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DECIZIA NR.5 / 25.01.2013 
             privind solutionarea contestatiei  depusa de domnul X  

inregistrata  la  D.G.F.P.  Calarasi sub  nr. 33994/14.12.2012 
  
  
 

Compartimentul Solutionare Contestatii din  cadrul Directiei  Generale 
a Finantelor Publice Calarasi a fost sesizat de catre Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului Oltenita prin adresa nr.40025/11.12.2012, asupra 
contestatiei formulata de domnul X cu domiciliul in Oltenita,  judetul Calarasi,  
impotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule nr.39222  din data de 29.11.2012.  
  
 Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.(1) 
Titlul IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata.  
 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 
alin.(1), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin 
Compartimentul Solutionare Contestatii este legal investita sa se pronunte 
asupra contestatiei formulata de domnul X . 

  
I.Din analiza contestatiei s-a constatat ca domnul X  contesta Decizia 

privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
nr.39222 din data de 29.11.2012, emisa de Administratia Finantelor Publice 
a Municipiului Oltenita, solicitand anularea acesteia si restituirea sumei de  
Y lei, suma ce reprezinta contravaloarea taxei pentru emisiile poluante 
pentru autovehiculul in cauza, in sustinerea cauzei prezentand urmatoarele 
argumente: 
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Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Calarasi 

Str. Eroilor nr. 6-8 
Calarasi, judetul Calarasi 
Tel : 0242 312374 
Fax :0242 315267 
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Petentul considera ca O.G. nr.50/2008 de calcul al taxei de poluare in 
raport legislatia comunitara si art.142 din Constitutia Romaniei si 
nelegalitatea O.G. nr.92/2003 , solicita anulara deciziei de calcul al taxei pe 
poluare. Considera ca a fost incalcat art.90 din Tratatul Comunitatii 
Europene, taxa fiind discriminator deoarece masinile second-hand aduse 
din Uniunea Europeana au mai fost inmatriculate in tara de origine. 

Deasemenea art.148 alin.2 din Constitutia Romaniei stabileste ca “ 
prevederile tratatelor constitutive ale uniunii Europene, precum si celelalte 
reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de 
dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de 
adarare”. Totodata potrivit alin.4 din acelasi articol Parlamentul, 
Presedintele tarii, Guvernul si Autoritatea judecatoreasca garanteaza 
aducerea la indeplinire a obligatiilor ce rezulta din actul aderarii si din 
Constitutie.   

In concluzie considera ca taxa de poluare este incasata in mod ilegal 
si solicita admiterea contestatiei si restituirea taxei, precum si dobanda 
legala pana la plata integrala a acesteia. 

 
II. Din continutul Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile 

poluante provenite de la autovehicule nr.39222 din data de 29.11.2012 
emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Oltenita, rezulta:
 Ca urmare a cererii nr. 39222/29.11.2012, depus� de domnul X , prin 
care solicit� calcularea taxei pentru emisiile poluante, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor 
Publice a Municipiului Oltenita au emis Decizia privind stabilirea taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. 39222/29.11.2012, 
prin care au stabilit o tax� pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule în sum� de Y  lei, pentru autovehiculul marca FORD FOCUS, 
an fabrica�ie 1998, data primei înmatricul�ri 19.03.1998. 

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în sum� de 
Y  lei, a fost calculat� în baza elementelor prev�zute de Legea nr.9/2012 
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 

 
III. Avand in vedere sustinerile contestatoarei, documentele existente 

la dosarul contestatiei, si prevederile legale invocate de petenta si de 
organul emitent, se retin urmatoarele: 

 
 1. Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Calarasi prin Compartimentul Solu�ionare 
Contesta�ii este dac� organele fiscale in mod legal au stabilit prin 
Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr.39222/29.11.2012, taxa pentru emisiile poluante 
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provenite de la autovehicule în sum� de Y  lei pentru autovehiculul în 
cauz�, în condi�iile în care motiva�iile contestatoarei nu sunt de natur� 
s� modifice cuantumul taxei. 

În fapt, prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
Mun. Oltenita sub nr. 39222/29.11.2012,  a solicitat calcularea taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule, pentru autovehiculul marca FORD, an fabrica�ie 1998, 
data primei înmatricul�ri 1998, anexând la cerere documentele necesare 
efectu�rii calculului. 

Prin Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule nr. 39222/29.11.2012, organele fiscale au stabilit o tax� 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în sum� de Y lei, 
pentru autovehiculul în discu�ie, având în vedere elementele de calcul 
prev�zute de Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.9/2012 privind taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule, care precizeaz�: 
“ ART. 1  
(1) Prezenta lege stabile�te cadrul legal privind instituirea taxei pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumit� în continuare tax�. 
(2) Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se 

gestioneaz� de Administra�ia Fondului pentru Mediu, în vederea finan��rii 
programelor �i proiectelor pentru protec�ia mediului. 

ART. 2 
În în�elesul prezentei legi, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarea semnifica�ie:[...] 
b) RNTR 2 - Reglement�rile privind omologarea de tip �i eliberarea c�r�ii de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum �i omologarea de tip a produselor 
utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucr�rilor 
publice, transporturilor �i locuin�ei nr. 211/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; [...] 
h) înmatriculare - opera�iunea administrativ� ce const� în înscrierea în 
eviden�ele autorit��ilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de 
proprietate asupra unui autovehicul de c�tre primul proprietar din România 
�i atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum �i a num�rului de 
înmatriculare; 
i) prima transcriere a dreptului de proprietate – primul transfer al dreptului 
de proprietate asupra autovehiculului rulat;[...] 
l) taxa - reprezint� suma datorat� de c�tre contribuabil pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) si 
N(1), N(2), N(3). 
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ART. 3 
(1) Taxa se aplic� pentru autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) �i 
N(1), N(2), N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, [...] 
ART. 4 
(1) Obliga�ia de plat� a taxei intervine: 
a) cu ocazia înscrierii în eviden�ele autorit��ii competente, potrivit legii, a 
dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de c�tre primul 
proprietar din România �i atribuirea unui certificat de înmatriculare �i a 
num�rului de înmatriculare; [...] 
ART. 5 
(1) Organul fiscal competent calculeaz� cuantumul taxei, pe baza 
documentelor din care rezult� dovada dobândirii dreptului de proprietate 
asupra autovehiculului �i elementele de calcul al taxei, depuse de c�tre 
contribuabilul care inten�ioneaz� s� efectueze înmatricularea sau prima 
transcriere a dreptului de proprietate. Lista documentelor este prev�zut� în 
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 
(2) Valoarea în lei a taxei se determin� pe baza cursului de schimb valutar 
al monedei euro stabilit în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din anul 
precedent �i publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
(3) Taxa se pl�te�te de c�tre contribuabil într-un cont distinct deschis la 
unit��ile Trezoreriei Statului, pe numele Administra�iei Fondului pentru 
Mediu, iar dovada pl��ii acesteia va fi prezentat� cu ocazia înmatricul�rii 
sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat în una 
dintre situa�iile prev�zute la art. 4. 
ART. 6 
(1) Suma de plat� reprezentând taxa se calculeaz� pe baza elementelor 
stabilite de lege (cele prev�zute la anexele nr. 1-5), dup� cum urmeaz�: 
[...] 
b) pentru autovehiculele din categoria M(1), c�rora le corespund normele 
de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 �i pentru care nu este specificat� 
valoarea combinat� a emisiilor de CO(2), dup� formula: 

C x D x (100 - E) 
Suma de plat� = ������������������� , 

100 
unde: 
C = cilindree (capacitatea cilindric�); 
D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prev�zut� în coloana nr. 3 
din anexa nr. 2; 
E = cota de reducere a taxei, prev�zut� în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;” 

Fa�� de motivele de fapt �i de drept invocate mai sus, re�inem 
urm�toarele: 

Potrivit Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule ( Monitorul Oficial nr.17 din 10 ianuarie 2012), în vigoare 
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de la data de 13 ianuarie 2012, se stabile�te cadrul legal pentru instituirea 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, tax� cu 
destina�ia de venit la bugetul Fondului pentru mediu, gestionat� de 
Administra�ia Fondului pentru Mediu, în vederea finan��rii programelor �i 
proiectelor pentru protec�ia mediului. 

Prin urmare, cât� vreme legiuitorul prevede în mod expres obliga�ia 
de plat� a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, „cu 
ocazia înscrierii în eviden�ele autorit��ii competente, potrivit legii, a 
dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de c�tre primul 
proprietar din România �i atribuirea unui certificat de înmatriculare �i a 
num�rului de înmatriculare”, aceast� tax� este legal datorat�, contestatorul 
neinvocând prin contesta�ie faptul c� organul fiscal nu ar fi aplicat corect 
elementele de calcul al taxei corespunz�toare vehiculului în cauz�, 
prev�zute de legisla�ia în vigoare. 

În ceea ce prive�te prevederile comunitare invocate în sus�inerea 
contesta�iei, se re�ine c� art.148 din Constitu�ia României instituie 
suprema�ia tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, fa�� de dispozi�iile 
contrare din legile interne „ cu respectarea prevederilor actului de aderare”, 
iar în conformitate art.I-33 alin.1 din Tratatul de aderare ratificat prin Legea 
nr.157/2005: „Legea cadru european� este un act legislativ care oblig� 
orice stat membru destinatar în ceea ce prive�te rezultatul care trebuie 
ob�inut, l�sând în acela�i timp autorit��ilor na�ionale competen�a în ceea ce 
prive�te alegerea formei �i a mijloacelor.” 

Rezult� c� legile cadru sunt obligatorii pentru statele membre numai 
in privin�a rezultatului, autorit��ile na�ionale având competen�a de a alege 
forma �i mijloacele prin care se asigur� ob�inerea rezultatului. Astfel, potrivit 
art.110 (ex-articolul 90 TCE) primul paragraf din Tratatul privind 
func�ionarea Uniunii Europene �i conform art.III-170 –Sec�iunea 6 
„Dispozi�ii fiscale” din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria si a 
României la Uniunea European�, ratificat prin Legea nr.157/2005, „Nici un 
stat membru nu aplic�, direct sau indirect, produselor altor state membre 
impozite interne de orice natur� mai mari decât cele care se aplic�, direct 
sau indirect, produselor na�ionale similare.” 

 
Potrivit jurispruden�ei Comunit��ii Europene, art. 90 din Tratatul de 

instituire a Comunit��ii Europene este înc�lcat atunci când taxa aplicat� 
produselor importate �i taxa aplicat� produselor na�ionale similare sunt 
calculate pe baza unor criterii diferite, astfel acest tratat nu interzice 
perceperea unei taxe, precum taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule. 

Inciden�a dispozi�iilor art.110 (ex-articolul 90 TCE) primul paragraf din 
Tratatul privind func�ionarea Uniunii Europene, în aceast� cauz� este  
inexistent�. Astfel, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
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autovehicule instituit� de Legea nr.9/2012, aplicat� produsului provenind 
din alte ��ri membre �i cea aplicat� produsului na�ional similar este 
calculat� dup� aceea�i formul� de calcul, având în vedere criterii obiective 
precum emisiile de CO2, capacitatea cilindric�, vechimea sau rulajul 
autovehiculului, f�r� a conduce la o impozitare superioar� a produsului 
importat fa�� de produsele na�ionale si f�r� a avea efect discriminatoriu. 

De asemenea, din cuprinsul art.3 alin.(1) din Legea nr.9/2012 privind 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, rezult� c� taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se aplic� tuturor 
autoturismelor, indiferent dac� ele provin dintr-un stat membru al Uniunii 
sau de pe pia�a intern�, fiind excluse din sfera de aplicare a taxei - 
excep�iile prev�zute de acela�i articol, îns� pe baza unor criterii ce privesc 
destina�ia lor si nu provenien�a. 

Mai mult, în spe��, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule în sum� de Y  lei a fost stabilit� ca urmare a cererii 
contestatarei depus� la organul fiscal, înregistrat� sub nr.39222/29.11.2012 
prin care a solicitat calculul acesteia, pentru autovehiculul marca FORD, an 
fabrica�ie 1998, data primei înmatricul�ri 1998, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule, respectiv „cu ocazia înscrierii în eviden�ele autorit��ii 
competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui 
autovehicul de c�tre primul proprietar din România �i atribuirea unui 
certificat de înmatriculare �i a num�rului de înmatriculare ”.  

Fa�� de cele expuse mai sus, se re�ine c� instituirea taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule reprezint� op�iunea 
legiuitorului român, iar organele fiscale sunt obligate s� respecte 
prevederile art.13 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
”Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte voin�a legiuitorului 
a�a cum este exprimat� în lege”. 

În concluzie, în mod legal organele fiscale au stabilit taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, urmând, în conformitate cu 
art. 216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborat cu pct.11.1. lit.a) din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, conform c�ruia:  

„Contesta�ia poate fi respins� ca: a)neîntemeiat�, în situa�ia în care 
argumentele de fapt �i de drept prezentate în sus�inerea contesta�iei nu 
sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal 
atacat” a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de Penu 
George Marcel  pentru suma de 2.686 lei reprezentând taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule stabilit� prin Decizia privind stabilirea 
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taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. 
39222/29.11.2012 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Mun. 
Oltenita. 

 
Referitor la solicitarea contestatoarei privind restituirea taxei 

pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se re�in 
urm�toarele: 

Competen�a de solu�ionare conferit� de art. 205 �i urm�toarele din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, este limitat� astfel: 

" ART. 205 Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o cale  
administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condi�iile legii. 
(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 
(3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin decizie 
de impunere se contest� numai împreun�. 
(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 
(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 
art. 89 alin. (1), contesta�ia se poate depune de orice persoan� care 
particip� la realizarea venitului. 
 (6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. ” 

Pe cale de consecin��, conform dispozi�iilor legale mai sus citate în 
temeiul Titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, republicat, rezult� c� 
solicitarea petentului de restituire a taxei pe emisiile poluante achitat�, nu 
este de competen�a organului de solu�ionare a contesta�iei, aceasta având 
posibilitatea exercit�rii drepturilor prev�zute de art. 117 din acela�i act 
normativ, respectiv: 
“ART. 117 
Restituiri de sume 
(1) Se restituie, la cerere, debitorului urm�toarele sume: 
a) cele pl�tite f�r� existen�a unui titlu de crean��; 
b) cele pl�tite în plus fa�� de obliga�ia fiscal�; 
c) cele pl�tite ca urmare a unei erori de calcul; 
d) cele pl�tite ca urmare a aplic�rii eronate a prevederilor legale; 
e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 
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f) cele stabilite prin hot�râri ale organelor judiciare sau ale altor organe 
competente potrivit legii; 
g) cele r�mase dup� efectuarea distribuirii prev�zute la art. 170; 
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din re�inerile prin 
poprire, dup� caz, în temeiul hot�rârii judec�tore�ti prin care se dispune 
desfiin�area execut�rii silite.(...) 
9) Procedura de restituire �i de rambursare a sumelor de la buget, 
inclusiv modalitatea de acordare a dobânzilor prev�zute la art. 124, se 
aprob� prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor.” 

 
Referitor la solicitarea petentei de plata a dobanzii legale in 

materie fiscala, în spe�� sunt aplicabile dispozi�iile art. 124 din O.G. nr. 
92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care dispune: 
“ART. 124 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la 
buget 
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au 
dreptul la dobând� din ziua urm�toare expir�rii termenului prev�zut la art. 
117 alin. (2) sau la art. 70, dup� caz. Acordarea dobânzilor se face la 
cererea contribuabililor.  
(2) Dobânda datorat� este la nivelul major�rii de întârziere prev�zute de 
prezentul cod �i se suport� din acela�i buget din care se restituie ori se 
ramburseaz�, dup� caz, sumele solicitate de pl�titori.” 

 
Pentru considerentele ar�tate, în temeiul prevederilor legale ale Legii 

nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
precum �i în baza art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 11.1. lit. a) din Ordinul 
nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 
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D E C I D E 
 
 

 
Respingerea contesta�iei formulat� de domnul X  impotriva Deciziei 

privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
nr. 39222/29.11.2012 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului Oltenita pentru suma de Y  lei reprezentând taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule,  ca neîntemeiat�. 

  
  

  
   
Prezenta  decizie  este definitiva in sistemul cailor administrative de atac 

si poate fi atacata potrivit legii la Tribunalul Calarasi in termen de 6 luni de 
la comunicare.  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 


