contestat� de persoana fizic� 
.......................... �i stabilirea caracterului infrac�ional al faptei s�vâr�ite exist� o 
strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei. 

 
Aceast� interdependen�� const� în faptul c� organele de inspec�ie 

fiscal� au stabilit c� persoana fizic� .......................... a înregistrat în eviden�a 
contabil� achizi�ii de m�rfuri în baza unor facturi emise de furnizori care nu 
exist� în realitate, fapt pentru care organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� în 
mod nelegal acesta a dedus cheltuielile aferente acestor achizi�ii �i drept urmare, 
a respins la deducere aceste cheltuieli �i a stabilit suplimentar de plat� un impozit 
pe venit în sum� total� de ......... lei. 

 
Aceste constat�ri care se reg�sesc atât în procesul verbal nr. 

.........................., cât �i în raportul de inspec�ie fiscal� nr. .......................... în baza 
c�ruia s-a emis decizia de impunere nr. .........................., întocmite de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, au fost transmise organelor de cercetare penal� din cadrul 
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Parchetului de pe lâng� Judec�toria Suceava cu adresa nr. .........................., spre 
competent� cercetare. 

Organul administrativ nu se poate pronun�a pe fondul cauzei înainte de 
a se finaliza solu�ionarea laturii penale. 

Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele penale care se pronun�� 
asupra caracterului infrac�ional al faptei ce atrage plata la bugetul statului  a 
obliga�iilor datorate �i constatate în virtutea faptei infrac�ionale. 

 
Potrivit principiului de drept prev�zut la art. 19 alin. 2 din Codul de 

procedur� penal�, ,,judecata în fa�a instan�ei civile se suspend� pân� la 
rezolvarea definitiv� a cauzei penale.”  

  
Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� pân� la pronun�area 

unei solu�ii definitive pe latura penal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului  Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, motiv 
pentru care va suspenda solu�ionarea cauzei civile pentru suma total� 
contestat� de ......... lei, reprezentând impozit pe venit stabilit suplimentar de 
plat� �i va transmite dosarul contesta�iei organului care a efectuat inspec�ia 
fiscal�, conform pct. 10.4 din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care prevede: 

 
,,Dac� prin decizie se suspend� solu�ionarea contesta�iei pân� la 

rezolvarea cauzei penale, dosarul contesta�iei se transmite, dup� caz, 
organului care a efectuat inspec�ia fiscal�, urmând ca acesta s� fie restituit, 
la încetarea motivului care a determinat suspendarea, organului de 
solu�ionare competent.” 

 
În func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal� �i de constituirea 

statului ca parte civil� în procesul penal pentru recuperarea pe aceast� cale a 
prejudiciului cauzat bugetului de stat, procedura administrativ� va fi reluat� în 
conformitate cu prevederile art. 214 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat� �i pct. 10.5 din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care prevede: 

 

,,10.5. Organul de solu�ionare competent va relua procedura 
administrativ�, în condi�iile art. 183 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, numai dup� încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivului care a 
determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedit� de c�tre organele fiscale 
sau de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Solu�ia dat� 
de organele de cercetare �i urm�rire penal� trebuie înso�it� de rezolu�ia 
motivat�, atunci când suspendarea a fost pronun�at� pân� la rezolvarea 
cauzei penale. ” 

 
Având în vedere c� pentru sumele care au generat aceste major�ri de 

întârziere aferente impozitului pe venit contestate în sum� de ......... lei, 
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solu�ionarea contesta�iei depuse împotriva deciziei de impunere nr. 
.........................., întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, a fost suspendat� pân� la solu�ionarea 
cauzei pe latur� penal�, potrivit principiului de drept „accesorium sequitur 
principale”, urmeaz� a se suspenda solu�ionarea contesta�iei �i pentru major�rile 
de întârziere aferente. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 214 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� din Ordonan�a nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal�, pct. 10.4 �i pct. 10.5 
din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 
 
 

1. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de persoana fizic� 
.......................... împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit 
stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. .........................., întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, privind suma contestat� 
de ......... lei, reprezentând: 

 
� ......... lei – impozit pe venit aferent anului 2004; 
�    ......... lei – accesorii aferente impozitului pe venit aferent anului 2004; 
�    ......... lei – impozit pe venit aferent anului 2005; 
�    ......... lei – accesorii aferente impozitului pe venit aferent anului 2005, 

procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea cu caracter definitiv a 
motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor 
re�inute în prezenta decizie. 

 
Dosarul contesta�iei va fi transmis organelor de inspec�ie fiscal� 

urmând ca la încetarea motivului care a determinat suspendarea s� fie restituit 
organului competent pentru solu�ionarea cauzei potrivit dispozi�iilor legale. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                   …………………… 
 
Tema: PROCEDUR� – pct. 979 – suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pân� 
la finalizarea laturii penale 

- art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal� 
 

 


