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                      D   E   C   I   Z   I   E    nr. 3344/194/15.10.2013. 

 
           privind solutionarea contestatiei depuse de X, înregistrat� la DGFP Timi� 
sub nr. .../26.04.2013.  
                            
          DGRFP Timis - Serviciul Solutionare Contestatii, ia fost sesizat cu adresa 
nr. .../22.04.2013 de catre AFP Timisoara, asupra contestatiei depuse de X, 
înregistrat� la AFP Timisoara sub nr. .../27.11.2012, iar la DGFP Timi� sub nr. 
.../26.04.2013.    
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timisoara prin Serviciul 
Solutionare Contestatii se poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei în 
condi�iile în care X, prin Societatea civila de avocati Y nu a respectat 
dispozi�iile obligatorii ale art. 206 din O G nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, respectiv nu a depus dovada calit��ii de 
împuternicit a persoanei care a semnat contesta�ia.  
           În fapt, contesta�ia înregistrat� la AFP Timisoara sub nr. .../27.11.2012 �i 
înaintat� spre solu�ionare la DGFP Timi�, înregistrat� sub nr. .../26.04.2013, a 
fost formulat� de Societatea civila de avocati Y, pentru X, impotriva Deciziei 
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. 
.../02.11.2012. 
           DGFP Timi�, prin adresa nr. .../08.05.2013, a solicitat Societatii civile de 
avocati Y, ca în termen de 5 zile de la primirea adresei, s� completeze dosarul 
contesta�iei cu împuternicirea avoca�ial� de reprezentare, în original.  
            Petentul nu a r�spuns solicit�rilor, cu toate c� a primit adresa nr. 
.../08.05.2013, cu recomandata nr. 206617, în data de 14.05.2013, cu confirmare 
de primire, conform semn�turii si stampilei Societatii civile de avocati Y, 
inregistrata si stampilata de Oficiul Postal Timisoara, confirmare de primire 
existent� la dosarul cauzei, în original. 
             În drept, sunt incidente dispozi�iile OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precizeaz� urm�toarele: 
     “ART. 18 Împuternici�ii 
    (1) În rela�iile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un 
împuternicit. Con�inutul �i limitele reprezent�rii sunt cele cuprinse în 
împuternicire sau stabilite de lege, dup� caz. Desemnarea unui împuternicit nu 
îl împiedic� pe contribuabil s� î�i îndeplineasc� personal obliga�iile fiscale, 
chiar dac� nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2). 
    (2) Împuternicitul este obligat s� depun� la organul fiscal actul de 
împuternicire, în original sau în copie legalizat�. Revocarea împuternicirii 
opereaz� fa�� de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare. 
    (3) În cazul reprezent�rii contribuabililor în rela�iile cu organele fiscale prin 
avocat, forma �i con�inutul împuternicirii sunt cele prev�zute de dispozi�iile 
legale privind organizarea �i exercitarea profesiei de avocat. 
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     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.” 
coroborat cu OANAF nr. 2137/2012 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
     „2.3. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care privesc 
depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizat�, semn�tura, 
precum �i �tampilarea acesteia, organele de solu�ionare competente vor solicita 
contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în 
termen de 5 zile de la comunicare s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz 
contrar, contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei. 
     3.2. Dosarul contesta�iei va cuprinde: contesta�ia în original, care trebuie s� 
poarte semn�tura persoanei îndrept��ite, precum �i amprenta �tampilei, în cazul 
contestatorului persoan� juridic�, împuternicirea avoca�ial� în original sau în 
copie legalizat�, dup� caz, actul prin care se desemneaz� administratorul 
special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, 
în copie, precum �i anexele acestuia, copii ale documentelor care au leg�tur� 
cu cauza supus� solu�ion�rii, documentele depuse de contestator �i sesizarea 
penal� în copie, dac� este cazul.” 
            Având în vedere c� pân� la data solu�ion�rii contesta�iei petentul nu a 
r�spuns solicit�rilor DGFP Timis din adresa nr. .../08.05.2013, cu toate c� a 
primit adresa în data de 14.05.2013, potrivit confirm�rii de primire existente la 
dosarul cauzei, în original, rezult� c� în cauz� nu s-a dovedit calitatea 
procesual� a Societatii civile de avocati Y, pentru X, printre condi�iile de 
admisibilitate a ac�iunii fiind �i calitatea procesual� activ� (art. 206 lit. e) din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat), care presupune identitate între persoana 
petentei �i dreptul dedus judec��ii.  
           Calitatea de parte în procedura administrativ� de solu�ionare a 
contesta�iei se dobânde�te prin exercitarea ac�iunii, ceea ce semnific� aspectul 
c� în m�sura în care anumite condi�ii sunt necesare pentru exerci�iul ac�iunii, în 
accea�i m�sur� ele sunt �i condi�ii pentru a fi parte în procedura administrativ� 
de solu�ionare a contesta�iei.  
           O condi�ie pentru a fi parte în procedura administrativ� de solu�ionare a 
contesta�iei este ca interesul s� fie legitim, juridic, respectiv s� fie în leg�tur� cu 
preten�ia formulat�, cu dreptul subiectiv civil sau cu situa�ia juridic� legal� 
pentru a c�rei realizare demersul procedurii este obligatoriu.  
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           Având în vedere cele precizate, se re�ine c� petentul nu a f�cut dovada c� 
este titularul dreptului în raportul juridic dedus judec��ii, neprezentând niciun 
document din care s� rezulte calitatea procesual� activ� a sa, astfel încât DGRFP 
Timisoara nu se poate investi cu solu�ionarea pe fond a cauzei, a�a dup� cum 
prevede art. 213 din OG 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 OANAF nr. 2137/2012 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c� : 
      “9.5. Excep�iile de fond în procedura de solu�ionare a contesta�iilor pot fi 
urm�toarele: excep�ia lipsei de interes, excep�ia lipsei de calitate procesual�, 
prescrip�ia, puterea de lucru judecat �i excep�ia reverific�rii pentru aceea�i 
perioad� �i pentru acelea�i obliga�ii fiscale. “         
            În spe�� sunt incidente �i prevederile art. 217 din Ordonan�a Guvernului 
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.”, 
coroborate cu prevederile pct. 12 din Ordinul nr. 2137 din 25 mai 2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�:  
“ 12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedur� fiscal� - 
Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
    12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, în situa�ia în 
care aceasta este formulat� de o persoan� fizic� sau juridic� lipsit� de calitate 
procesual�;” 
            Avand in vedere cele prezentate mai sus, contesta�ia formulat� de X, 
prin Societatea civila de avocati Y, urmeaz� a fi respins� ca fiind depus� de o 
persoan� lipsit� de calitatea procesual� de a contesta, re�inându-se culpa 
procedural� în care se afl� petentul prin nedepunerea la dosarul contesta�iei a 
documentelor din care s� rezulte calitatea sa procesual�.  
            Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul O G nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului  
nr.                                               se : 
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D E C I D E : 
 

           1. Respingerea contesta�iei ca fiind depus� de o persoan� lipsit� de 
calitatea de a contesta, impotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule nr. .../02.11.2012, referitor la suma de … 
lei. 
           2.  Prezenta decizie se comunica la : X 
                                                                      AJFP Timis                            
           Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� protrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 
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