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                                             DECIZIA  X/17.09.2012

  privind soluţionarea contestaţiei formulată de
                CA

                     înregistrată la D.G.F.P  V sub nr. ..../30.08.2012

Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  Direcţiei  Generale  a  Finanţelor 
Publice  a  judeţului  V,  a  primit  spre  soluţionare  contestaţia  nr...../30.08.2012,  formulată  de 
doamnaCA, CNP - ... cu domiciliul procedural ales în mun..., str. , nr...(incinta ..),  depusă la 
Administraţia Finanţelor Publice V, fiind  înregistrată sub nr...../28.08.2012 . 

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile 
poluante  provenite  de  la  autovehicule  nr...../04.07.2012  emisă  de  Administraţia 
Finanţelor Publice V şi priveşte suma de S1 lei, reprezentând taxă pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule. 
       Din analiza dosarului contestaţiei, organul  de soluţionare constată că împotriva actului 
administrativ fiscal  atacat,  respectiv  Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule nr...../04.07.2012, a mai fost depusă contestaţia nr...../07.07.2012, 
pentru care a fost emisă Decizia nr...../10.09.2012. 
        Având în vedere prevederile art. 213 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată care, referitor la soluţionarea contestaţiei precizează: ”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”şi pct. 9.3. din OPANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală  , 9. Instrucţiuni pentru aplicarea  art. 213  din Codul de procedură fiscală -  
Soluţionarea contestaţiei
    “ 9.3. Organul de soluţionare competent va verifica existenţa excepţiilor de procedură şi, mai  
apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluţionarea pe fond a contestaţiei [...]; 
     9.5. Excepţiile de fond în procedura de soluţionare a contestaţiilor  pot fi  următoarele:  
excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei de calitate procesuală, prescripţia, puterea de lucru 
judecat şi excepţia reverificării pentru aceeaşi perioadă şi pentru aceleaşi obligaţii fiscale.”
       Astfel s-a procedat la verificarea respectării condiţiilor de formă şi conţinut ale contestaţiei,  
reţinându-se următoarele:
          Cauza supusă soluţionării este dacă organul competent se poate investi cu 
soluţionarea pe fond a acţiunii în condiţiile în care petenta a mai depus o  contestaţie 
împotriva  Deciziei privind  stabilirea  taxei  pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la 
autovehicule nr...../04.07.2012  şi pentru care s-a emis Decizia nr...../10.09.2012.
        În fapt, prin cererea înregistrată la AFP V sub nr. ..../03.07.2012,  doamnaCA, a solicitat 
calcularea  taxei  pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la   autovehicule,  în  vederea 
înmatriculării în România, a  autovehiculului marca V, tip 1K/ABBKCX01/ categorie auto M1, 
norma de poluare E4, serie şasiu, număr de omologare ..., număr identificare ..., an fabricaţie 
2004, data primei înmatriculări 19.05.2004 .
         Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în sumă de S1 lei a fost 
calculată în baza cererii exprese a doamneiCA şi a  documentelor prezentate de aceasta, în 
conformitate  cu prevederile Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule, în baza  următoarelor elemente  :
A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km  135;
B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2                                   .5;
C = cilindree (capacitatea cilindrică)                                                    X
D = taxa specifică pe cilindree                                                               1,8  ;
E = cota de reducere a taxei prevăzută în col.2 din Anexa 4               61%.
      A.F.P. V emite decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr. ..../04.07.2012, stabilind în sarcina petentei taxa în sumă de S1 lei, decizia se 
comunică  doamneiCA, pe bază de semnătură în data de 06.07.2012, petenta formulează 
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contestaţie, împotriva deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr. ..../04.07.2012, pe care o depune la A.F.P.  V, fiind înregistrată sub nr. .... din 
data de  07.08.2012, motivând că taxa calculată contravine dreptului comunitar.
       Contestaţia nr. ..../07.08.2012 este soluţionată de către organul competent  din cadrul 
D.G.F.P.- V şi emite Decizia nr. ..../10.09.2012, prin care respinge contestaţia ca neîntemeiată .
       În data de 28.08.2012, doamnaCA , depune la A.F.P. V contestaţia nr.....,  formulată 
împotriva deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
nr. ..../04.07.2012  şi priveşte suma de S1 lei.
       În drept, potrivit prevederilor art. 213 din Codul de procedură fiscală aprobat prin O.G. nr. 
92/2003, republicată: ”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
       În speţă, se reţine că doamnaCA a formulat două contestaţii  împotriva aceluiaşi  act 
administrativ, respectiv decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr.  ..../04.07.2012, şi-anume contestaţia nr...../07.08.2012, depusă la AFP V şi 
transmisă  spre  soluţionare  organului  competent  din  cadrul  D.G.F.P.  V  cu  adresa 
nr...../09.08.2012,  unde  a  fost  înregistrată  sub  nr...../09.08.2012  şi  contestaţia 
nr...../28.08.2012(care face obiectul cauzei),  depusă la AFP V şi transmisă spre soluţionare 
organului competent din cadrul D.G.F.P. V cu adresa nr...../30.08.2012.
      Contestaţia nr...../09.08.2012 a fost soluţionată prin decizia nr...../10.09.2012, fiind respinsă 
ca neîntemeiată,  fapt pentru care contestaţia   nr...../30.08.2012   se sancţionează cu decăderea   
din dreptul de a i se soluţiona pe fond acţiunea.  
     În drept, devin incidente prevederile  pct.11.4 din OPANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală , 11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală -  
Soluţii asupra contestaţiei, care precizează:
      “11.4. Prin decizie  se poate constata autoritatea de lucru judecat  atunci când există  
identitate de obiect, părţi şi cauză. Este lucru judecat atunci când există a doua contestaţie  
care are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de  
ele şi în contra lor în aceeaşi calitate. Excepţia puterii lucrului judecat se poate ridica atât de  
organul de soluţionare a contestaţiei de părţi, cât şi de orice persoană direct interesată.”
      Pe   cale de consecinţă, pentru motivele expuse, se va respinge contestaţia pe motiv de   
lucru judecat.
        Pentru considerentele  mai  sus prezentate şi  în  conformitate cu prevederile  legale 
invocate în prezenta decizie, coroborate cu prevederile art.216 alin (1) din O.G.   nr. 92/2003 
privind Codul  de procedură fiscală,  republicată cu modificările  şi  completările  ulterioare,  se

        
           D E C I D E

Art.1. Respingerea  contestaţiei formulate  de doamnaCA, CNP – ...,  cu  domiciliul 
procedural ales în mun..., str.., nr...incinta ..),  împotriva deciziei privind stabilirea taxei pentru 
emisiile  poluante  provenite  de  la autovehicule  nr...../04.07.2012,  emisă  de  Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului V, pentru suma de S1 lei reprezentând taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule, pe motiv de lucru judecat.

        Art.2.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.3.  Prezenta  decizie  poate fi  atacată la  Tribunalul  V,  în  termen de 6  luni  de la 
comunicare, potrivit prevederilor legale.

     DIRECTOR EXECUTIV,
                     ec. M P

Red/dact 4 ex.D.B.  
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