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ROMÂNIA 
TRIBUNALUL ARAD     OPERATOR 3207/2504 
Sec ia de contencios administrativ i fiscal 

 
Dosar nr.XXX/2012   

SENTIN A CIVIL NR. 4106

 
edin a public din data de 16 octombrie 2012

 

Pre edinte : 
Grefier :  

S-a luat în examinare ac iunea în contencios administrativ formulat 
de reclamantul XXX în contradictoriu cu pârâtele Administra ia Finan elor 
Publice XXX i Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, 
având ca obiect anulare act i restituire tax pentru emisiile poluante, precum 
i cererea de chemare în garan ie formulat de pârâta Administra ia 

Finan elor Publice XXX împotriva Administra iei Fondului pentru Mediu.

 

La apelul nominal se prezint reprezentanta reclamantului - avocat 
XXX din Baroul Arad, lips fiind reclamantul, reprezentantul pârâtelor i al 
chematei în garan ie.

 

Procedura de citare este legal îndeplinit .

 

Ac iunea este timbrat cu 43 lei tax judiciar de timbru i 0,6 lei 
timbru judiciar. 

S-a f cut referatul cauzei dup care, fa de dispozi iile art.

 

1591 

alin. 4 din Codul de procedur civil , modificat prin Legea nr. 202/2010, 
conform c rora, la prima zi de înf i are, judec torul este obligat din oficiu, 
s verifice i s stabileasc dac instan a sesizat este competent general, 
material i teritorial s judece pricina, instan a constat c este competent s 
solu ioneze cauza.

 

Se constat c s-a depus la dosar întâmpinarea i cererea de chemare 
în garan ie formulate de pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a 
Jude ului Arad, în nume propriu i în reprezentarea pârâtei Administra ia 
Finan elor Publice XXX, care au fost comunicate atât reclamantului cât i 
chematei în garan ie.

 

Reprezentanta reclamantului depune la dosar dovada complet rii 
timbr rii ac iunii cu 4 lei tax judiciar de timbru i 0,3 lei timbru judiciar.

 

Nemaifiind formulate alte cereri, considerând faza probatorie 
încheiat , se acord cuvântul în fond.

 

Reprezentanta reclamantului solicit admiterea ac iunii, cu 
cheltuieli de judecat i depune la dosar dovada onorariului avoca ial.

 

T r i b u n a l u l 

Constat c prin ac iunea în contencios administrativ înregistrat la 
aceast instan la data de 20.09.2012, reclamantul XXX a chemat în 
judecat pe pârâtele Administra ia Finan elor Publice XXX i Direc ia 
General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, solicitând anularea deciziei 
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nr. XXX/03.08.2012 emis de pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a 
Jude ului Arad, prin care i-a fost respins cererea de anulare a deciziei de 
calcul si cererea de restituire a taxei pentru emisiile poluante, obligarea 
pârâtei Administra ia Finan elor Publice XXX la restituirea taxei pentru 
emisii poluante în cuantum de XXX lei, actualizat la zi cu rata dobânzii 
legale de la data încas rii i pân la data restituirii efective, precum i la 
plata cheltuielilor de judecat , în motivare ar tând c a pl tit suma mai sus 
indicat , reprezentând taxa pentru emisii poluante pentru autovehicule în 
contul bugetului de stat. 

Achitarea taxei a fost necesar pentru a putea înmatricula în 
România autoturismul marca BMW, înmatriculat pentru prima dat în UE, la 
data de 26.04.1999. 

Considerând c a pl tit o tax nelegal i nedatorat , reclamantul a 
formulat o cerere pârâtei prin care a cerut restituirea sumei de XXX lei, dar 
pârâta a respins aceast cerere.

 

Prin întâmpinare, pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a 
Jude ului Arad, în nume propriu i în reprezentarea pârâtei Administra ia 
Finan elor Publice XXX, a cerut respingerea ac iunii ca netemeinic i 
nelegal ar tând în motivare c . cât vreme Guvernul României i Comisia 
European au purtat negocieri, finalizate prin obliga ia asumat de Statul 
Român de a revizui cuantumul taxei speciale auto reglementat de art. 214 
indice 1 Cod fiscal (abrogat la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 50/2008) i de 
a adopta O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru 
autovehicule, în vigoare cu începere de la data de 01.07.2008, rezult c taxa 
este legal .

 

Din punctul de vedere al pârâtei, taxa de poluare reglementat de 
ordonan a amintit este temeinic , legal i în conformitate cu normele de 
drept comunitar, aceast tax nefiind contestat de c tre Comisia European 
sau alt organism comunitar. 

Taxa de poluare exist legal i se pl te te în alte 16 state comunitare 
(Germania, Italia, Fran a, etc...).

 

Reclamantul ar fi trebuit s produc probe din care s rezulte 
indubitabil c taxele pe care le aplic statul român sunt superioare celor din 
care reclamantul i-a achizi ionat autoturismul pentru a dovedi sus inerile din 
ac iune.

 

Pârâta a formulat o cerere de chemare în garan ie a Administra iei 
Fondului pentru Mediu, în calitate de beneficiar exclusiv a taxei pentru 
emisiile poluante i a cerut obligarea acesteia la suportarea tuturor 
cheltuielilor i a altor consecin e pecuniare ori de alt natur , ce ar c dea în 
sarcina sa, în cazul admiterii ac iunii de fa .

 

Din actele i lucr rile dosarului instan a re ine în fapt c reclamantul 
a achizi ionat un autoturism marca BMW, conform contractului de vânzare 
cump rare sub semn tur privat , autoturism din categoria auto XXX, iar 
pentru înmatricularea în România a acestuia a fost emis de c tre pârât 
decizia de calcul a taxei pentru emisiile poluante pe seama reclamantului în 
care se re in caracteristicile ar tate mai sus ale autoturismului, aspect 
necontestat de c tre pârât , iar prin ac iunea de fa , s-a cerut de c tre 
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reclamant s fie obligat

 
pârâta s -i restituie aceast tax pe care a apreciat-o 

ca fiind contrar dreptului comunitar.

 
In baza deciziei de calcul a taxei pentru emisiile poluante pentru 

autovehicule emis de pârât , reclamantul a achitat taxa pentru emisiile 
poluante în sum de

 
XXX lei. 

Reclamantul a solicitat restituirea acestei taxe apreciind c taxa 
pentru emisiile poluante astfel achitat este contrar reglement rilor 
comunitare, iar pârâta a refuzat restituirea acestei taxe. 

Ac iunea reclamantului este întemeiat pentru considerentele ce se 
vor eviden ia în cele ce urmeaz .

 

Potrivit dispozi iilor art.l Legea nr.9/2012 stabile te cadrul legal 
privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, denumit în continuare tax care se face venit la bugetul 
Fondului pentru mediu i se gestioneaz de Administra ia Fondului pentru 
Mediu, în vederea finan rii programelor i proiectelor pentru protec ia 
mediului. 

In conformitate cu 3 alin.l (1) Taxa se aplic pentru autovehiculele 
din categoriile M l , M2, M3 i N I , N2, N3, astfel cum sunt acestea definite 
în RN I R 2 , cu excep ia:

 

a) autovehiculelor apar inând misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare i membrilor acestora, precum i altor organiza ii i persoane 
str ine cu statut diplomatic, care î i desf oar activitatea pe teritoriul 
României; 

b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de c tre 
persoanele cu handicap, precum i în scopul prelu rii i transport rii 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt 
definite în Legea nr. 448 privind protec ia i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 

c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de for ele armate, for ele 
de securitate a statului, de poli ie, de jandarmerie, de poli ia de frontier i 
de pompieri; 

d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de 
ambulan i medicin , autovehiculelor speciale echipate corespunz tor 
pentru acordarea ajutorului de urgen , precum i autovehiculelor speciale 
destinate serviciilor de descarcerare i de stingere a incendiilor. 

Iar potrivit art.4 din lege în forma ini ial , 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;

 

b) la repunerea în circula ie a unui autovehicul dup încetarea unei 
except ri sau scutiri prev zute la ;:;[. " i 8;

 

c) la reintroducerea în parcul auto na ional a unui autovehicul, în 
cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto na ional, i s-a 



4 

restituit proprietarului pl titor valoarea rezidual a taxei, în conformitate cu 
prevederile 

(2) Obliga ia de plat a taxei intervine i cu ocazia primei transcrieri 
a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat i 
pentru care nu a fost achitat taxa special pentru autoturisme i 
autovehicule, conform L e g i i n r . 571/2003 cu modific rile i complet rile 
ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule i care nu face parte din 
categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, 
potrivit reglement rilor legale în vigoare la momentul înmatricul rii.

 

Noul act normativ, respectiv Legea nr.9/2012 a fost construit pe 
acelea i principii cu O.U.G. nr. 50/2008, taxa fiind determinat în esen prin 
raportare la cr i te r i i p recum ar f i capaci ta tea c i l indr ic , vechimea 
au to tur ismului i va loarea emis i i lor de CO 2 . 

De principiu, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule este datorat cu ocazia primei înmatricul ri în România a 
autovehiculelor, indiferent dac acestea sunt autoturisme noi sau autoturisme 
de ocazie anterior înmatriculate într-un alt stat (fie el membru al Uniunii 
Europene sau nu). 

In forma ini ial a Legii nr. 9/2012, aplicabil în perioada 
13.01.2012 - 30.01.2012, taxa pentru emisiile poluante a fost perceput i 
pentru "primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, 
realizat dup intrarea in vigoare a prezentei legi" [art. 2 lit. i) din Legea nr. 
9/2012], Potrivit explica iei oferite de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9 2012. 
"Obliga ia de plat a taxei intervine i cu ocazia primei transcrieri a dreptului de 
proprietate, in România, asupra unui autovehicul rulat i pentru care nu a fost 
achitat taxa special pentru autoturisme i autovehicule, conform Legii nr. 
571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru 
autovehicule i care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau 
scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglement rilor legale în vigoare la 
momentul înmatricul rii".

 

In esen , taxa era astfel aplicabil i autoturismelor 
de ocazie înmatriculate în România anterior datei de 1.01.2007. 

Prin Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 1/2012, intrat în 
vigoare la 31.01.2012, s-au prev zut îns urm toarele m suri:

  

Dispozi iile art. 2 lit. i) i art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9 2012 se 
suspend pân la data de 31.12.2012, cu consecin a c taxa pentru emisiile 
poluante nu se achit cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra 
autoturismelor de ocazie înmatriculate anterior datei de 1.01.2007. 

 

Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de 
proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 
9'2012, în perioada cuprins între data intr rii în vigoare a acestei legi 
(13.Oi.2012) i data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen 
(31.01.2012), pot solicita restituirea acesteia. 

Tribunalul retine similitudinea dintre taxa pe poluare i taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, astfel c jurispruden a Cur ii 
de Justi ie a Uniunii Europene care interpreteaz art. 1 10 TFUE (hot rârea 
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din 7 aprilie 2011 în cauza Ioan Tatu i hot rârea din 7 iulie 201 1 în cauza

 
Iulian Nisipeanu) este aplicabil în cauz .

 
In condi iile în care legiuitorul român nu a respectat recomandarea 

formulat de Curte la par. 60 din hot rârea Ioan Tatu, în sensul înlocuirii taxei 
pe poluare cu o tax rutier anual , achitat de proprietarii tuturor 
autovehiculelor care polueaz , Legea nr. 9/2012 în forma modificat prin 
O.U.G. nr. 1/2012 este incompatibil cu art. 110 TFUE.

 
Discriminarea re inut în afacerile anterioare este accentuat de 

faptul c în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012, modificate prin 
O.U.G. nr. 1/2012, taxa pentru emisiile poluante nu este aplicabil în 
continuare unor largi categorii de autovehicule (autovehiculele înmatriculate 
în România anterior datei de 1.01.2007; autovehiculele pentru care s-a achitat 
taxa special pentru autoturisme i autovehicule/taxa pe poluare, chiar dac 
aceste taxe au fost recuperate ulterior, în tot sau în parte, de la Statul 
Român). 

Tribunalul constat c în prezenta cauz , reclamantul a contestat 
legalitatea impunerii taxei pentru emisiile poluante pl tit în anul 2012 
pentru înmatricularea pentru prima dat în România a unui autoturism marca 
BMW, fabricat în anul 1999 i înmatriculat pentru prima dat în UE la data 
de 26.04.1999. 

De aceea, în acest context, urmeaz a analiza, în func ie de 
dispozi iile dreptului

 

comunitar (european) citate anterior, eventuala 
compatibilitate cu aceste dispozi ii a taxei pentru emisiile poluante aplicabil 
în perioada ulterioar .

 

Fa de considerentele Hot rârii Tatu, se re ine c art. 110 TFUE 
oblig fiecare stat membru s aleag

 

taxele aplicate autovehiculelor i s le 
stabileasc regimul astfel încât acestea s nu aib ca efect favorizarea 
vânz rii vehiculelor de ocazie na ionale i descurajarea, în acest mod, a 
importului de vehicule de ocazie similare. 

Astfel, opinia exprimat

 

de Curtea European de Justi ie, a re inut c 
reglementarea men ionat - respectiv OUG nr. 50/2008 - are ca efect 
descurajarea import rii i punerii în circula ie în România a unor vehicule de 
ocazie cump rate în alte state membre, având în vedere c vehiculele de 
ocazie importate i caracterizate printr-o vechime i o uzur importante sunt 
supuse, în pofida aplic rii unei reduceri ridicate a valorii taxei pentru a ine 
seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30 % din 
valoarea lor de pia , în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe pia a 
na ional a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de 
sarcin fiscal .

 

Prin urmare, raportându-se la concluziile Hot rârii Tatu, tribunalul 
constat c prezenta cauz nu

 

difer , sub aspectele analizate de Curtea 
European de Justi ie, de cauza deferit instan ei de contencios european.

 

Astfel c taxa pentru emisiile poluante stabilit i impus 
reclamantului în anul 2012 a fost calculat potrivit aceleia i formule de 
calcul cu aceea instituit prin Ordonan a de Urgen nr. 50/2008 în varianta 
ini ial iar ulterior reluat prin

 

Legea nr.9/2012 modificat prin OUG nr. 
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1/2012- declarat de Curtea European de Justi ie ca fiind contrar art. 110 
TFUE. 

De asemenea, ca i în Hot rârea Tatu, se impune constatarea c 
vehiculul de ocazie importat de reclamant i caracterizat printr-un anumit 
grad de vechime i uzur este supus - în pofida aplic rii unei reduceri ridicate 
a valorii taxei pentru a ine seama de deprecierea acestuia - unei taxe care se 
poate apropia de 30 % din valoarea lor de pia , în timp ce vehiculele 
similare puse în vânzare pe pia a na ional a vehiculelor de ocazie nu sunt în 
niciun fel grevate de o astfel de sarcin fiscal .

 

In aceast privin nu s-au administrat probe cu privire la valoarea 
autovehiculului, pentru a fi posibil o comparare a nivelului taxei de poluare 
cu valoarea integral a autovehiculului.

 

Cu toate acestea, prin Hot rârea Tatu - de i Curtea European de 
Justi ie pare s fi avut în vedere cuantumul ridicat al taxei de poluare - nu a 
fost stabilit un procentaj minim al taxei de poluare i care s fi fost acceptat 
de Curtea European de Justi ie ca fiind nediscriminatoriu. Astfel, de pild , 
nu rezult din Hot rârea Tatu c ar fi nediscriminatorie

 

o tax de poluare care 
ar avea un cuantum de 10% sau 15% din valoarea de pia a autovehiculului 
supus acestei taxe, Curtea European de Justi ie re inând c întreaga 
reglementar a taxei de poluare -prin Legea nr.9/2012 modificat prin OUG 
nr. 1/2012- contravine art. 110 TFUE. 

In concluzie , în condi i i le impozi t r i i d i scr iminator i i a 
au tovehicule lor , impozi tare care favor izeaz au tovehicule le 
second hand de pe p ia a in tern , t r ibunalu l re ine caracteru l 
în temeia t a l ac iuni i rec lamantu lu i i înc lcarea ar t . 1 10 din 
Tra ta tu l pr iv ind func ionarea Uniuni i Europene.

 

Consecin a acestei constat ri fiind în acord cu dispozitivul hot rârii 
Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene din 9 martie 1978, dat în cauza 
Administrazione delle finanze delloStato/Simmenthal, nr. C 106 77, în care s-
a statuat c judec torul na ional îns rcinat s aplice, în cadrul competen ei 
sale, dispozi iile dreptului comunitar, are obliga ia de a asigura realizarea 
efectului deplin al acestor norme, l sând, la nevoie, pe proprie r spundere, 
neaplicat orice dispozi ie contrar a legisla iei na ionale, chiar ulterioar , 
tar a solicita sau a a tepta eliminarea prealabil a acesteia pe cale legislativ 
sau prin orice alt procedeu constitu ional."

 

Fa de aceast opinie explicit a Cur ii

 

de Justi ie a Comunit ilor 
Europene - a c rei jurispruden este obligatorie pentru instan ele na ionale 
în interpretarea dreptului comunitar - tribunalul constat c este competent s 
procedeze, în executarea obliga iei de a asigura realizarea efectului

 

deplin al 
dreptului comunitar, la înl turarea de la aplicare a oric rei dispozi ii contrare 
a legisla iei na ionale, chiar ulterioar , tar a solicita sau a a tepta eliminarea 
prealabil a acesteia pe cale legislativ sau prin orice alt procedeu 
constitu ional, prin urmare, fa de caracterul discriminatoriu al reglement rii 
taxei de poluare aplicabile reclamantei, aceast reglementare urmeaz a fi 
înl turat ca fiind în contradic ie cu dispozi iile art. 90 din Tratatul instituind 
Comunitatea European .
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Raportat la temeinicia preten iilor formulate de c tre reclamant în 
cererea introductiv de instan privind restituirea taxei pentru emisiile 
poluante apare ca fiind fondat , ca o consecin i cererea subsidiar a 
reclamantului vizând obligarea pârâtei i la dobânzi legale în materie fiscal 
pân la data restituirii efective, deoarece cu privire la actualizarea sumelor 
achitate cu dobânda legal în materie fiscal legale pân la data pl ii 
efective, instan a constat c , în cazul sumelor restituite de la bugetul statului 
se datoreaz dobânzile legale aferente, pân la data restituirii efective, 
prejudiciul cauzat reclamantului putând fi reparat integral numai în acest 
mod, prin aplicarea art. 124 alin.2 raportat la art. 120 alin.7 Cod procedur 
fiscal .

 

Astfel fiind, în raport cu concluziile deja exprimate, apare ca fiind 
nelegal i decizia nr. XXX/03.08.2012 emis de c tre pârâta Direc ia 
General a Finan elor Publice Arad în solu ionarea contesta iei pe care 
reclamantul a înregistrat-o sub nr. xxx 23.05.2012 i prin care contesta ia 
men ionat a fost respins .

 

Pe cale de consecin , pentru toate acestea, v zând i dispozi iile art. 
18 din Legea nr. 554/2004. instan a urmeaz s admit ac iunea i prin 
urmare s oblige pe pârâta Administra ia Finan elor Publice XXX s restituie 
reclamantului taxa pentru emisiile poluante în cuantum de XXX lei, sum ce 
urmeaz a fi actualizat cu dobânda legal în materie fiscal , pân la data 
restituirii efective a acesteia i va anula decizia nr. XXX/03.08.2012 emis 
de pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad.

 

In temeiul art. 274 Cod procedur civil , instan a va obliga pârâtele 
la 839,3 lei cheltuieli de judecat c tre reclamant.

 

In temeiul art. 60 Cod procedur civil , întrucât pârâta Administra ia 
Finan elor Publice XXX urmeaz s cad în preten ii în ac iunea 
reclamantului, instan a urmeaz s admit cererea de chemare în garan ie 
formulat de aceast

 

pârât , prin reprezentanta Direc ia General a Finan elor 
Publice a Jude ului Arad, împotriva Administra iei Fondului pentru Mediu 
Bucure ti i s oblige pe aceasta din urm s -i pl teasc celei dintâi sumele 
de bani cu care aceasta a c zut în preten ii conform prezentei hot râri 
judec tore ti.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

HOT R TE

  

Admite ac iunea în contencios administrativ formulat de 
reclamantul XXX, domiciliat în XXX, jude Arad i cu domiciliul ales în 
Arad, xxx la cabinet de avocat xxx, împotriva pârâtelor Administra ia 
Finan elor Publice XXX, cu sediul în XXX, str. xxx jude Arad i Direc ia 
General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, cu sediul în Arad Bd. 
Revolu iei nr. 79 jude Arad.

 

Oblig pe pârât s restituie reclamantului taxa pentru emisiile 
poluante achitat , în sum de XXX lei, sum ce urmeaz a fi actualizat cu 
dobânda legal în materie fiscal , pân la data restituirii efective a acesteia i 



/

 
anuleaz decizia nr. XXX/03.08.2012 emis de pârâta Direc ia General a 
Finan elor Publice a Jude ului Arad.

 
Admite cererea de chemare în garan ie formulat de pârâta 

Administra ia Finan elor Publice XXX, prin reprezentanta Direc ia General 
a Finan elor Publice a Jude ului Arad, împotriva Administra iei Fondului 
pentru Mediu, i oblig pe aceasta din urm s -i pl teasc celei dintâi sumele

 
de bani cu care aceasta a c zut în preten ii conform prezentei hot râri 
judec tore ti.

 
Oblig pe pârâte s pl teasc reclamantului 839,3 lei reprezentând 

cheltuieli de judecat .

 

Definitiv .

 

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. 
Pronun at în edin a public din 16 octombrie 2012.
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