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DECIZIA NR. 676/07,12,2009 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

S.C. „X” S.R.L. PAŞCANI, JUD. IAŞI 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi 

                            sub nr........................ 
 
 
   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – Biroul Inspecţie 
Fiscală şi Control Ulterior prin adresa nr..............., înregistrată la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi sub nr.........., cu 
privire la contestaţia formulată de S.C. „X” S.R.L. cu sediul social în 
localitatea Paşcani, str. ............, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Iaşi sub nr.........., cod unic de înregistrare: RO 
......................., reprezentată legal de domnul ..................... în calitate 
de administrator.  
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei pentru 
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr.............., emisă în baza Procesului - verbal de control 
nr.................. încheiat de către Direcţia Judeţeană pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – Biroul Inspecţie Fiscală şi Control 
Ulterior.            
  Obiectul contestaţiei îl constituie suma totală de S lei şi 
reprezintă: 

- S lei - taxa pe valoarea adăugată; 
- S lei - majorări de întârziere aferente taxei pe                  

                                 valoarea adăugată.        
         Contestaţia este semnată de către o altă persoană decât 

administratorul societăţii şi poartă amprenta ştampilei societăţii în 
original.      
                  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare nr.................., semnat de conducătorul organului de 
inspecţie fiscală care a emis actul atacat, respectiv Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa, prin care precizează că 
„contestaţia NU a fost depusă în forma, conţinutul şi termenul legal aşa 
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cum este prevăzut în art. 205, 206, 207 din Codul de procedură fiscală 
aprobat prin OG 92/2003.”  
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art.205 şi art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 

 
         1). Cu privire la semnătura contestatorului sau a 

împuternicitului acestuia, cauza supusă soluţionării este dacă 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 
Soluţionare Contestaţii se poate investii cu soluţionarea pe fond a 
contestaţiei, în condiţiile în care aceasta a fost formulată de o 
persoană fără calitate activă, respectiv contestaţia este semnată 
de o altă persoană decât administratorul societăţii. 

 
                  În fapt, contestaţia cu numărul .........., înregistrată la 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr.......... 
şi la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa 
sub nr........., formulată de S.C. „X” S.R.L. PAŞCANI, JUD. IAŞI 
împotriva Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..........., emisă în baza 
Procesului - verbal de control nr............. poartă ştampila societăţii 
contestatoare în original şi este semnată de o altă persoană în numele 
administratorului societăţii.   
  În drept, sunt aplicabile prevederile art.206 alin.(1) lit.e) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la „forma 
şi conţinutul contestaţiei” , care prevede: 
                  “(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
                  […]; 
                  e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului 
acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada 
calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau 
juridică, se face potrivit legii.” 
  De asemenea, punctul 175.2. din Hotărârea Guvernului nr. 
1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, precizează:   
                   “În situaţia în care contestaţia este formulată printr-un 
împuternicit al contestatorului, organele de soluţionare 
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competente vor verifica împuternicirea, care trebuie să poarte 
semnătura şi ştampila persoanei juridice contestatoare, după caz.” 
  În acest sens, punctul 2.2. din Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, stipulează: 

         “În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele 
care privesc depunerea împuternicirii, semnătura, precum şi 
ştampilarea, în original, organele de soluţionare competente vor 
solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea 
acesteia să îndeplinească aceste cerinţe. În caz contrar, 
contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.” 

           Astfel, cu adresa nr……………., organul de soluţionare 
competent solicită societăţii contestatoare ca în termen de 5 zile de la 
primirea adresei să depună la dosarul cauzei Actul de împuternicire în 
formă scrisă, în original sau copie legalizată şi în condiţiile prevăzute de 
lege, semnat şi ştampilat şi de către ea, din care să rezulte că persoana 
care semnează contestaţia este împuternicită a societăţii. 

 Până la data soluţionării prezentei contestaţii, societatea 
contestatoare nu a dat curs celor solicitate, deşi a primit adresa 
nr……………. în data de 09.11.2009, aşa cum rezultă din confirmarea 
de primire, anexată în original la dosarul cauzei.  
          Ca urmare, organul de soluţionare competent face aplicarea 
prevederilor pct.13.1. din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care 
precizează:  
                  “Contestaţia poate fi respinsă ca: 
                  […]; 
                  b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a 
contesta, în situaţia în care aceasta este formulată de o persoană 
fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală.” 
  Având în vedere cele prezentate mai sus, urmează a se 
respinge contestaţia ca fiind depusă de o persoană lipsită de calitate 
procesuală activă. 
 
                  2). Cu privire la termenul de depunere a contestaţiei, 
cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul Soluţionare Contestaţii se 
poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în 
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care societatea contestatoare nu a respectat termenul legal de 
exercitare a căii administrative de atac. 
   

             În fapt, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(2) lit.c) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire 
la "comunicarea actului administrativ fiscal", Direcţia Judeţeană pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – Biroul Inspecţie Fiscală şi 
Control Ulterior, cu adresa nr................. transmite prin poştă, la 
domiciliul fiscal al societăţii contestatoare, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, un exemplar din Decizia pentru regularizarea 
situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr..............., decizie în care se precizează că se anexează şi Procesul – 
verbal de control nr....................., în baza căruia s-a emis aceasta. 
  Adresa de înaintare, împreună cu decizia atacată şi cu 
Procesul – verbal de control nr................ au fost returnate în data de 
06.05.2009, motivul menţionat pe plic fiind „Înapoiat mutat fără a 
comunica noua adresă.” 
  Astfel, conform prevederilor art.44 alin.(2) lit.d) şi alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – Biroul Inspecţie 
Fiscală şi Control Ulterior, face comunicarea Deciziei pentru 
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr.............. emisă pe numele S.C. „X” S.R.L. 
PAŞCANI, JUD. IAŞI, prin publicitate, dovadă fiind Anunţul individual 
nr.......... în care se menţionează că „Prezentul act se consideră 
comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 
25.05.2009” şi Anunţul privind comunicarea actului administrativ pe 
pagina de internet nr..................., depuse în copie la dosarul cauzei. 
  Aşadar, rezultă faptul că, dovada comunicării actului 
administrativ fiscal atacat s-a făcut în data de 10.06.2009, dată la care 
a expirat termenul de 15 zile de la data de 25.05.2009, când s-a făcut 
comunicarea prin publicitate. 
  În data de 28.09.2009, S.C. „X” S.R.L. PAŞCANI, JUD. 
IAŞI, depune contestaţie, cu nr.............., înregistrată la Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr.......... 
formulată împotriva Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind 
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr......... emisă în 
baza Procesului - verbal de control nr................. încheiat de către 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – 
Biroul Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior.        
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  În drept, în conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
"termenul de depunere a contestaţiei", “(1)Contestaţia se va depune 
în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ 
fiscal, sub sancţiunea decăderii."  
  Legiuitorul a prevăzut o excepţie de la această regulă de 
procedură în sensul că, potrivit prevederilor alin.(4) al aceluiaşi articol,              
“Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele prevăzute la 
art. 43 alin. (2) lit. i), contestaţia poate fi depusă, în termen de 3 luni 
de la data comunicării actului administrativ fiscal, organului de 
soluţionare competent. 
  La art.43 alin.(2) lit.i) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt prevăzute elementele pe care trebuie să le 
conţină un act administrativ fiscal, respectiv: posibilitatea de a fi 
contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 
se depune contestaţia. 

          Potrivit art.68 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la "calcularea termenelor" , se precizează: 
  "Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, 
precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legea 
fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziţiilor Codului 
de procedură civilă." 
  Astfel, art.101 din Codul de procedură civilă din 09 
septembrie 1865, actualizat până la data de 15 mai 2009, prevede: 
             "(1) Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în 
socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit 
termenul. 
  (2) Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la 
miezul nopţii zilei urmatoare. 
  (3) Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se 
sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei 
de plecare. 
  (4) Termenul care, începand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se 
sfârşeşte într-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti 
împlinit în ziua cea din urmă a lunii. Termenul care se sfârşeşte 
într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este suspendat, 
se va prelungi pâna la sfârşitul primei zile de lucru urmatoare." 
  De asemenea, prevederile art.102 alin.(1) din acelaşi act 
normativ, precizează: 
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                    “(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării 
actelor de procedură dacă legea nu dispune altfel.”  

         Punctul 3.11 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.519/2005, precizează:  

 "1. Termenul de depunere a contestaţiei se calculează 
pe zile libere,  cu excepţia cazului în care prin lege se prevede 
altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-
a sfârşit termenul. 
            [...] 

 2. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare 
legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de 
repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei zile de 
lucru următoare." 

         Analizând conţinutul Deciziei pentru regularizarea situaţiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr………., 
emisă în baza Procesului - verbal de control nr……………., se reţine 
faptul că aceasta are menţionate elementele prevăzute la art.43 alin.(2) 
lit.i) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în 
care contestaţia trebuia depusă în interiorul termenului de decădere, 
respectiv de 30 de zile indicat la art.207 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

         Astfel, se reţine faptul că S.C. „X” S.R.L. PAŞCANI, JUD. 
IAŞI, a luat la cunoştinţă actul atacat în data de 10.06.2009 şi a depus 
contestaţia în data de 28.09.2009, deci cu 77 zile peste termenul limită 
de 30 de zile prevăzut de art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, termen indicat şi la cap. "Dispozitii 
finale" ale deciziei pentru regularizarea situaţiei contestate şi care 
expira la data de 13.07.2009, încălcându-se astfel dispoziţiile 
imperative referitoare la termenul de depunere.  

 În conformitate cu prevederile art.213 alin.(5) şi art.217 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se precizeaza: 
  Art.213 

 "(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa 
mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, 
iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai 
proceda la analiza pe fond a cauzei." 
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 Art.217 
 "(1) Dacă organul de soluţionare competent constată 

neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă 
fară a se proceda la analiza pe fond a cauzei." 

          În acest sens pct.13.1. lit.a) din Instrucţiunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005, cu privire la 
"respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale", 
se stipulează: 

 "Contestaţia poate fi respinsă ca: 
 a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost 

depusă peste termenul prevăzut de prezenta lege."   
 Ca urmare, având în vedere faptul că contestatoarea nu a 

respectat condiţiile procedurale impuse de Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depăşind termenul legal de 
contestare de 30 zile, a decăzut din dreptul de a-i fi soluţionată pe fond 
contestaţia, astfel încât aceasta urmează a fi respinsă ca nedepusă în 
termen. 
           Pentru considerentele prezentate mai sus şi în temeiul  
art.210 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2982/26.10.2009, 
Directorul coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
judeţului Iaşi, 
      

DECIDE :                                                               
 
  Art.1. Respingerea contestaţiei formulate de S.C. „X” 
S.R.L. PAŞCANI, JUD. IAŞI, ca fiind depusă de o persoană lipsită de 
calitate procesuală activă şi ca nedepusă în termen, pentru suma totală 
de S lei, reprezentând: 

- S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-    S lei – majorări de întărziere aferente taxei pe 
                               valoarea adăugată. 

              Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica 
prezenta decizie societăţii contestatoare, Direcţiei Judeţene pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa – Biroul Inspecţie Fiscală şi 
Control Ulterior şi Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 

         In conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
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cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative 
de atac. 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 

 
 
 
 
 
 


