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Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 
 
 
 

D E C I Z I A  nr. 69  din  2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

X, …………………….. 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr……………./2011 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Harghita, prin adresa 
nr…………../2011, asupra contesta�iei formulate de X, cu domiciliu în comuna 
………………….. nr. ……….., judetul Harghita.  

Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
…………/2011, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Harghita, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale de plat� în suma total� de 
……………. lei, reprezentând: 

 - …….. lei taxe vamale, 
 - …….. lei accize, 
 - …….. lei taxa pe valoarea ad�ugat�. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat� în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205, art.209 (1) �i 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� - republicat� în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

I. X, prin contesta�ia depus� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Harghita, înregistrat� sub nr…………/2011, solicit� anularea 
Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr. …………/2011, invocând urm�toarele 
motive: 

Contestatara precizeaz�, c� stabilirea obliga�iilor de plat� s-a f�cut 
pe baza unei adrese a Poli�iei ora�ului ……………, prin care aceasta a solicitat 
de la organele vamale comunicarea prejudiciului creat bugetului de stat de 
contestatoara. 

Contestatara consider�, c� procesul verbal de constatare a 
infrac�iunii din data de 05.01.2011 nu reprezint� un act definitiv de condamnare 
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astfel, stabilirea de obliga�ii de plat� de c�tre DJAOV este prematur� �i în faza 
de cercetare penal� este un abuz din partea v�mii. 

 Contestatara sus�ine c� conform Codului vamal nu se g�se�te în 
nici una din situa�iile în care se poate re�ine în sarcina sa o datorie vamal�, 
având în vedere, c� ea de�inea �ig�rile respective pentru consum propriu, fiind 
cump�rate de la o ter�� persoan�.  Mai precizeaz� c� nu se cunoa�te Procesul 
verbal de constatare întocmit de organele de poli�ie, pe care nu l-a semnat �i 
nici nu cunoa�te nimic din cele ar�tate în acesta. 

 
II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei nr…………./2011, 

organele vamale din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Harghita au constatat urm�toarele: 

Având în vedere adresa nr……./……/2011 al Inspectoratului de 
Poli�ie Harghita, Poli�ia Ora�ului ……………., prin care se solicit� comunicarea 
prejudiciului creat bugetului de stat de c�tre X, se re�in urm�toarele: 

Din procesul verbal de constatare a infrac�iunii din data de 
05.01.2011 rezult� c� a fost identificat� numita X, care de�inea 392 pachete de 
�ig�ri marca VICEROY cu timbru din Republica Ucraina �i 300 pachete de �ig�ri 
marca DOINA cu timbru din Republica Moldova, f�r� documente de 
provenien��, respectiv orice alt document care s� ateste plata drepturilor vamale 
de import aferente acestor bunuri. 

Prin urmare se constat� c� cele 692 pachete de �ig�ri au fost 
sustrase de la supravegherea vamal�, conform art.63 din Codul vamal al 
României aprobat prin Legea 86/2006, astfel, potrivit art.224 �i art.225 din 
Legea 86/2006 sunt întrunite premisele legale pentru a lua na�tere o datorie 
vamal� în sum� total� de ………….. lei. 

 
III. Luând în considerare cele prezentate mai sus, motivele 

prezentate de contestatara, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare, se re�ine: 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, se poate 
investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei, în condi�iile în care fapta 
consemnat� în decizia atacat� formeaz� obiectul dosarului de cercetare 
penal� al Inspectoratului de Poli�ie Harghita – Poli�ia Ora�ului ……………. 
nr. ……./…./2011.  

În fapt, prin procesul verbal de constatare a infrac�iunii din data de 
05.01.2011 a fost identificat� numita X, care de�inea 392 pachete de �ig�ri 
marca VICEROY cu timbru din Republica Ucraina �i 300 pachete de �ig�ri 
marca DOINA cu timbru din Republica Moldova, f�r� documente de 
provenien��, respectiv orice alt document care s� ateste plata drepturilor vamale 
de import aferente acestor bunuri. 
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Ca urmare, organele vamale prin Decizia pentru regularizarea 
situa�iei nr……………/2011 au stabilit obliga�ii suplimenatre de plat� în sum� 
total� de …………. lei, reprezentând drepturi de import.  

Din documentele aflate în dosarul cauzei se re�ine, c� fapta 
consemnat� în decizia atacat� formeaz� obiectul dosarului de cercetare penal� 
nr. ……../…../2011 al Inspectoratului de Poli�ie Harghita – Poli�ia Ora�ului 
……………... 

 
În drept, art.214 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 

de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile ulterioare, precizeaz�: 
“Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 

administrativ�  
(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 procedur� administrativ�; 

b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau 
inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i.[...]” 

Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
organul de solu�ionare poate suspenda solu�ionarea prin decizie motivat� atunci 
când solu�ionarea cauzei depinde în tot sau în parte de existen�a sau inexisten�a 
unui drept ce face obiectul unei alte judec��i, iar în cazul de spe�� fapta 
consemnat� în decizia atacat� formeaz� obiectul dosarului de cercetare penal� 
nr. ……/…../2011 al Inspectoratului de Poli�ie Harghita – Poli�ia Ora�ului 
……………...  

Se re�ine c�, potrivit doctrinei, ac�iunea penal� are întâietate fa�� de 
ac�iunea civil� deoarece, pe de o parte, cauza material� unic� a celor 2 ac�iuni 
este s�vâr�irea infrac�iunii sau existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni, 
iar, pe de alt� parte, solu�ionarea ac�iunii civile este condi�ionat� de 
solu�ionarea ac�iunii penale în privin�a existen�ei faptei. 

Totodat�, preciz�m c� �i Curtea Constitu�ional� prin Decizia nr. 
………./2004, prin care a respins excep�ia de neconstitu�ionalitate a prevederilor 
art. 183 (1) lit a), devenind art. 214 (1), lit a), dup� renumerotare, s-a pronun�at 
în sensul c� “întâietatea rezolv�rii ac�iunii penale este neîndoielnic 
justificat� �i consacrat� ca atare �i de prevederile art. 19 alin (2), din Codul 
de Procedur� penal�, scopul suspend�rii constituindu-l tocmai verificarea 
existen�ei sau nu a infrac�iunii cu privire la care instan�a are unele indicii.”         

  Având în vedere c� faptele constatate fac obiectul dosarului de 
cercetare penal� nr. ……./………/2011, organele abilitate prin lege urmând s� 
se pronun�e asupra existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale 
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infrac�iunii, se re�ine c� Direc�ia general� a finan�elor publice, prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor nu poate s� se pronun�e asupra fondului cauzei pân� 
la solu�ionarea definitiv� a laturii penale.  

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

pronun�area unei solu�ii pe latur� penal�, se va suspenda solu�ionarea 
contesta�iei împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ………./2011, emis� 
de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Harghita, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� în conformitate cu dispozi�iile art.214 alin.(3) 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare, care precizeaz�:“[…] (3) Procedura 
administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea[…]”.  

  
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 206, art. 209, art. 214 �i art. 216  din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se 
 

 DECIDE: 
 
Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei împotriva Deciziei pentru 

regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr. ……………./2011 pentru suma total� de …………. lei, reprezentând 
drepturi de import, 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 prin prezenta decizie. 
 
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Harghita, în termen de 
6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,   

 
 
 
   p. �EF BIROU CONTESTA�II 

     
 


