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Dosar nr. xxx/2012

ROMÂNI A
CURTEA DE APEL TIMI OARA
SEC IA CONTENCIOS ADMINISTRATIV l FISCAL

DECIZIA CIVILA NR. XXX
edin a public din XXX
Completul compus din:
Pre edinte
Judec tor
7

Judec tor
Grefier

S-au luat în examinare recursurile declarate de pârâtele recurente A.F.P. XXX
D.G.F.P. XXX împotriva sentin ei civile nr.xxx/2.10.2012 pronun at de Tribunalul XXX
dosarul nr.xxx/2012, în contradictoriu cu reclamanta intimat XXX i cu chemata în garan
intimat Administra ia Fondului pentru Mediu Bucure ti, având ca obiect contesta ie a
administrativ fiscal.
La apelul nominal f cut în edin public sunt lips p r ile.
Procedura de citare este legal îndeplinit .
Dup deschiderea dezbaterilor s-a f cut referatul cauzei de c tre grefierul de edin
care, Curtea, v zând c s-a cerut judecarea cauzei i în lips , conform art.242 C.p.c., re ine
recursurile spre solu ionare.
CURTEA
Deliberând, constat urm toarele:
Prin sentin a civil nr.XXX/2.10.2012 pronun at

de Tribunalul XXX în dosarul

de judecat . Totodat , pârâta recurent critic modul de solu ionare a petitului, privind acor
heltuielilor de judecat , critica vizând neobservarea dispozi iilor art. 274 (3) C.p.c., în rapo
nivelul de complexitate a! cauzei.
în cauz , reclamanta intimat a depus concluzii scrise, prin care a solicitat resping
ecursurilor formulate de cele dou pârâte i men inerea ca temeinic i legal a sentin ei atac
Verificând recursurile astfel declarate, Curtea constat legalitatea i temeinicia hot râr
perspectiva dispozi iilor art. 299 i urm. Cod procedur civil , art. 304 ind. 1 Cod procedur civ
auz nefiind incidente temeiurile de casare/modificare a hot rârii, prev zute de art. 304
procedur civil i nici alte temeiuri în sensul art. 304 ind. 1 Cod procedur civil , motiv p
are va respinge recursurile, c nefondate, în baza art. 312 alin. (1) Cod procedur civil .
Cât dispozi iile Legii nr. 9/2012, pretins nevalorificat de instan , din perspe
ompatibilit ilor cu dreptul Uniunii Europene, Curtea observ c Legea nr. 9/2012 privind
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, n
din 10 ianuarie 2012, a abrogat Ordonan a de urgen nr. 50/2008, iar conform art. 12 alin. (1
noul act normativ în cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitat de
ontribuabili începând cu 1 iulie 2008 pân la data intr rii în vigoare a prezentei legi, po
prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 50/2008, aprobat prin Legea nr. 140/201
modific rile i complet rile ulterioare, este mai mare decât taxa rezultat din aplicarea prezen
prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculat în
ursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatricul rii în România, se pot restitui su
eprezentând diferen a de tax pl tit , numai c tre titularul obliga iei de plat , pe baza proce
tabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferen ei de restitu
ace pe baza formulei de calcul din prezenta lege, în care se utilizeaz elementele avute în ved
momentul înmatricul rii autovehiculului în România".
Curtea constat c norma în discu ie tinde la înlocuirea retroactiv a reglement rii tax
poluare cu cea cuprins în norma legal , prin ajustarea vechii taxe de poluare la nivelul noii ta
igoare din luna ianuarie 2012, aspect care face ca, în anumite cazuri, dreptul contribuabilu
estituirea integral a taxei, percepute în baza unui act normativ neconform cu dreptul U
Europene, s fie limitat, ceea ce echivaleaz cu nesocotirea efectelor hot rârii interpretat
Cur ii de Justitie a Uniunii Eurooene în Cauza Tatu contra României.

orect a re inut incompatibilitatea dintre îegea intern în vigoare i dispozi iile art. 110 din T
ci nu exist nicio diferen , sub aspectul efectelor discriminatorii indirecte analizate,
Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 50/2008 i normele cuprinse în Legea nr. 9/2012, în vig
a momentul solu ion rii prezentei cauze, aspect sub care Ordonan a de Urgen a Guvernul
/2012 de suspendare a unor norme din cuprinsul Legii nr. 9/2012, evident c produce e
uridice, independent de caracterul temporar al suspend rii (01.01.2013), statul neavând n
egitimitate în a ignora hot rârile Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, în continuare.
Cât prive te critica relativ la plata cheltuielilor de judecat , Curtea re ine c hot rârea
egal în raport cu împrejurarea c D.G.F.P. XXX i A.F.P. XXX au calitatea de pârâte în cauz ,
n raporturi juridice directe cu reclamanta în cauz . Pe de alt parte, prejudiciile produse ca ur
aprecierii unor norme interne incompatibile cu dreptul european, în m sura în care exi
ronun area a Cur ii de Justi ie-a Uniunii Europene în cadrul procedurii întreb rii preliminar
dmiterea a sesiz rii, se impun a fi reparate de stat de îndat , pe cale administrativ , f r a im
elui astfel prejudiciat s apeleze la procedura contencioas judiciar , generatoare de
heltuieli, suplimentare.
Cât prive te cheltuielile de judecat , Curtea constat legalitatea i temeinicia hot
tacate, luând în considerare criterii precum: valoarea obiectului litigiului, munca prestat
vocat efectiv în cauz cu exponent în durata procedurii i problemele de drept ridicate de pâ
e calea întâmpin rii i a excep iilor procedurale invocate, pozi ia pârâtelor, în raport cu ac i
eclamantului' pe parcursul litigiului - criterii menite a configura culpa procesual , care st la
plic rii dispozi iilor art. 274 Cod procedur civil .
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Respinge recursurile declarate de pârâtele A.F.P. XXX i D.G.F.P. XXX împotriva sentin
ivile nr.XXX/2.10.2012 pronuntat de Tribunalul XXX în dosarul nr.XXX/108/2012. Irevocabil .
Pronun at în edin a public din 1 aprilie 2013.
Pre edinte,

Judec tor,
i

Judec tor,
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