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            D E C I Z I E  nr. ...2015  
privind contesta ia formulat de 

 

X  
înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. .2014 

i reînregistrat sub nr. ...2015, respective nr. .2015   

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Biroul Vamal de Interior Gradul I Bihor din cadrul D.R.V Cluj cu adresa 
nr. ...2015, înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr .02.2015  asupra 
contesta iei formulate de 

  

X 
CNP: . 

cu domiciliul în .. 
rezident USA conform VISA seria 

  

înregistrat ini ial la Direc ia Regional Vamal Timi oara sub nr. .2014, a 
procedat la analizarea dosarului contesta iei, constatând urm toarele:

   

        Contesta ia a fost înregistrat ini ial la Direc ia Regional Vamal Timi oara 
sub nr. .2014, care la data de ...2014 cu adresa nr. .. a transmis-o spre 
competent solu ionare  la Direc ia General

 

Regional a Finan elor Publice 
Timi oara unde a fost înregistrat  sub nr. ..2014.  De i D.G.R.F.P Timi oara 
a restituit dosarul cauzei Direc iei Regionale Vamale Timi oara, organele 
autorit ii vamale au retransmis D.G.R.F.P Timi oara dosarul contesta iei, acesta 
fiind reînregistrat la organul competent în solu ionare sub nr. .2015. La data 
de ..01.2015 cu adresa nr. . D.G.R.F.P Timi oara a transmis dosarul cauzei, 
în leg tur cu o parte din capetele de cerere din contesta ia formulat spre 
competent solu ionare Direc iei Regionale Vamale Cluj Napoca, organ al 
autorit ii vamale care la data de ...01.2015 cu adresa nr. .01.2015, 
înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. .01.2015 a comunicat c dosarul 
contesta iei a fost transmis Biroului vamal de interior Gradul I Bihor,  în vederea 
întocmirii referatului cu propuneri de solu ionare a contesta iei privind cele dou 
procese-verbale prin care s-au stabilit obliga ii fiscale accesorii, nr. . i ., 
emise de biroul vamal Bor în data de 04.2004. Referatul urmeaz  a v fi 
remis de biroul vamal f r mijlocirea noastr , în vederea solu ion rii contesta iei. . 
Astfel la data de ..01.2015 cu adresa nr. .01.2015 înregistrat la D.G.R.F.P 
Timi oara sub nr. ...02.2015 Biroul Vamal  de Interior Gradul I Bihor în calitate 
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de organ vamal care a preluat activitatea Biroului Vamal Bor începând cu data de 

...01.2007, a transmis referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei 
împreun cu fotocopii ale documentelor emise în cauz .

  
              Referitor la obiectul contesta iei, s-au re inut urm toarele:

  
Reprezentantul petentei, dnl. Avocat .. din Baroul Bistri a N s ud a 

formulat contesta ie împotriva urm toarelor acte de procedur emise de c tre 
organele autorit ii fiscale: 

- procesul verbal nr. .04.2004 emis de Biroul Vamal Bor pentru calcularea 
unor accesorii în sum de  lei; 

- procesul verbal nr. ..04.2004 emis de Biroul Vamal Bor pentru calcularea 
unor accesorii în sum de .. lei; 

- dispozi ia de urm rire nr. ..07.2009 emis de c tre Direc ia Regional 
pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara pentru suma de .. lei; 

- proces verbal nr. .08.2009 emis de c tre Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind cheltuieli de executare silit 
în sum de .. lei; 

- dispozi ia de urm rire nr. ...10.2009 emis de c tre Direc ia Regional 
pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara pentru suma de . lei; 

- decizia nr. .12.2009 emis de c tre Direc ia Regional pentru Accize i 
Opera iuni Vamale Timi oara referitoare la

 

obliga ii de plat accesorii 
aferente obliga iilor fiscale din anii preceden i în sum de  lei; 

- proces verbal nr. .07.2011 emis de c tre Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind calculul sumelor prev zute 
prin titlu executoriu pentru suma de .. lei; 

- proces verbal nr. .01.2012 emis de c tre Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind cheltuieli de executare silit 
în sum de .. lei; 

- proces verbal nr. ...03.2013 emis de c tre Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind calculul sumelor prev zute 
prin titlu executoriu pentru suma de  lei; 

- proces verbal nr. .07.2013 emis de c tre Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind calculul sumelor prev zute 
prin titlu executoriu pentru suma .. lei. 
În  cauz sunt incidente dispozi iile art. 205 "Posibilitatea de contestare" din 

Codul de procedur fiscal , republicat care prevede:

 

"(1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o 
cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se 
considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau in lipsa 
acestuia, in conditiile legii. 
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(2) Este îndreptatit la contesta ie numai cel care consider  c  a fost lezat 

în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.(...)" si 
art. 206 alin. (2) din actul normativ mai sus citat : 

"Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele i m surile stabilite si 
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".  

 

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei, Avocat , 
la dosarul cauzei, cu adresa înregistrata la D.G.R.F.P Timi oara sub 
nr ...02.2015, fiind depus împuternicirea avoca ial , în original, urmare 
solicit rii D.G.R.F.P Timi oara con inut in adresa nr. ...02.2015, in 
conformitate cu art. 206 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

  

Astfel la data de ..01.2015, autoritatea vamal în calitate de organ emitent 
al actelor  atacate, conform normelor legale precitate, prin intermediul Biroului 
Vamal de Interior Gradul I Bihor  a transmis dosarul contesta iei împreun cu 
referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei organului competent in 
solu ionare respectiv la D.G.R.F.P Timi oara, unde acesta a fost din nou 
reînregistrat sub nr. ..02.2015, motiv pentru care D.G.R.F.P Timi oara va 
proceda la analizarea si solu ionarea contesta iei formulat de petenta X prin 
reprezentantul s u legal prin emiterea prezentei decizii. 

   

1. Referitor la capetele  de cerere din contesta ia formulat privind 
procesul verbal nr. ...04.2004 i procesul verbal nr. 04.2004 emise de 
Biroul Vamal Bor pentru calcularea unor accesorii în sum de . lei, 
respectiv accesorii în sum de .. lei, ar t m urm toarele:

  

           D-na X a mai formulat o contestatie atât  împotriva Actului constatator nr. 
...04.2004, cât i a procesului verbal nr. ..04.2004 i procesului verbal nr. 

.04.2004 emise de Biroul Vamal Bor , înregistrata la Biroul Vamal Bor sub 
nr. ...05.2004 si la D.G.F.P. a jud. Bistri a N s ud sub nr. ...05.2004. 
Contesta ia a fost solu ionat prin Decizia nr. ..09.2004 comunicat petentei  la 
domiciliul declarat în contesta ia formulat , în condi iile legii. 

 

Împotriva Deciziei nr. ...09.2004 privind solu ionarea contesta iei, petenta  
X i-a exercitat posibilitatea conferit de legiuitor prin dispozi iile Codului de 
procedur fiscal , formulând ac iune în contencios administrativ la Tribunalul 
Bisti a N s ud, care a f cut obiectul dosarului nr. ../2004 aflat pe rolul acestei 
instan e. La data de .. decembrie 2004 Sec ia comercial i de contencios 
administrativ al Tribunalului Bistri a N s ud a pronun at  Sentin a civil nr. 

.2004 in dosar nr. ./2004, conform c reia plângerea formulat de petenta X 
împotriva Deciziei nr. ...09.2004 emis de D.G.F.P. a jud. Bistri a N s ud a fost 
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anulat ca netimbrat de i petenta a fost citat cu men iunea achit rii taxei 
judiciare de timbru i a timbrului judiciar. 

Urmare examin rii documentelor existente la dosarul cauzei, întocmit de 
autorit ile vamale, nu a fost identificat vreun înscris de natura mijloacelor de 
prob reglementate de Codul de procedur fiscal care s infirme faptul c la data 
prezentei Decizia nr. .09.2004 emis de D.G.F.P. a jud. Bistri a N s ud este 
definitiv .

 

În drept, având în vedere situa ia de fapt a a cum rezult din documentele 
depuse la dosar si data la care a avut loc opera iunea vamal se retine c în cauz 
sunt incidente urm toarele prevederi legale:

   

OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala:  
"ART. 32 
    Competenta general

 

  [...]     
(3) Impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz , potrivit legii, în vama sunt 

administrate de c tre organele vamale. 
ART. 2     

Raportul Codului de procedura fiscal cu alte acte normative

     

(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, prev zute la art. 1, se îndepline te potrivit 
dispozi iilor Codului de procedura fiscal , ale Codului fiscal, precum i ale altor 
reglement ri date în aplicarea acestora.

     

(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea 
impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat. 
    (3) Unde prezentul cod nu dispune se aplica prevederile Codului de procedura 
civil .

   

Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare: 
ART. 163 

    (1) Nimeni nu poate fi chemat în judecata pentru aceea i cauza, acela i obiect i 
de aceea i

 

parte înaintea mai multor instan e.

     

(2) Aceasta excep ie se va putea ridica de p r i sau de judec tor în orice stare a 
pricinii în fata instan elor de fond.

 

ART. 166     
Excep ia puterii lucrului judecat se poate ridica, de p r i sau de judec tor, chiar 

înaintea instan elor de recurs.

  

CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 actualizat prevede  
ART. 1201 
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Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecata are acela i obiect, 

este intemeiata pe aceea i cauza i este între acelea i p r i, facuta de ele i în 
contra lor în aceea i calitate. (Cod civil 711, 973, 1715, 1788, 1834).

  
    Din corooborarea normelor legale precitate rezult c prin decizie se poate 
constata autoritatea de lucru judecat atunci cand exista identitate de obiect, 
parti si cauza. Este lucru judecat atunci cand exista a doua contestatie care are 
acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de 
ele si in contra lor in aceeasi calitate. Exceptia puterii lucrului judecat se poate 
ridica atat de organul de solutionare a contestatiei de parti, cat si de orice persoana 
direct interesata.   

Din situa ia de fapt prezentat mai sus, coroborat cu dispozitiile legale 
invocate, rezult c petenta a formulat contesta ia înregistrat la Directia 
Regional  Vamal Timi oara din cadrul D.G.R.F.P Timi oara sub nr. 
.......12.2014

 

si la Direc ia General Regional a Finantelor Publice Timi oara sub 
nr. ...12.2014 împotriva procesului verbal nr. ..04.2004 i procesului verbal nr. 

...04.2004 emise de Biroul Vamal Bor , care se încadreaz în excep ia prev zut 
de Codul de procedura civila, respectiv Codul civil, având în vedere c i 
contesta ia înregistrat la Biroul Vamal Bor

 

sub nr. ...05.2004 a avut acelasi 
obiect

 

si la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistri a N s ud sub 
nr. ..05.2004, respectiv atât actul constatator nr. ..04.2004, cât i procesul 
verbal nr. ...04.2004 i procesul verbal nr. ...04.2004 emise de Biroul Vamal 
Bor  prin care in sarcina petentei s-au stabilit atât obligatii vamale de import in 
suma de . lei( 

 

lei) prin Actul constatator nr. ..04.2004,  deoarece d-na X 
in calitatea de titulara a operatiunii de tranzit nr. .09.2000, nu si-a indeplinit 
obligatia legala de a prezenta la biroul vamal de destinatie autoturismul introdus 
in tara prin Biroul vamal Bor , cât i accesorii pentru neplata la termen a 
obliga iilor

 

vamale de import cuprinse în Actul constatator precitat, astfel: . lei 
în procesul verbal nr. ...04.2004 i . lei  în procesul verbal nr. ...04.2004. 

Petenta si-a exercitat dreptul conferit de legiuitor de a formula calea de atac 
impotriva Actului constatator nr. ...04.2004, a procesului verbal nr. ..04.2004 
i procesului verbal nr. .04.2004 emise de Biroul Vamal Bor

 

cu ocazia 
primei contestatii depuse, respectiv contestatia inregistrata la Biroul Vamal Bor 
sub nr. .05.2004, solutionata de Directia Generala a Finantelor Publice a 
jude ului Bistri a N s ud prin Decizia nr. ...09.2004, comunicata petentei în 
condi iile legii, in cauza fiind incidenta exceptia puterii lucrului judecat, impotriva 
deciziei de solutionare a contestatiei nr. ...09.2004 petenta exercitadu-si dreptul 
conferit de legiuitor de a formula actiune la Tribunalul Bistri a N s ud, în dosar nr. 

./2004, conform Sentin ei civile nr. ../2004,  definitiv , existent în copie 
la dosarul cauzei. 

Rezult c pentru capetele de cerere din contesta ia formulat referitoare la 
procesul verbal nr. ...04.2004 i procesul verbal nr. ...04.2004 emise de Biroul 
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Vamal Bor ,  contesta ia va fi respins , constatându-se autoritatea de lucru judecat, 
datorit identit ii de obiect, p r i i cauz .

  
2. Referitor la capetele de cerere din contesta ia formulat privind 

Dispozi ia de urm rire nr. ...07.2009 pentru suma de .. lei, procesul 
verbal nr. ..08.2009 privind cheltuieli de executare silit în sum de .. 
lei  i dispozi ia de urm rire nr. .10.2009  pentru suma de 

 

lei emise 
de c tre Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara, 
ar t m urm toarele: 

  

În drept,  
CAP. XI 
Contesta ia la executare silit

 

ART. 172 
Contesta ia la executare silit

 

(1) Persoanele interesate pot face contesta ie impotriva oric rui act de 
executare efectuat cu înc lcarea prevederilor prezentului cod de c tre organele de 
executare, precum i în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasc un act 
de executare în condi iile legii.

 

(2) Dispozi iile privind suspendarea provizorie a execut rii silite prin 
ordonanta pre edin ial prev zute de art. 403 alin. (4) din Codul de procedura 
civil nu sunt aplicabile.

 

(3) Contesta ia poate fi facuta i impotriva titlului executoriu în temeiul 
c ruia a fost pornit executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hot râre data 
de o instanta judec toreasc sau de alt organ jurisdic ional i dac pentru 
contestarea lui nu exista o alta procedura prev zut de lege.

 

(4) Contesta ia se introduce la instanta judec toreasc competenta i se 
judeca în procedura de urgenta. 

ART. 173  
Termen de contestare 

(1) Contesta ia se poate face în termen de 15 zile, sub sanc iunea dec derii, de la 
data când: 

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe 
care le contesta, din comunicarea soma iei sau din alta în tiin are primit ori, în 
lipsa acestora, cu ocazia efectu rii execut rii silite sau în alt mod;

 

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de 
executare de a îndeplini un act de executare; 

c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau 
distribuirea sumelor pe care le contesta. 
[...] 

ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
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(1) Impotriva titlului de creanta, precum i impotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este o 
cale administrativ de atac i nu inlatura dreptul la ac iune al celui care se 
considera lezat în drepturile sale printrun act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi iile legii.

 
coroborat cu prevederile Ordinului nr. 2906 din 25 septembrie 2014 privind 

aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G nr. 92/2003

 

privind 
Codul de procedur fiscal : 

 

9.9. În cazul în care contesta iile sunt astfel formulate încât au i alt caracter pe 
lâng cel de cale administrativ de atac, pentru aceste aspecte cererea se va 
înainta organelor competente de c tre organul învestit cu solu ionarea c ii 
administrative de atac, dup solu ionarea acesteia, acest fapt urmând a fi prev zut 
i în dispozitivul deciziei de solu ionare .

  

In considerarea normelor legale incidente in cauza, se constata ca 
reprezentantul petentei nu poate invoca pe calea actiunii prevazuta de art.205 din 
Codul de procedura Fiscala decat aspecte referitoare la nelegalitatea si 
netemeinicia actelor administrative fiscale, contestatia la executare silita fiind de 
competenta instantelor judecatoresti, motiv pentru care in legatura cu aceste capate 
de cerere contestatia va fi transmisa, conform pct.9.9 din Ordinul nr. 2.906/2014, 
Judecatoriei Deva, spre competenta solutionare; având în vedere c în chiar 
cuprinsul formulalelor acestor acte emise de autoritatea vamal se precizeaz în 
mod expres c  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contesta ie la 
instan a judec toreasc competent , în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cuno tin , în conformitate cu prevederile art. 172 i art. 173 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, 

 

republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare. .        

 

3. Referitor la cap tul  de cerere din contesta ia formulat privind

 

Decizia nr. ..12.2009 referitoare la obliga iile de plat accesorii eferente 
obliga iilor fiscale din anii preceden i emis de  D.R.A.O.V. Timi oara pentru 
calcularea accesoriilor de natura major riilor de întârziere în sum de . 
lei, ar t m urm toarele:    

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedur reglementate de Codul 
de procedur fiscal , organul

 

de solu ionare a contesta iei a constatat urmatoarele:  

 

- contesta ia a fost semnat de c tre reprezentantul legal al petentei Av. 
. la dosarul cauzei, cu adresa inregistrata D.G.R.F.P Timi oara sub 

nr ..02.2015, fiind depus împuternicirea avoca ial , în original, urmare 
solicitarii D.G.R.F.P Timi oara continuta in adresa nr. .. din ..02.2015,  

- referitor la termenul de depunere a contesta iei s-a constatat  ca aceasta a 
fost expediat în data de ...12.2014,prin intermediul serviciilor po tale, fiind 
înregistrat la Direc ia Regional Vamal Timi oara din cadrul D.G.R.F.P 
Timi oara sub nr. ..12.2014,  în condi iile în care Decizia nr. .12.2009 
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referitoare la obliga iile de plat accesorii eferente obliga iilor fiscale din anii 
preceden i emis de  D.R.A.O.V. Timi oara 

 
a fost comunicat conform art. 44 alin. 

3 din OG  nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , prin anun ul colectiv nr. 
.02.2010 a D.R.A.O.V Timi oara; ulterior restituirii c tre  D.R.A.O.V 

Timi oara a  plicului con inând acest act administrativ, expediat prin intermediul 
serviciilor po tale la adresa petentei din ..în cursul lunii februarie 2010.     

Cauza supusa solu ion rii este daca Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu solu ionarea pe fond a 
contesta iei în condi iile în care petenta nu a respectat termenul legal de 
exercitare a c ii administrative de atac.

  

In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la 
depunerea în termen a contesta iei a rezultat c petentei i-a fost comunicat Decizia 
nr. ...12.2009 referitoare la obliga iile de plat accesorii eferente obliga iilor 
fiscale din anii preceden i emis de  D.R.A.O.V. Timi oara cu scrisoare 
recomandat cu confirmare de primire conform art. 44 alin 2 din Codul de 
procedur fiscal . Plicul con inând acest act administrativ, expediat prin 
intermediul serviciilor po tale la adresa petentei din . în cursul lunii februarie 
2010 a fost restituit autorit ii vamale emitente care v zând c acesta nu a putut fi 
comunicat prin una din modalit ile de comunicare prev zute art. 44 alin. 2 din 
Codul de procedur fiscal , a procedat conform art. 44 alin. 3

 

don Ordonan a 
Guvernului  nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, la 
comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. În acest sens, la data de 

. martie 2010 s-a afi at pe pagina de Internat a Autorit ii Na ionale

 

a V milor, 
www.customs.ro, anun ul colectiv nr. .. februarie 2010

 

emis de c tre Direc ia 
Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara 

 

Serviciul Financiar 
Contabilitate i Administrarea Serviciilor, conform Procesului verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ../03 martie 2010, 
existente în copie la dosarul cauzei, iar contesta ia a fost expediat în data de 

..12.2014, conform tampilei Oficiului Po tal Bistri a N s ud, fiind înregistrat 
la Direc ia Regional Vamal Timi oara din cadrul D.G.R.F.P Timi oara sub nr. 

..12.2014.   

În drept, sunt incidente prevederile  art. 207 din Codul de procedur fiscal

 

care dispune   
     " ART. 207     

Termenul de depunere a contesta iei     
(1) Contesta ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic rii 

actului administrativ fiscal, sub sanc iunea dec derii.

     

( ) 
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    (4) Dac actul administrativ fiscal nu con ine elementele prev zute la art. 43 
alin. (2) lit. i), contesta ia poate fi depus , în termen de 3 luni de la data 
comunic rii actului administrativ fiscal, organului de solu ionare competent."   

Totodat , în conformitate cu prevederile art. 101, art.102 i art. 103  din 
Codul de procedur civil

 
:  

ART. 101 
          (1) Termenele se în eleg pe zile libere, neintrând in socoteala nici ziua când 
a început, nici ziua când s-a sfâr it termenul.  ( )          

(4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o 
luna care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit in ziua cea din urma a lunii. 
Termenul care se sfarseste intr-o zi de s rb toare legala, sau când serviciul este 
suspendat, se va prelungi pana la sfâr itul primei zile de lucru urm toare.

  

ART. 102          
(1) Termenele încep sa curg de la data comunic rii actelor de procedura 

daca legea nu dispune altfel. ( ) 
            ART. 103           

(1) Neexercitarea oric rei cai de atac si neîndeplinirea oric rui alt act de 
procedura in termenul legal atrage dec derea afara de cazul când legea dispune 
altfel sau când partea dovede te ca a fost împiedicata printr-o împrejurare mai 
presus de voin a ei. 

   

Se re ine c termenul de depunere a contesta iei prev zut de art. 206 din 
Codul de procedur fiscal are caracter imperativ i începe s curg de la data 
comunic rii Deciziei nr. .12.2009 referitoare la obliga iile de plat 
accesorii eferente obliga iilor fiscale din anii preceden i emis de  D.R.A.O.V. 
Timi oara respectiv data de ..martie 2010 potrivit Procesului verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ./ . martie 2010 a 
D.R.A.O.V Timi oara.  

Din datele existente la dosarul cauzei rezulta c D-na X prin avocat ..  a 
depus contesta ia formulat împotriva Deciziei nr. ...12.2009 referitoare la 
obliga iile de

 

plat accesorii eferente obliga iilor fiscale din anii preceden i 
emis de  D.R.A.O.V. Timi oara

 

la data de ..12.2014, dep ind termenul de 30 
de zile prev zut de art. 206 din Codul de procedur fiscal , fiind astfel înc lcate 
dispozi iile imperative referitoare la termenul de depunere.  

Deoarece petenta  nu a respectat condi iile procedurale impuse de art. 206 
din Codul de procedur fiscal cu privire la termenul de depunere a contesta iei, 
dep ind termenul legal de depunere al acesteia se re ine c a dec zut din dreptul 
de a-i fi solu ionat pe fond contesta ia.

 

Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara nu se poate investi cu solu ionarea pe fond a cauzei 
a a dup cum prevede art. 213 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata: 
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ART. 213 
Solu ionarea contesta iei [ ] 
(5) Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra 

excep iilor de procedura si asupra celor de fond, iar când se constata ca acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

 
motiv pentru 

care pentru acest capat de cerere contestatia urmeaz a fi respins ca nedepus în 
termen, organul de solu ionare a contesta iei nemaiprocedând la analiza pe fond a 
cauzei, în conformitate cu dispozi iile art. 217 din OG nr. 92/2003, republicat 
coroborate cu pct. 13. 1 din Ordinul A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 

 
13.1. Contesta ia poate fi respins ca:

     

a) nedepus la termen, în situa ia în care aceasta a fost depus peste termenul 
prev zut de prezenta lege; . 

 

4. Referitor la cap tul  de cerere din contesta ia formulat privind 
Procesul verbal nr. .07.2011 emis de c tre  Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind calculul sumelor prev zute 
prin titlu executoriu pentru suma de  lei, ar t m urm toarele: 

 

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedur reglementate de art. 207 
din Codul de procedur fiscal ,

 

organul de solu ionare a contesta iei a constatat 
urmatoarele:   

- contesta ia a fost semnat de c tre reprezentantul legal al petentei Av. 

 

la dosarul cauzei, cu adresa inregistrata D.G.R.F.P Timi oara sub nr ..02.2015, 
fiind depus împuternicirea avoca ial , în original, urmare solicitarii D.G.R.F.P 
Timi oara continuta in adresa nr. .. din 02.02.2015,  

- referitor la termenul de depunere a contesta iei s-a constatat  ca aceasta a 
fost expediat în data de .12.2014,prin intermediul serviciilor po tale, fiind 
înregistrat la Direc ia Regional Vamal Timi oara din cadrul D.G.R.F.P 
Timi oara sub nr. .12.2014,  în condi iile în care Procesul verbal nr. 

.07.2011 emis de c tre  Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni 
Vamale Timi oara a fost comunicat în reptetate rânduri chiar reprezentantului legal 
al petentei, avocat Vranceanu Mircea, de exemplu cu adresa nr. ...10.2011 emis 
de D.R.A.O.V Timi oara, existent în fotocopie la dosarul cauzei; adresa nr. 

...08.2014 emis de Direc ia Regional Vamal Timi oara, existent de 
asemenea în fotocopie la dosarul cauzei.   

Cauza supusa solu ion rii este daca Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu solu ionarea pe fond a 
contesta iei în condi iile în care petenta nu a respectat termenul legal de 
exercitare a c ii administrative de atac.
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In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la 

depunerea în termen a contesta iei a rezultat c reprezentantului petentei, avocat 

  
i-a fost comunicat de c tre autoritatea vamal , respectiv Direc ia Regional 

Vamal Timi oara,  Procesul verbal nr. ...07.2011 emis de c tre  Direc ia 
Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara, conform adresei nr. 

..10.2011 emis de D.R.A.O.V Timi oara, existent în fotocopie la dosarul 
cauzei i  adresei nr. .08.2014 emis de Direc ia Regional Vamal Timi oara, 
existent de asemenea în fotocopie la dosarul

 

cauzei, ambele purtând tampila 
cabinetului de avocat înso it de precizarea  pentru conformitate cu originalul .   

În drept, sunt incidente prevederile  art. 207 din O.G nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur fiscal

  

     " Termenul de depunere a contesta iei

 

    (1) Contesta ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic rii 
actului administrativ fiscal, sub sanc iunea dec derii.

  

Totodat , în conformitate cu prevederile art. 101, art.102 i art. 103  din 
Codul de procedur

 

civil

 

:  
ART. 101           

(1) Termenele se în eleg pe zile libere, neintrând in socoteala nici ziua când 
a început, nici ziua când s-a sfâr it termenul.  ( )          

(4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o 
luna care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit in ziua cea din urma a lunii. 
Termenul care se sfarseste intr-o zi de s rb toare legala, sau când serviciul este 
suspendat, se va prelungi pana la sfâr itul primei zile de lucru urm toare.

  

ART. 102 
         (1) Termenele încep sa curg de la data comunic rii actelor de procedura 
daca legea nu dispune altfel. ( ) 
            ART. 103           

(1) Neexercitarea oric rei cai de atac si neîndeplinirea oric rui alt act de 
procedura in termenul legal atrage dec derea afara de cazul când legea dispune 
altfel sau când partea dovede te ca a fost împiedicata printr-o împrejurare mai 
presus de voin a ei. 

  

Se re ine c termenul de depunere a contesta iei prev zut de art. 207 din 
Codul de procedur fiscal , are caracter imperativ i începe s curg de la data 
comunic rii Procesului verbal nr. ...07.2011 emis de c tre  Direc ia Regional 
pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara

 

respectiv luna octombrie 2011 
potrivit adresei nr. ...10.2011 emis de D.R.A.O.V Timi oara pentru cabinet 
avocat .  

Din datele existente la dosarul cauzei rezulta c D-na X prin avocat .  a 
depus contesta ia formulat împotriva Procesului verbal nr. .07.2011 emis de 
c tre  Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara

 

la data de 
...12.2014, dep ind termenul de 30 de zile prev zut de art. 207 din Codul de 
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procedur fiscal , fiind astfel înc lcate dispozi iile imperative referitoare la 
termenul de depunere.  

Deoarece petenta nu a respectat condi iile procedurale impuse de art. 207 din 
Codul de procedur fiscal cu privire la termenul de depunere a contesta iei, 
dep ind termenul legal de depunere al acesteia se re ine c a dec zut din dreptul 
de a-i fi solu ionat pe fond contesta ia.

 

Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara nu se poate investi cu solu ionarea pe fond a cauzei 
a a dup cum prevede art. 213 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata:  

ART. 213 
Solu ionarea contesta iei [ ] 
(5) Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra 

excep iilor de procedura si asupra celor de fond, iar când se constata ca acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

 

motiv pentru 
care pentru acest capat de cerere contestatia urmeaz a fi respins ca nedepus în 
termen, organul de solu ionare a contesta iei nemaiprocedând la analiza pe fond a 
cauzei, în conformitate cu dispozi iile art. 217 din OG nr. 92/2003, republicat 
coroborate cu pct. 12. 1 din Ordinul A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 

 
12.1. Contesta ia poate fi respins ca:

 

    a) nedepus la termen, în situa ia în care aceasta a fost depus peste termenul 
prev zut de lege; .

  

5. Referitor la capetele  de cerere din contesta ia formulat privind 
procesul verbal nr. ..01.2012 privind cheltuieli de executare silit în sum 
de .. lei, procesul verbal nr. ...03.2013 calculul sumelor prev zute prin 
titlu executoriu pentru suma de .. lei i procesul verbal nr. ...07.2013 
privind calculul sumelor prev zute prin titlu executoriu pentru suma .. lei,  
emise de c tre Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale 
Timi oara, ar t m urm toarele: 

  

În drept, 
CAP. XI 
Contesta ia la executare silit

 

ART. 172 
Contesta ia la executare silit

 

(1) Persoanele interesate pot face contesta ie impotriva oric rui act de 
executare efectuat cu înc lcarea prevederilor prezentului cod de c tre organele de 
executare, precum i în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasc un act 
de executare în condi iile legii.
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(2) Dispozi iile privind suspendarea provizorie a execut rii silite prin 

ordonanta pre edin ial prev zute de art. 403 alin. (4) din Codul de procedura 
civil nu sunt aplicabile.

 
(3) Contesta ia poate fi facuta i impotriva titlului executoriu în temeiul 

c ruia a fost pornit executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hot râre data 
de o instanta judec toreasc sau de alt organ jurisdic ional i dac pentru 
contestarea lui nu exista o alta procedura prev zut de lege.

 

(4) Contesta ia se introduce la instanta judec toreasc competenta i se 
judeca în procedura de urgenta. 

ART. 173  
Termen de contestare 

(1) Contesta ia se poate face în termen de 15 zile, sub sanc iunea dec derii, de la 
data când: 

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe 
care le contesta, din comunicarea soma iei sau din alta în tiin are primit ori, în 
lipsa acestora, cu ocazia efectu rii execut rii silite sau în alt mod;

 

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de 
executare de a îndeplini un act de executare; 

c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau 
distribuirea sumelor pe care le contesta. 
[...] 

ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Impotriva titlului de creanta, precum i impotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este o 
cale administrativ de atac i nu inlatura dreptul la ac iune al celui care se 
considera lezat în drepturile sale printrun act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi iile legii.

 

coroborat cu prevederile Ordinului nr. 2.906 din 25 septembrie 2014 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

 

9.9. În cazul în care contesta iile sunt astfel formulate încât au i alt caracter pe 
lâng cel de cale administrativ de atac, pentru aceste aspecte cererea se va 
înainta organelor competente de c tre organul învestit cu solu ionarea c ii 
administrative de atac, dup solu ionarea acesteia, acest fapt urmând a fi prev zut 
i în dispozitivul deciziei de solu ionare.

  

In considerarea normelor legale incidente in cauza, se constata ca 
reprezentantul petentei nu poate invoca pe calea actiunii prevazuta de art.205 din 
Codul de procedura Fiscala decat aspecte referitoare la nelegalitatea si 
netemeinicia actelor administrative fiscale, contestatia la executare silita fiind de 
competenta instantelor judecatoresti, motiv pentru care in legatura cu aceste capate 
de cerere contestatia va fi transmisa, conform pct.9.9 din Ordinul nr.2906/2014, 
Judecatoriei Deva, spre competenta solutionare; având în vedere c în chiar 
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cuprinsul formulalelor acestor acte emise de autoritatea vamal se precizeaz în 
mod expres c  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contesta ie la 
instan a judec toreasc competent , în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cuno tin , în conformitate cu prevederile art. 172 i art. 173 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, 

 
republicat , cu modific rile i complet rile 

ulterioare. .  
      A a cum s-a demonstrat în cele ce preced, nu numai c datoria înscris în 
Actul constatator nr. .  din 

 

aprilie 2004 a fost adus la cuno tin petentei X 
în condi iile legii, ci aceasta i-a exercitat posibilitatea conferit de legiuitor de a 
formula c ile de atac împotriva acestuia primind solu ii în condi iile legii.

 

Pe cale de consecin alega iile reprezentantului legal al acesteia din 
cuprinsul contesta iei înregistrat la Direc ia Regional Vamal din cadrul 
D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ..12.2014 nu au putut fi re inute în solu ionarea 
favorabil a acesteia deoarece varianta st rii de fapt descris de dnl. Avocat .. se 
situeaz în afara realit ii.

  

Pentru considerentele mai sus prezentate si in conformitate cu art. 101, 
art.102, art. 166 din Codul de procedura civila  cu modificarile si completarile 
ulterioare, art. 1201 din CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 - actualizat pana 
la data de 1 mai 2001, punctul 13.1 din Ordinul nr. 519/2005, pct. 12.1 din 
Ordinul nr. 519/2005, pct. 9.9 din din Ordinul nr. 2906/2014  privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O. G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur fiscal , republicat coroborate art.2, art.32, art. 205, art. 207 i art. 
213 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, în   baza   referatului nr.                          , se  

D E C I D E :   

- respingerea contestatiei, formulata împotriva procesului verbal nr. ...04.2004 
i a procesului verbal nr. .04.2004 pentru calcularea unor accesorii pentru 

suma  total  

 

de .. lei, in cauza constatandu-se autoritatea de lucru judecat.  

- respingere ca nedepus în termenul legal a

 

contesta iei formulat împotriva: 
1. Deciziei nr. ...12.2009 referitoare la obliga iile de plat accesorii   eferente 

obliga iilor fiscale din anii preceden i pentru calcularea accesoriilor de 
natura major riilor de întârziere in sum de . lei 

2. Procesului verbal nr. ..07.2011 emise de c tre  Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara privind calculul sumelor prev zute 
prin titlu executoriu în sum de  lei   

     - transmiterea contesta iei c tre Judec toria Deva spre competent solu ionare 
în leg tur cu capetele de cerere  privind: 

1. dispozi ia de urm rire nr. ..07.2009,  
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2. procesul verbal nr. ..08.2009 privind cheltuieli de executare silit ,

 
3. dispozi ia de urm rire nr. ..10.2009, 
4. procesul verbal nr. .01.2012 privind cheltuieli de executare silit , 
5. procesul verbal nr. ...03.2013 calculul sumelor prev zute prin titlu

 
executoriu  

6. procesul verbal nr. ...07.2013 privind calculul sumelor prev zute prin 
titlu executoriu.     
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