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Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de  Judecatoria ..., 
prin adresa nr..../05.05.2008 inregistrata la directie sub nr..../28.05.2008, asupra 
contestatiei formulate de  S.C. ... S.R.L.  cu sediul in municipiul ..., str. ..., bl...., 
et...., ap...., judetul ..., avand codul unic de inregistrare RO ....

Dosarul contestatiei, inregistrat la Judecatoria ... sub nr..../2007 in data de 
21.12.2007,  are  ca  obiect,  printre  altele,  anularea    Deciziei  pentru   
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr..../.../CUI/03.10.2007    emisa   de Directia Regionala pentru Accize si   
Operatiuni  Vamale  -  Serviciul  Antifrauda  Vamala  din  cadrul  Autoritatii 
Nationale a Vamilor.

Judecatoria ...  prin Sentinta civila nr....  pronuntata in sedinta publica din 
30.04.2008 a dispus disjungerea solutionarii  contestatiei  la executare propriu - 
zise  de  solutionarea  contestatiei  titlului  de  executare  reprezentat  de  Decizia 
pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal  nr..../.../CUI/03.10.2007 emisa  de  Directia  Regionala  pentru  Accize  si 
Operatiuni Vamale - Serviciul Antifrauda Vamala din cadrul Autoritatii Nationale a 
Vamilor si declinarea competentei de solutionare a contestatiei titlului in favoarea 
Directiei    Generale a Finantelor Publice  .

Cauza supusa solutionarii  este daca Directia  Generala a  Finantelor 
Publice se poate investi  cu solutionarea contestatiei,  in conditiile in care 
Decizia  pentru  regularizarea  situatiei  privind  obligatiile  suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr..../.../CUI/03.10.2007 a facut obiectul unei alte 
contestatii  care a fost solutionata de catre Directia Generala a Finantelor 
Publice prin Decizia nr..../19.12.2007.

In fapt,
S.C. ...  S.R.L. a formulat contestatie,  inregistrata la  Directia Regionala 

pentru Accize si Operatiuni  Vamale sub nr..../09.11.2007, iar la DGFP sub nr.
9338/21.11.2007,  impotriva  Deciziei  pentru  regularizarea  situatiei  privind 
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../.../CUI/03.10.2007 
avand  la  baza  Procesul  verbal  de  control  nr..../.../CUI/03.10.2007  emise  de 
Directia  Regionala  pentru  Accize  si  Operatiuni  Vamale  -  Serviciul  Antifrauda 
Vamala din cadrul  Autoritatii  Nationale a Vamilor,  prin care au fost  stabilite in 
sarcina S.C. ...  S.R.L. obligatii  de plata suplimentare in suma totala de ...  lei, 
reprezentand:

• taxe vamale in suma de ... lei stabilite suplimentar la control;
• comision vamal in suma de ... lei stabilit suplimentar la control;
• taxa  pe  valoarea  adaugata  in  vama  in  suma  de  ...  lei  stabilita 

suplimentar la control;
• dobanzi,  penalitati  si majorari de intarziere in suma de ... lei aferente 

taxelor vamale;
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• dobanzi,  penalitati  si majorari de intarziere in suma de ... lei aferente 
comisionului vamal;

• dobanzi,  penalitati  si majorari de intarziere in suma de ... lei aferente 
taxei pe valoarea adaugata in vama.

Intrucat S.C. ... S.R.L. din municipiul ... nu a respectat conditia procedurala 
impusa  de  art.207  alin.(1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura 
fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  cu  privire  la 
termenul de depunere a contestatiei, depasind termenul legal de contestare de 
30 zile,  a fost emisa decizia de solutionare a contestatiei  nr..../19.12.2007 prin 
care s-a hotarat respingerea contestatiei ca fiind      nedepusa in termen.  

Prin  contestatia  care  face  obiectul  prezentului  dosar  S.C.  ...  S.R.L. 
contesta  Decizia  pentru  regularizarea  situatiei  privind  obligatiile 
suplimentare  stabilite  de  controlul  vamal  nr..../.../CUI/03.10.2007 emisa  de 
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale prin care au fost stabilite 
in sarcina S.C. ... S.R.L. obligatii de plata suplimentare in suma totala de ... lei, 
reprezentand:

• taxe vamale in suma de ... lei stabilite suplimentar la control;
• comision vamal in suma de ... lei stabilit suplimentar la control;
• taxa  pe  valoarea  adaugata  in  vama  in  suma  de  ...  lei  stabilita 

suplimentar la control;
• dobanzi,  penalitati  si majorari de intarziere in suma de ... lei aferente 

taxelor vamale;
• dobanzi,  penalitati  si majorari de intarziere in suma de ... lei aferente 

comisionului vamal;
• dobanzi,  penalitati  si majorari de intarziere in suma de ... lei aferente 

taxei pe valoarea adaugata in vama.
In drept
Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare, la art.

166 prevede:
,,Exceptia  puterii  lucrului  judecat  se  poate  ridica,  de  parti  sau  de 

judecator, chiar inaintea instantelor de recurs.”
Art.1201 din Codul civil precizeaza:
,,Este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi  

obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta  
de ele si in contra lor in aceeasi calitate.” 

Art.210 ,,Decizia sau dispozitia de solutionare” din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevede la alin.(2) urmatoarele: 

,,Decizia  sau  dispoziţia  emisă  în  soluţionarea  contestaţiei  este 
definitivă în sistemul căilor administrative de atac.”

Potrivit  pct.9.4  si  pct.12.4  din  OMFP  nr.519/2005  privind  aprobarea 
Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  OG nr.92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
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,,Excepţiile de fond în procedura de soluţionare a contestaţiilor pot fi  
următoarele:  necompetenţa  organului  care  a  încheiat  actul  contestat,  
prescripţia, excepţia prevăzută de art.102 alin.(3) din Codul de procedură  
fiscală, republicat, autoritatea de lucru judecat etc.

(...)
Prin  decizie  se  poate  constata  autoritatea  de  lucru  judecat  atunci  

cand exista identitate de obiect, parti si cauza.” 
Referitor  la  solutionarea  contestatiei,  art.213  alin.(5)  din  OG nr.92/2003 

privind Codul  de procedura  fiscala,  republicata,  cu modificarile  si  completarile 
ulterioare, prevede:

,,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.”

Din situatia  de  fapt  prezentata  mai  sus,  coroborat  cu  dispozitiile  legale 
invocate, rezulta ca, a doua contestatie, inregistrata la Judecatoria ... in data de 
21.12.2007, formulata de S.C. ... S.R.L. din ..., printre altele, impotriva  Deciziei 
pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal  nr..../.../CUI/03.10.2007  emisa  de  Directia  Regionala  pentru  Accize  si 
Operatiuni Vamale - Serviciul Antifrauda Vamala din cadrul Autoritatii Nationale a 
Vamilor, se incadreaza in exceptia prevazuta de OMFP nr.519/2005, Codul de 
procedura civila, respectiv Codul civil,  avand in vedere ca si prima contestatie 
inregistrata la Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale in data de 
09.11.2007 a avut  acelasi  obiect,  respectiv  obligatiile de plata suplimentare in 
suma totala de ... lei stabilite de organul vamal prin Decizia pentru regularizarea 
situatiei  privind  obligatiile  suplimentare  stabilite  de  controlul  vamal 
nr..../.../CUI/03.10.2007  avand  la  baza  Procesul  verbal  de  control 
nr..../.../CUI/03.10.2007.

Petenta si-a exercitat  dreptul  conferit  de legiuitor de a formula calea de 
atac impotriva obligatiilor de plata suplimentare in suma totala de ... lei stabilite 
prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite 
de controlul  vamal nr..../.../CUI/03.10.2007  emisa de Directia Regionala pentru 
Accize si Operatiuni Vamale -  Serviciul Antifrauda Vamala din cadrul Autoritatii 
Nationale  a Vamilor  cu ocazia  primei  contestatii  depuse,  respectiv  contestatia 
inregistrata  la  Directia  Regionala  pentru  Accize si  Operatiuni  Vamale Iasi  sub 
nr..../09.11.2007, solutionata de DGFP prin Decizia de solutionare a contestatiei 
nr..../19.12.2007,  solutie  definitiva  in  sistemul  cailor  administrative  de  atac.  In 
dispozitivul Deciziei nr..../19.12.2007 se precizeaza ca ,,Prezenta decizie poate fi 
atacata la Tribunalul Neamt in termen de 6 luni de la data comunicarii acesteia, 
conform  prevederilor  legale”,  petenta  formuland  impotriva  acesteia  actiune  in 
instanta de contecios administrativ si fiscal, actiune ce face obiectul dosarului nr.
57/103/2008 al Tribunalului Neamt.

Avand in vedere ca cele doua contestatii, prima inregistrata la Directia 
Regionala  pentru  Accize  si  Operatiuni  Vamale  in  data  de  09.11.2007, 
solutionata  de  catre  Directia  Generala  a  Finantelor  Publice,  organ 
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competent in solutionarea acesteia, prin Decizia nr..../19.12.2007 si cea de a 
doua inregistrata la Judecatoria ...  in data de 21.12.2007 au identitate de 
obiect,  parti  si  cauza,  rezulta  ca in  cauza este incidenta  exceptia  puterii 
lucrului judecat.

In  consecinta,  se  constata  in  cauza  existenta  autoritatii  de  lucru 
judecat pentru suma de ... lei reprezentand obligatii de plata suplimentare 
stabilite  prin  Decizia  pentru  regularizarea  situatiei  privind  obligatiile 
suplimentare stabilite  de controlul  vamal  nr..../.../CUI/03.10.2007  emisa de 
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale - Serviciul Antifrauda 
Vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul 
prevederilor art.166 din Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art.1201 din Codul civil, art.210, art. 213 alin.(5) si art.216 alin.(1) din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pct.9.4 si 12.4 din OMFP nr.519/2005 privind aprobarea 
Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  a  OG  nr.92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala, republicata, se

D E C I D E :

Prin prezenta decizie se constata existenta in cauza a autoritatii de lucru 
judecat  pentru  obligatiile  de  plata  in  suma totala  de ... lei stabilite  in  sarcina 
S.C.  ...  S.R.L.  prin Decizia  pentru  regularizarea  situatiei  privind  obligatiile 
suplimentare  stabilite  de  controlul  vamal  nr..../.../CUI/03.10.2007  emisa  de 
Directia  Regionala  pentru  Accize  si  Operatiuni  Vamale  -  Serviciul  Antifrauda 
Vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacata la Tribunal in termen 
de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor legale.
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