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              DECIZIA nr.  414 / 2012 
privind soluţionarea contestaţiei depuse de 

S.C. .X.S.R.L. .X. 
înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor  

din cadrul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală 
sub nr. 907.472 din data de 28.09.2012 

 
 
 Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili prin adresa nr..X./26.09.2012 înregistrată la 
Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală – Direcţia generală de soluţionare a 
contestaţiilor sub nr. X din data de 28.09.2012, asupra contestaţiei formulate 
de S.C. .X. S.R.L., C.U.I. X, cu sediul în .X., Piaţa X nr. X, Clădirea X, X, et. X, 
sector X. 
  
 Contestaţia este formulată împotriva Deciziei privind stabilirea 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. 
.X./22.05.2012, emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili, prin care s-au stabilit în sarcina S.C. .X. S.R.L. obligaţii fiscale în 
sumă de X lei, reprezentând taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule. 
    

       Constantând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205 
si art.209 alin.(1) lit.c din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data 
depunerii contestaţiei societatea regăsindu-se la poziţia nr. X din Anexa nr. 1 a 
OPANAF nr. 3565 din 8 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 
OPANAF nr. 2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor 
contribuabili, începând cu 01 ianuarie 2012, Direcţia generală de soluţionare a 
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contestaţiilor este legal investită să analizeze contestaţia formulată de S.C. 
.X.S.R.L. 
   

Cauza supusă soluţionării este dacă Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor 
se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei în condiţiile în care 
contestatara nu a respectat termenul legal de exercitare a căii 
administrative de atac. 
 

În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la 
depunerea în termen a contestaţiei, rezultă că S.C. .X.S.R.L. luase la cunoştinţă 
la data de 23.05.2012 de Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule nr. .X./22.05.2012, în suma de .X. lei reprezentînd 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emisă de DGAMC în 
sarcina contestatarei, astfel cum atestă Ordinul de plată nr 1326-23.05.2012 
emis de .X. .X., prin care contestatara a virat către bugetul de stat ,suma de .X. 
lei, cu titlu de Taxă poluare, conform Deciziei .X./22.05.2012, aflat în copie la 
dosarul cauzei.  
 
 În drept, sunt incidente prevederile art. 207 alin.1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind Codul de procedură fiscală care precizează că : 
 Termenul de depunere a contestaţiei 
     (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunicãrii actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decãderii.” 

Potrivit art. 68 din acelaşi act normativ “Termenele de orice fel privind 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevãzute de Codul de 
procedurã fiscalã, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacã 
legea fiscalã nu dispune altfel, se calculeazã potrivit dispoziţiilor Codului de 
procedurã civilã”, iar art.102 din Codul de procedură civilă prevede că:  

„Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură 
dacă legea nu dispune altfel” 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedură 
civilă :    
 “Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socotealã nici ziua când 
a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. 
 Termenele statornicite pe ore încep sã curgã de la miezul nopţii zilei 
urmãtoare. 
 Termenele statornicite pe ani, luni sau sãptãmâni se sfârşesc în ziua 
anului, lunii sau sãptãmânii corespunzãtoare zilei de plecare. 
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 Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârseşte într-o lunã 
care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmã a lunii. 
Termenul care se sfârşeste într-o zi de sãrbãtoare legalã, sau când serviciul 
este suspendat, se va prelungi pânã la sfârşitul primei zile de lucru urmãtoare.”  

Aceleaşi dispozitii se regăsesc şi la pct.3.10 din OPANAF nr.2137/2011 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
 
 În temeiul acestor prevederi legale se reţine că termenul de depunere a 
contestaţiei prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală, are 
caracter imperativ şi începe să curgă de la data de 23.05.2012 care reprezintă  
data plăţii taxei pe poluare prin Ordinul de plată nr 1326-23.05.2012, aflat în 
copie la dosarul cauzei, dată care echivalează cu data comunicării Deciziei 
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. 
.X./22.05.2012, emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili. 

 
Se reţine că Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 

provenite de la autovehicule nr. .X./22.05.2012, emisă de Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili a fost comunicată S.C. .X.S.R.L. la data de 
23.05.2012 iar contestaţia a fost înregistrată la D.G.A.M.C. la data de 
03.09.2012, conform ştampilei de la serviciul registratură al instituţiei anterior 
menţionate. 
   

Din documentele aflate la dosarul cauzei se reţine că S.C. .X.S.R.L. a 
înaintat contestaţia formulată împotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. .X./22.05.2012, emisă de 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili la data de 03.09.2012, 
aşa cum rezultă din ştampila serviciului Registratură al D.G.F.P. de pe prima 
pagină a contestaţiei, după 102 zile de la data comunicării, deci peste termenul 
de 30 de zile prevăzut de art.207 alin.1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, 
republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, încălcându-se astfel dispoziţiile imperative referitoare la termenul de 
depunere. 

 
În raport de prevederile legale citate mai sus şi cele reţinute în conţinutul 

Deciziei se constată că ultima zi de depunere a contestaţiei era 25.06.2012, la 
organul emitent al Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule nr. .X./22.05.2012, considerată comunicată 
petentului la data de 23.05.2012 ce reprezintă data plăţii taxei de poluare. 
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În sensul celor de mai sus s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Decizia nr.3250/18 iunie 
2010, în considerentele căreia se precizează că „potrivit art.207(1) Cod 
procedură fiscală contestaţia se depune în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului administrativ fiscal sub sancţiunea decăderii, iar potrivit 
art.206 (1), contestaţia se formulează în scris şi ea va cuprinde, între altele, 
motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile pe care se întemeiază. Din 
interpretarea logică şi sistematică a celor două articole, rezultă că motivarea 
contestaţiei trebuie făcută, sub sancţiunea decăderii, în termenul de 30 de zile 
în care se poate şi formula contestaţia fiscală.” 

Având în vedere prevederile legale precum şi considerentele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie din Decizia mai sus precizată, se reţine că societatea 
contestatoare ar fi putut depune contestaţia în termenul imperativ de 30 de zile, 
adică până la data de 25.06.2012.  

Se reţine că neexercitarea căii de atac în termenul legal atrage 
decăderea, astfel încât S.C. .X.S.R.L. a pierdut dreptul procedural ca urmare a 
neexercitării sale înlăuntrul termenului statornicit de lege. 

Totodată, se reţine că, potrivit doctrinei, decăderea are ca efect principal 
stingerea tuturor posibilităţilor de punere în valoare a dreptului neexercitat în 
termenul legal. 

 
Întrucât contestatoarea nu a respectat condiţiile procedurale impuse 

de Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
privire la termenul de depunere a contestaţiei, depăşind termenul de contestare 
de 30 de zile, deşi la finalul deciziei atacate emisă de D.G.A.M.C. s-a precizat 
calea de atac pe care o are la dispoziţie şi termenul în care o poate exercita, a 
decăzut din dreptul de a ataca Decizia privind stabilirea taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. .X./22.05.2012, emisă de 
DGAMC, astfel încât contestaţia formulată de S.C. .X.S.R.L. urmează a se 
respinge ca nedepusă în termen potrivit art. 217 alin.1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
unde se precizează : 

“Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei 
condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei”, coroborat cu pct.12.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipulează : 

“Contestaţia poate fi respinsă ca:  
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-nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste 
termenul prevăzut de prezenta lege”. 

 
Pentru considerentele reţinute şi în temeiul art. 216 alin.1, art. 217 alin.1 

din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală, şi coroborat cu 
prevederile pct. 12.1 lit. a din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se  

 
 

DECIDE 
   
 

Respingerea ca nedepusă la termen a contestaţiei formulate de S.C. 
.X.S.R.L. împotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule nr. .X./22.05.2012, emisă de Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili pentru suma totală de .X. lei reprezentând 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,. 

 
 Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X., în termen de 6 luni de 

la data comunicării.  
 

 
                                                 

DIRECTOR GENERAL, 
 

X  
 


