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       D E C I Z I A nr. 47/2013

privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
domnul AM, CNP: xxx, 

înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. xxx/xx.xx.2013

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului V a fost sesizată de către 
Administraţia  Finanţelor  Publice  a  municipiului  V,  cu  adresa  nr.  xxx/xx.xx.2013, 
înregistrată la registratura generală sub nr.  xxx/xx.xx.2013 cu privire  la contestaţia 
formulată de domnul AM, CNP: xxx, cu domiciliul în V, str. xxx, bl. xx, sc. xx, ap. x, 
judeţul V, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxx din 
xx.xx.2012, înregistrată la A.F.P.M. V sub nr. xxx/xx.xx.2013.

Contestaţia are ca obiect suma de S1 lei,  constituită, după cum precizează 
petentul din “obligaţiile de plată accesorii reprezentând contribuţia de asigurări sociale  
de sănătate datorate de persoanele care nu realizează venituri, calculate prin decizia  
nr. xxx din xx.x.2012”.

Contestaţia, în original, a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi  completările ulterioare (19.02.2013) în raport  de data comunicării 
Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxx din 31.12.2012 (24.01.2013 
conform ştampilei inscripţionată de Poşta Română pe confirmarea de primire) şi este 
însoţită  de  Referatul  cu  propuneri  de  soluţionare  nr.  xxx/xx.xx.2013  întocmit  de 
A.F.P.M. V.

Constatând ca în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205, art. 206, 
art. 207 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice V, prin Compartimentul soluţionare contestaţii 
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei formulate de domnul AM. 

I.  Domnul AM, CNP: xxx, cu domiciliul în V, str. xxx, bl. xxx, sc. xxx, ap. xx, 
judeţul V, formulează contestaţie împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii  reprezentând contribuţia de asigurări  de sănătate datorată de persoanele 
care nu realizează venituri nr. xxx din xx.xx.2012, pentru următoarele motive:

-nu este angajat cu contract de muncă;
-nu realizează venituri din activităţi independente;
-nu realizează venituri.
În cuprinsul contestaţiei petentul precizează că în luna decembrie 2009, fiind 

nevoit să se interneze la Spitalul de urgenţă V, a încheiat o asigurare de sănătate pe 
termen de 6 luni + o lună ulterioară spitalizării, după care, datorită lipsei oricărui venit 
nu a prelungit contractul de asigurare. De la acea dată şi până în prezent nu a mai 
beneficiat de asistenţă medicală şi nu a mai avut calitatea de asigurat la sistemul de 
asigurări de sănătate.

Prin urmare domnul AM contestă decizia emisă de AFPM V prin care, susţine 
petentul,  i  se impune suma de s lei,  ca fiind neîntemeiată şi  nelegală,  în această 
perioadă neavând calitatea de asigurat la sistemul de asigurare de sănătate. 

II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxx din xx.xx.2012 
emisă de A.F.P.M. V, organul fiscal a procedat la calculul accesoriilor în sumă de 119 
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lei aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
nu realizează venituri şi neachitată la scadenţă .

Aşa cum se precizează în Referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei 
nr. xxx din xx.xx.2013:

-în  anul  fiscal  2012,  începând  cu  data  de  01.07.2012  (borderou  217)  s-au 
integrat în aplicaţia informatică SAIVEN 10G creanţe primite de la CNAS în contul 
domnului AM în sumă de S2 lei reprezentând: S3 lei – debit, S4 lei – penalităţi de 
întârziere şi S5 lei – dobânzi/majorări de întârziere;

-la  închiderea  anului  fiscal  (31.12.2012),  în  aplicaţia  SAIVEN  10G,  pentru 
neachitarea obligaţiilor de plată la scadenţă s-au instituit automat accesorii în sumă de 
S6 lei.

III. Având în vedere actele şi documentele dosarului, susţinerile contestatorului 
în raport de prevederile actelor normative invocate de contestator şi de organul fiscal, 
se reţin următoarele:

Cauza  supusă  soluţionării este  dacă  D.G.F.P.  V  prin  Compartimentul 
Soluţionare Contestaţii se poate pronunţa asupra obligaţiilor de plată în sumă 
de S1 lei în condiţiile în care nu au fost stabilite prin decizia de calcul accesorii 
nr. xxx/xx.xx.2012, contestată. 

În fapt,  Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului  V, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 125/2011  pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal care la ART. V precizează: “(1) Începând cu data de 1 iulie 2012,  
competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele 
fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală” şi a Protocolului-cadru de predare-primire a documentelor şi 
informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii  datorate de persoanele fizice pre
văzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal, a preluat de la Casa Judeţeană de 
Pensii V şi de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate documentele şi informaţiile 
privind contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi neachitate până la data de 
01.07.2012.

Astfel,  aşa  cum  reiese  din  situaţia  analitică  debite,  plăţi,  solduri  emisă  de 
A.F.P.M. V la data de 07.03.2013 pe numele domnului AM, după cum este precizat şi 
în referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, începând cu data de 01.07.2012 
s-au integrat în aplicaţia SAIVEN 10G creanţe primite de la Casa Judeţeană de Asig
urări  de  Sănătate  V  în  contul  contribuabilului  în  sumă de  S2  lei  din  care:  S3  lei 
reprezentând obligaţie  fiscală  principală  (debit  contribuţie  de asigurări  de  sănătate 
datorată de persoanele care nu realizează venituri), S4 lei penalităţi de întârziere şi S5 
lei dobânzi/majorari de întârziere.

Totodată,  la  sfârşitul  anului  fiscal  2012,  prin  decizia  nr.  xxx  din  31.12.2012 
emisă de A.F.P.M. V s-au instituit automat obligaţii de plată accesorii în sumă de S6 
lei  aferente  obligaţiilor  de plată  principale  reprezentând contribuţie  de asigurări  de 
sănătate  datorată  de  persoanele  care  nu  realizează  venituri,  preluate  de  la  Casa 
Judeţeană de Asigurări de Sănătate V şi care nu au fost achitate la scadenţă.

Se reţine că în cuprinsul contestaţiei domnul AM precizează că a încheiat în 
luna decembrie 2009 un contract de asigurare de sănătate în vederea spitalizării pe o 
perioadă de 6 luni  +  o lună ulterioară spitalizării,  după care, datorită lipsei oricărui 
venit  nu  a  prelungit  contractul  de  asigurare,  astfel  că de la  acea dată  şi  până în 
prezent  nu  a  mai  beneficiat  de  asistenţă  medicală  şi  nu  a  mai  avut  calitatea  de 
asigurat în sistemul de asigurări de sănătate, însă nu prezintă acte şi documente în 
susţinerea afirmaţiilor făcute, respectiv copie după contractul de asigurare încheiat cu 
Casa  Judeţeană  de  Asigurări  de  Sănătate  V  şi  documente  care  să  ateste  plata 
contribuţiei de asigurări de sănătate datorată conform contractului respectiv. 

Se mai reţine că domnul AM prin contestaţia formulată se îndreaptă împotriva 
deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. xxx din xx.xx.2012, emisă de 
A.F.P.M. V,  şi  contestă  suma s lei  care,  după cum precizează petentul  reprezintă 

2



“obligaţiile de plată accesorii reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate  
datorate de persoanele care nu realizează venituri”. 

În drept, sunt aplicabile următoarele acte normative:
-Ordonanţa  nr.  92  din  24  decembrie  2003,  republicată  privind  Codul  de 

procedură fiscală:
„Art. 206

    Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    [...]
    b) obiectul contestaţiei;
    [...].
    (2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal  în titlul  de creanţă sau în actul  administrativ fiscal 
atacat [...].”

-  Ordinul  nr.  2137  din  25  mai  2011  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală:

“2. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedură fiscală - 
Forma şi conţinutul contestaţiei

[...]
   2.5.  Organul  de  soluţionare  competent  nu  se  poate  substitui 

contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv”.

Astfel,  se reţine  că domnul  AM contestă  Decizia  referitoare la  obligaţiile  de 
plată accesorii nr. xxx din xx.xx.2012, însă din conţinutul contestaţiei reiese că suma 
contestată  este de s lei,  această sumă nefiind înscrisă în actul  administrativ  fiscal 
contestat, respectiv decizia nr. xxx din xx.xx.2012 prin care organul fiscal a instituit 
accesorii  în sumă de S6 lei,  ori  potrivit  Ordinului  nr. 2137 din 25 mai 2011 privind 
aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală organul de soluţionare competent nu se 
poate substitui contestatorului.

Totodată, aşa cum am precizat anterior petentul nu depune la dosar  acte şi 
documente în  susţinerea  contestaţiei,  respectiv  copie după contractul  de asigurare 
încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate V precum şi documente care să 
ateste  plata  contribuţiei  de  asigurări  de  sănătate  datorată  conform  contractului 
respectiv.

Pe cale de consecinţă, pentru motivele expuse şi potrivit art 216, punctul (1) din 
O.G.  nr.  92/2003,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  care 
precizează:

“(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, 
ori respinsă.”,  coroborat cu Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru  aplicarea titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de 
procedură fiscală, care la punctul 11 precizează următoarele:

„11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - 
Soluţii asupra contestaţiei

11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
[…] 
c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au 

fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat [...]”,  contestaţia formulată de 
domnul AM înpotriva  Deciziei  referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr.  xxx din 
xx.xx.2012  pentru  suma  de  S1  lei  urmează  a  fi  respinsă  ca  fiind  fără  obiect  şi 
nesusţinută cu documente legale.
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Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art. 
216 alin. (1)  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în anul 2007, se

D E C I D E:

Art.  1.  Respingerea  contestaţiei  formulată  de  domnul  AM,  CNP:  xxx,  cu 
domiciliul în V, str. xxx, bl. xxx, sc. xx, ap. xx, judeţul V împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. xxx din xx.xx.2012 pentru suma de S1 lei ca fiind fără 
obiect şi nesusţinută cu documente legale.

Art.  3. Serviciul  secretariat  administrativ  va  comunica  prezenta  decizie,  în 
condiţiile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare celor în drept.

Art. 4. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac 
şi  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  V,  în  termen de  6  luni  de  la  comunicare,  potrivit 
prevederilor legale.

         DIRECTOR EXECUTIV,
         

 
Red./dact. 4ex
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