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                   D  E  C  I  Z  I  A   nr.3653/404/01.11.2013                                                          
                         
                      privind solu�ionarea contesta�iilor formulate de doamna X din 
Hunedoara, în calitate de mo�tenitoare a defunctului Y, înregistrate la DGFP a 
jude�ului Hunedoara sub nr…/08.06.2012 �i nr…/07.02.2013 
              

            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� cu adresele nr…/S/05.06.2012 �i nr…/S/15.02.2013 de c�tre Direc�ia 
jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara asupra contesta�iilor 
formulate de doamna X, cu  domiciliul în localitatea …, jude�ul Hunedoara, 
împotriva: 
   1. Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
nr…/03.12.2002, emis de Biroul vamal Deva �i care vizeaz� suma de ... lei 
reprezentând : 
-    … lei - taxe vamale 
- … lei - accize 
- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat�. 
   2. Procesului verbal nr…/12.06.2003 privind calculul dobânzilor de întârziere 
�i al penalit��ilor de întârziere, emis de BVCVI Deva �i care vizeaz� suma de ... 
lei reprezentând : 
-   … lei - accesorii aferente taxelor vamale 
-   … lei - accesorii aferente TVA 
-   … lei - accesorii aferente accizelor. 
   3. Deciziei nr…/25.05.2010 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale din anul curent/precedent, emis� de DJAOV 
Hunedoara �i care vizeaz� suma de … lei reprezentând: 
-  … lei - accesorii aferente taxelor vamale 
-  … lei - accesorii aferente TVA 
-  … lei - accesorii aferente accizelor. 
         Având în vedere prevederile art.205 alin.(1) �i art.207 alin.(1) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, iar în considerarea 
dispozi�iilor exprese ale art.17 din OUG nr.74/2013 coroborat cu art.12 din HG 
nr.520/2013 �i art.209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice 
Timi�oara este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
          Din verificarea îndeplinirii procedurii de contestare s-au constatat 
urm�toarele: 

A. Referitor la suma de … lei reprezentând drepturi vamale �i suma de … lei 
reprezentând accesorii aferente drepturilor vamale. 

        Din oficiu, Serviciul solu�ionare a contesta�iilor invoc� excep�ia autorit��ii 
de lucru judecat. 
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        Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara prin Serviciul 
solu�ionare a contesta�iilor se poate investi cu solu�ionarea pe fond a acestor 
capete de cerere, în condi�iile în care, prin Decizia nr…/08.09.2003 �i Decizia 
nr…/27.08.2010 emise de DGFP Hunedoara, r�mase definitive în sistemul c�ilor 
administrative de atac, s-a pronun�at asupra cauzelor cu acela�i obiect �i acelea�i 
p�r�i, în spe�a operând autoritatea de lucru judecat. 
        In fapt, obiectul contesta�iilor, înregistrate la DGFP Hunedoara sub 
nr…/08.06.2012 �i nr…/07.02.2013, îl constituie suma de … lei reprezentând 
drepturi vamale, individualizat� prin Actul constatator privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului nr…/03.12.2002 emis de Biroul vamal Deva �i 
suma de ... lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente drepturilor 
vamale, individualizat� prin Decizia nr…/25.05.2010 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent/precedent, emis� de 
DJAOV Hunedoara. 
        Se re�ine c�, suma de … lei reprezentând drepturi vamale, individualizat� 
prin Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
nr…/03.12.2002 emis de Biroul vamal Deva, a f�cut obiectul contesta�iei 
înregistrat� la DGFP Hunedoara sub nr…/14.07.2003 �i care a fost solu�ionat� 
prin Decizia nr…/08.09.2003, comunicat� contestatarului la domiciliul ales în 
contesta�ia formulat�, cu scrisoare recomandat� cu confirmare de primire la data 
de 11.09.2003, originalul confirmarii de primire purtând nr…/09.09.2003. 
       Se re�ine c�, suma de … lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente 
drepturilor vamale, individualizat� prin Decizia nr…/25.05.2010 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
curent/precedent, emis� de DJAOV Hunedoara, a f�cut obiectul contesta�iei 
înregistrat� la DGFP Hunedoara sub nr…/11.06.2010 �i care a fost solu�ionat� 
prin Decizia nr…/27.08.2010, comunicat� contestatarei la domiciliul ales în 
contesta�ia formulat�, cu scrisoare recomandat� cu confirmare de primire la data 
de 01.09.2010, originalul confirmarii de primire purtând nr…/31.08.2010. 
        In drept, cu privire la raportul Codului de procedur� fiscal� cu alte acte 
normative, potrivit dispozi�iilor art.2 alin.(3) �i art.217 alin.(1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat: 
   Art.2 “(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic� prevederile Codului de 
procedur� civil�”. 
   Art.217 “(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza 
pe fond a cauzei”. 
        Astfel, conform dispozi�iilor art.163 �i art.166 din Codul de procedur� 
civil�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
    Art.163 “(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecat� pentru aceea�i cauz�, 
acela�i obiect �i de aceea�i parte înaintea mai multor instan�e. 
         (2) Aceast� excep�ie se va putea ridica de p�r�i sau de judec�tor în orice 
stare a pricinii în fa�a instan�elor de fond.” 
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    Art. 166 “Excep�ia puterii lucrului judecat se poate ridica, de p�r�i sau de 
judec�tor, chiar înaintea instan�elor de recurs.” 
           In spe�a sunt aplicabile �i prevederile pct.9.5 �i 11.4 din OANAF 
nr.2137/25.05.2011 privind Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
      9.5. “Excep�iile de fond în procedura de solu�ionare a contesta�iilor pot fi 
urm�toarele: excep�ia lipsei de interes, excep�ia lipsei de calitate procesual�, 
prescrip�ia, puterea de lucru judecat �i excep�ia reverific�rii pentru aceea�i 
perioad� �i pentru acelea�i obliga�ii fiscale. 
    11.4. “Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când 
exist� identitate de obiect, p�r�i �i cauz�. Este lucru judecat atunci când exist� a 
doua contesta�ie care are acela�i obiect, este întemeiat� pe aceea�i cauz� �i este 
între acelea�i p�r�i, f�cut� de ele �i în contra lor în aceea�i calitate. Excep�ia 
puterii lucrului judecat se poate ridica atât de organul de solu�ionare a 
contesta�iei de p�r�i, cât �i de orice persoan� direct interesat�”. 
        Din situa�ia de fapt prezentat�, coroborat cu dispozi�iile legale invocate, 
rezult� c�, aceste capete de cerere ale contesta�iilor se încadreaz� în excep�ia 
prev�zut� de Codul de procedur� civil�, având în vedere c� �i contesta�iile 
înregistrate la DGFP Hunedoara sub nr…/14.07.2003 �i nr…/11.06.2010 au avut 
acela�i obiect, p�r�i �i cauz�, respectiv suma de … lei reprezentând drepturi 
vamale, individualizat� prin Actul constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului nr…/03.12.2002 emis de Biroul vamal Deva �i suma 
de … lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente drepturilor vamale, 
individualizat� prin Decizia nr…/25.05.2010 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent/precedent, emis� de 
DJAOV Hunedoara. 
        Contestatarul �i-a exercitat dreptul conferit de legiuitor de a formula calea 
de atac cu privire la suma de … lei reprezentând drepturi vamale �i suma de … 
lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente drepturilor vamale, cu ocazia 
primelor contesta�ii depuse, respectiv contesta�ia înregistrat� la DGFP 
Hunedoara sub nr…/14.07.2003, solu�ionat� prin Decizia nr…/08.09.2003, 
comunicat� contestatarului la data de 11.09.2003 �i contesta�ia înregistrat� la 
DGFP Hunedoara sub nr…/11.06.2010, solu�ionat� prin Decizia 
nr…/27.08.2010, comunicat� contestatarei la data de 01.09.2010. 
        �inând cont de prevederile legale care instituie excep�ia autorit��ii de lucru 
judecat �i având în vedere c� asupra sumelor contestate de … lei reprezentând 
drepturi vamale �i … lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente 
drepturilor vamale, care formeaz� obiectul contesta�iilor, DGFP Hunedoara s-a 
pronun�at prin decizii r�mase definitive în sistemul c�ilor administrative de atac, 
DGRFP Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor nu se poate 
investi cu solu�ionarea acestor capete de cerere, întrucât, în cauz�, exist� 
autoritate de lucru judecat. 
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B. Referitor la suma de … lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente 
drepturilor vamale. 

        Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara prin Serviciul de 
solu�ionare a contesta�iilor se poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei 
în condi�iile în care petentul nu a respectat termenul legal de exercitare a c�ii 
administrative de atac. 
         In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la 
depunerea în termen a contesta�iei a rezultat c� petentului i-a fost comunicat 
Procesul verbal privind calculul dobânzilor �i al penalit��ilor de întârziere 
nr…/12.06.2003 emis de BVCVI Deva împreun� cu Soma�ia nr…/03.07.2003 
emis� de DRVI Arad, în data de 07.07.2003, a�a dup� cum rezult� din 
confirmarea de primire depus� la dosarul cauzei, iar contesta�iile au fost depuse 
în data de 02.05.2012, conform �tampilei serviciului registratur� al DRAOV 
Timi�oara aplicat� pe originalul contesta�iei, respectiv data de 07.02.2013, 
conform �tampilei serviciului registratur� al DGFP Hunedoara aplicat� pe 
originalul contesta�iei. 
         In drept, sunt incidente prevederile art.4 din OUG nr.13/2001 privind 
solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau 
de impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor Publice care dispune: 
    “(1) Contesta�ia se depune, sub sanc�iunea dec�derii, în termen de 15 zile de 
la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.  
    (2) Contesta�iile trimise prin po�t� se socotesc formulate în termen, dac� au 
fost predate cu scrisoare recomandat� la oficiul po�tal înainte de împlinirea 
acestuia.” 
         Totodat�, în conformitate cu prevederile art.101, art.102 �i art.103 din 
Codul de procedur� civil�: 
         Art.101 “(1) Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� 
nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. (…) 
   (4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�este într-o lun� 
care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit in ziua cea din urm� a lunii. 
Termenul care se sfâr�este 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.” 
       Art.102 “(1) Termenele încep s� curg� de la data comunic�rii actelor de 
procedur� dac� legea nu dispune altfel. (…)” 
      Art.103 “(1) Neexercitarea oric�rei c�i de atac �i neîndeplinirea oric�rui alt 
act de procedur� în termenul legal atrage dec�derea afar� de cazul când legea 
dispune altfel sau când partea dovede�te c� a fost împiedicat� printr-o 
împrejurare mai presus de voin�a ei.” 
         Se re�ine c� termenul de depunere a contesta�iei prev�zut de OUG nr. 
13/2001 are caracter imperativ �i începe s� curg� de la data comunic�rii 
Procesului verbal privind calculul dobânzilor �i al penalit��ilor de întârziere 
nr…/12.06.2003, respectiv data de 07.07.2003. 



 
     ����

 
 

 5 

         Din datele existente la dosarul cauzei rezult� c� doamna X din Hunedoara 
a depus contesta�ia formulat� împotriva Procesului verbal privind calculul 
dobânzilor �i al penalit��ilor de întârziere nr…/12.06.2003 la data de 
02.05.2012, respectiv data 07.02.2013, dep��ind termenul de 15 de zile prev�zut 
de art.4 alin.1 din OUG nr.13/2001, fiind astfel înc�lcate dispozi�iile imperative 
referitoare la termenul de depunere. 
         Intrucât contestatoarea nu a respectat condi�iile procedurale impuse de art. 
4 alin.1 din OUG nr.13/2001 cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, 
dep��ind termenul legal de depunere al acesteia, se re�ine c� a dec�zut din 
dreptul de a-i fi solu�ionat� pe fond contesta�ia. 
          Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� DGRFP Timi�oara prin Serviciul de 
solu�ionare a contesta�iilor nu se poate investi cu solu�ionarea pe fond a cauzei 
a�a dup� cum prevede art.213 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�: 
        Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei […] 
       (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra 
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
motiv pentru care pentru acest cap�t de cerere contesta�ia urmeaz� a fi respins� 
ca nedepus� în termen, în conformitate cu dispozi�iile art.217 din OG nr. 
92/2003, republicat� coroborate cu pct.12.1 din OANAF nr.2137/2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
    “12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
   a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste termenul 
prev�zut de prezenta lege;”. 
 
           Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art.4 din 
OUG nr.13/2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse 
prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului 
Finan�elor Publice, art.101, art.102, art.103, art.163 �i art.166 din Codul de 
procedur� civil�,  punctul 9.5, pct.11.4 �i pct.12.1 din Ordinul nr.2137/2011 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� coroborate cu art.2, art.213 �i 
art.217 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în 
baza referatului nr.                                            , se  
 
                                                     DECIDE: 
 
     1. Respingerea ca nedepuse în termen a contesta�iilor formulate de doamna X 
din Hunedoara împotriva Procesului verbal nr…/12.06.2003 privind calculul 
dobânzilor de întârziere �i al penalit��ilor de întârziere, emis de BVCVI Deva �i 
care vizeaz� suma de ... lei reprezentând : 
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-   … lei - accesorii aferente taxelor vamale 
-   … lei - accesorii aferente TVA 
-   … lei - accesorii aferente accizelor. 
     2. Respingerea contesta�iilor formulate de doamna X din Hunedoara 
împotriva: 
- Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
nr…/03.12.2002, emis de Biroul vamal Deva �i care vizeaz� suma de ... lei 
reprezentând : 

-    … lei - taxe vamale 
- … lei - accize 
- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat�. 

- Deciziei nr…/25.05.2010 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul curent/precedent, emis� de DJAOV Hunedoara �i 
care vizeaz� suma de … lei reprezentând: 

    -  … lei - accesorii aferente taxelor vamale 
    -  … lei - accesorii aferente TVA 
    -  … lei - accesorii aferente accizelor, 

în cauz� constatându-se autoritatea de lucru judecat. 
 

     Prezenta decizie se comunic� la: 
- doamna X din Hunedoara 
- Biroul vamal de interior grad II Hunedoara. 

 
           Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 

 
DIRECTOR GENERAL, 

                                                     


