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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN�ELOR  
AGEN�IA NA�IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Direc�ia generala de solu�ionare a contesta�iilor 
 
 

DECIZIA nr.         I             2007 
privind solu�ionarea contesta�iei depusa de  

X 
   

Direc�ia generala de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Direc�ia 
generala a finan�elor publice printr-o adresa, inregistrata la Agen�ia 
Na�ionala de Administrare Fiscala – Directia generala de solutionare 
a contestatiilor asupra contesta�iei formulata X împotriva Deciziei de 
impunere emisa in baza Raportului de inspectie fiscala de catre 
organele de inspec�ie fiscala ale Direc�iei generale a finan�elor 
publice - Activitatea de inspectie fiscala.   
 
  Contestatia are ca obiect: 
 

��impozit pe profit; 
��majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; 
��penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit; 
��taxa pe valoarea adaugata; 
��majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea 

adaugata; 
��penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea 

adaugata. 
   
  Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art. 175 si art. 179 alin. (1) lit. c din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia 
generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscala este investita sa se pronunte asupra 
contestatiei formulata de X.   

 
Cauza supusa solutionarii este daca Directia generala 

de solutionare a contestatiilor se poate investi cu analiza pe 
fond a contestatiei in conditiile in care contestatoarea nu a 



 2

respectat termenul legal de exercitare a caii administrative de 
atac.  
  In fapt, societatii contestatoare i-a fost comunicata 
Decizia de impunere in data de 16.02.2007, potrivit rezolutiei “am 
primit azi 16.02.2007 un exemplar din RIF”, inscrisa pe adresa DGFP 
– Activitatea de control fiscal, aflata in copie la dosarul cauzei, 
purtand semnatura si stampila societatii. 

 Contestatia formulata de X impotriva Raportului de 
inspectie fiscala, avand in completare contestatia impotriva Deciziei 
de impunere, inregistrata la Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala – Directia generala de solutionare a contestatiilor, a fost 
transmisa prin posta la data de 23.03.2007, asa cum rezulta din 
stampila Oficiului Postal aplicata pe plicul aflat la dosarul cauzei. 
   
  In drept, potrivit art. 177 alin. (1) din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, “contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea 
decaderii”. 

Potrivit art.66 din Codul de procedura fiscala, republicata, 
“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea 
obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si de 
alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legea fiscala nu 
dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura 
civila” iar art. 101 din Codul de procedura civila prevede: 

„Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în 
socoteal� nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 

 Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la 
miezul nop�ii zilei urm�toare. 

 Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se 
sfâr�esc în ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de 
plecare. 

 Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se 
sfâr�e�te într-o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit 
în ziua cea din urm� a lunii. 

 Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, 
sau când serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul 
primei zile de lucru urm�toare.” 

Pct. 3.11 din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
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pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaza: 

“Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe 
zile libere, cu exceptia cazului în care prin lege se prevede altfel, 
neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit 
termenul. 

[…] 
2. Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare 

legal� sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus 
s�pt�mânal) se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare.” 

Astfel, se retine ca X a depus contestatie la Directia 
generala a finantelor publice la data de 23.03.2007, cu 4 zile  peste 
termenul de 30 de zile prevazut de art. 177 din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, termen 
indicat si in dispozitiile finale ale deciziei de impunere contestate si 
care expira la data de 19.03.2007. 
  Astfel, intrucat contestatoarea nu a respectat conditiile 
procedurale impuse de Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, depasind termenul de 
contestare de 30 zile, a decazut din dreptul de a-i fi solutionata pe 
fond contestatia, astfel incat aceasta urmeaza a fi respinsa ca 
nedepusa in termen. 
      Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei 
si in temeiul prevederilor art. 175 alin. (1), art. 177 alin. (1), art. 179, 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, pct. 3.11 din Ordinul Presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005 se 
 

DECIDE 
 
 

  Respingerea contestatiei formulata de X  ca nedepusa 
in termen. 
  
  Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel in 
termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
 
 


