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S-au luat în examinare recursurile promovate de recuren�ii pârâ�i DIREC�IA 
REGIONAL� PENTRU ACCIZE �l OPERA�IUNI VAMALE TIMI�OARA, 
AUTORITATEA NA�IONAL� A V�MILOR �i DIREC�IA FINAN�ELOR PUBLICE 
CARA�-SEVERIN în contradictoriu cu reclamanta ORGANIZA�IA X împotriva 
sentin�ei civile nr./19.05.2009 pronun�at� de Tribunalul - sec�ia comercial� �i de 
contencios administrativ �i fiscal în dosar nr.X /2008, având ca obiect anulare act de 
control taxe �i impozite. 

La apelul nominal f�cut în �edin�a public� se prezint� în reprezentarea pârâ�ilor 
recuren�i DIREC�IA REGIONAL� PENTRU ACCIZE �l OPERA�IUNI VAMALE X�i 
AUTORITATEA NA�IONAL� A V�MILOR consilier juridic X, lips� fiind cefelalte p�r�i. 

Procedura de citare este legal îndeplinit�. 
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin��, dup� care se constat� 

depus� la dosar prin serviciul de registratur� al instan�ei întâmpinare din partea 
reclamantei intimate, care se comunic� cu reprezentanta pârâ�ilor recuren�i care nu 
solicit� termen pentru a lua cuno�tin�� de con�inutul acesteia. 

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instan�a constat� 
cauza în stare de judecat� �i acord� cuvântul pentru dezbateri. 

Reprezentanta pârâ�ilor recuren�i DIREC�IA REGIONAL� PENTRU ACCIZE 
�l OPERA�IUNI VAMALE X �i AUTORITATEA NA�IONAL� A V�MILOR consilier 
juridic X solicit� admiterea recursurilor �i trimiterea cauzei spre rejudecare, ar�tând c� 
prima instan�� nu s-a pronun�at asupra tardivit��ii formul�rii contesta�iei �t nu este 
prescris dreptul, autorit��ii vamale de a stabili obliga�ii fiscale, iar în subsidiar, 
rejudecând respingerea ac�iunii. 

 
 

C U R T E A  
 
Deliberând asupra recursului de fata, constata urm�toarele: 
Prin cererea înregistrat� la Judec�toria X,sub nr. X/ 28.11.200, 

reclamanta Organiza�ia X, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Na�ional� a V�milor 
Re�i�a,a solicitat instan�ei s� anuleze Decizia nr. X/25.10.2008 emis� de intimat�. 

Ulterior, prin înscrisul de la fila 29 dosar, reclamanta �i-a precizat cererea în 
sensul c� a în�eles s� se judece în contradictoriu �i X ca pârât. 



S-a men�ionat în precizarea de ac�iune c� X, în calitate de comisionar în vam� 
�i prestator de servicii de declarare vamale, a întocmit �i depus pentru reclamant�, la 
Autoritatea Na�ional� a V�milor, Declara�ia vamal� nr. X/11.03.1998, motiv pentru 
care, în situa�ia în care lor li se respinge ac�iunea, s� fie desp�gubite de acest pârât. 

Prin notele de �edin�� de la fila 28 dosar, Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni vamale X a invocat excep�ia de necompeten�� material� a Judec�toriei X 
�i declinarea cauzei spre solu�ionare Tribunalului X. 

Prin sentin�a civil� nr. X/21.01.2009, pronun�at� de Judec�toria X, s-a admis 
excep�ia de necompeten�� material� a Judec�toriei X.excep�ie invocat� de pârâta 
Autoritatea Na�ional� a V�milor-Direc�ia Regionala pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale X�i, în consecin��, a declinat competen�a de solu�ionare a cauzei ce face 
obiectul dosarului nr. X/2008 al Judec�toriei X.în favoarea Tribunalului X. 

Cauza a fost înregistrat� pe roiul Tribunalului X sub nr. X/2008 din 04.02.2009. 
La termenul din 24.03.2009 reclamanta a depus la dosar o precizare de , 

ac�iune, prin care a solicitat �i anularea deciziei nr. X/09.03.2009, emis� de DGFP X. 
Prin sentin�a civila nr. X/19.05.2009 Tribunalul X a admis contesta�ia formulat� 

de reclamanta Organiza�ia X, si a anulat Decizia nr.X/25.10.2008 emis� de Direc�ia 
Regional� de Accize �i Opera�iuni Vamale X - Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iunf Vamale X �i Decizia nr. X/09.03.2009 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice X. Totodat� a respins ac�iunea formulat� împotriva pârâtei SC X. 

In motivare, s-a re�inut c� prin decizia nr. X/25.10.2008 emis� de Direc�ia 
Regional� de Accize �i Opera�iuni Vamale X - Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale X s-a re�inut în sarcina reclamantei obliga�ia de plat� a sumei de X 
lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente debitului din actul constatator nr. 
X/10.04.2000. 

Se arat� c� reclamanta a contestat aceast� decizie, iar prin Decizia nr. 
X/09.03.2009 contesta�ia a fost respins� de c�tre DGFP X. 

Potrivit dispozi�iilor art. 91 din OG nr. 92/2003, dreptul organului fiscal de a 
stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea 
dispune altfel. Termenul de prescrip�ie a termenului începe s� curg� de la data de 01 
ianuarie a anului urm�tor în care s-a n�scut crean�a fiscal�, potrivit art. 23, dac� legea 
nu dispune altfel. 

Acela�i termen, de 5 ani, este prev�zut �i de Legea nr. 141/1997-art. 187-
(Codul Vamal în vigoare la data când termenul a început s� curg�), ce trebuie 
calculat, îns�, potrivit dispozi�iilor codului de procedur� civil�. Totodat� instan�a a 
re�inut ca articolul 93 din codul de procedur� fiscal� prevede c�, dac� organul fiscal 
constat� împlinirea termenului de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iei fiscale, 
va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de crean�� fiscal. Se arata ca 
potrivit dispozi�iilor art. 1 al 2 din Decretul nr. 167/1958, odat� cu stingerea dreptului la 
ac�iune privind un drept principal, se stinge �i dreptul la ac�iune privind drepturile 
accesorii. 

Instan�a a re�inut ca debitul principal este cel stabilit prin actul constatator nr. 
X/10.04.2000, debit care s-a prescris cel târziu la 26.01.2006, dac� se ia în 
considerare c� soma�ia de plat� din 26.01.2001 a întrerupt prescrip�ia. Pân� la 
aceast� dat� exista �i dreptul de stabilire a obliga�iilor accesorii, în spe�� major�rile de 
întârziere. Cum acest drept nu a fost valorificat prin decizie de calcul accesorii pân� la 
aceast� dat�, a operat prescrip�ia. 

Instan�a a men�ionat ca pentru considerentele de mai sus, instan�a apreciaz� 
c� decizia nr. X/25.10.2008 a fost nelegal emis�, motiv pentru care va admite 
contesta�ia formulat� de reclamant�, în contradictoriu cu intimatele Direc�ia Regional� 
de Accize �i Opera�iuni Vamale X- Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale X �i Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin �l va anula deciziile 
contestate. 

Instan�a a respins, în baza dispozi�iilor art. 60 C.pr.civ., cererea depus� de 



reclamant� împotriva pârâtei SC X SA, ce are caracterul unei cereri de chemare în 
garan�ie formulat� pentru situa�ia în care ac�iunea principal� ar fi fost respins�, �inând 
seama de solu�ia pronun�at� în ac�iunea principal�. 

împotriva acestei hot�râri au declarat recurs DIREC�IA REGIONAL� 
PENTRU ACCIZE �l OPERA�IUNI VAMALE X, AUTORITATEA NA�IONALA A 
V�MILOR �i DIREC�IA FINAN�ELOR PUBLICE X. 

Pârâta recurent� Direc�ia Finan�elor Publice X în motivarea recursului arat� c�, 
prin întâmpinarea formulat�, a invocat excep�ia de neîndeplinire în termen legal a 
procedurii prealabile. Se arata ca Decizia nr. X/25.10.2008 referitoare la obliga�iile de 
plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale a fost comunicat� reclamantei la data de 
25.11.2008( conform confirm�rii de primire anexate la dosarul cauzei).Reclamanta a 
depus contesta�ie împotriva acestei decizii la data de 29.01.2009 dep��ind cu mult 
termenuf legal prev�zut de art. 207 alin.1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala. 

De asemenea consider� criticabil� sentin�a instan�ei de fond privind 
prescrierea dreptului autorit��ii vamale de a stabili obliga�ii fiscale. 

Se arat� c� actul constatator nr.X/10.04.2000 a fost încheiat pentru înc�lcarea-
prevederilor art.284 alin.1, art.286 st pct.19 Anexa 6 la Regulamentul Vamal aprobat 
prin Hot�rârea Guvernului nr.626/1997, stabilita prin procesul verbal de control 
nr„X/28.05.1999 al Biroului de Control Financiar si de Gestiune Vamala din cadrul 
Direc�iei Regionale Vamale X. Suma de X lei stabilita in debit prin Actul constatator 
nr.X/10.04.2000 nefilnd achitata. 

...Din acest motiv s-a întocmit Decizia nr. X/25.10.2008 referitoare la obliga�iile de 
plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent/precedent emise de c�tre 
DJAOV X. 

Se men�ioneaz� c� în Decizia nr.X/25.10.2008 au fost calculate accesorii în 
mod absolut corect si legal pentru datoria vamala de la data de 01.10.2000 pana la 
31,12.2007. 

In conformitate cu prevederile art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� republicat� pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere.. 

De asemenea potrivit art.120 alin.1 din O.G nr.92/2003 din aceea�i 
ordonan�a:,, Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere,' 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �f pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv". Potrivit art.91 din O.G. nr,92/2003 „Dreptul organului fiscal de 
a stabili Obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care 
legea dispune altfel". 

In conformitate cu dispozi�iile art.92 alin.1 din O.G. nr.92/2003„ Art.92 
„Termenele prev�zute ia art.91 se întrerup �i se suspend� în cazurile �i în condi�iile 
stabilite de lege pentru întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie a 
dreptului ia ac�iune potrivit dreptului comun". 

Ori, se arat� c� dup� Soma�ia nr.X/26.01.2001 autoritatea vamal� a f�cut �i 
alte acte de executare silit� menite s� întrerup� cursul prescrip�iei, respectiv adresa 
nr.X/31,03.2006 c�tre Judec�toria X �i adresa nr.X/10.07.2006 c�tre Ministerul 
Justi�iei Serviciul Rela�ii cu Publicul �i Cooperare cu Organiza�ii Neguvernamentale. 

în atare, situa�ie solicit� s� se constate c� termenul de prescrip�ie a fost în mai 
multe rânduri întrerupt, în opinia acesteia, un nou termen de prescrip�ie a dreptului de 
a calcula major�rile de întârziere începe s� curg� de la data de 01.01.2007. 

Pârâta Direc�ia Regional� Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X în motivarea 
recursului arat� c� în temeiul art.119 alin. t din O.G.nr.92/2003 republicat� : "Pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se 
datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere" , autoritatea vamal� emite 
Decizia referitoare la obliga�iile de plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 



X/25.10.2008. 
Se men�ioneaz� c� potrivit art.91 din O.G.nr.92/2003 '"republicare :"Dreptul 

organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia 
cazului in care legea dispune altfel." 

In conformitate cu disp.art.92 aiin. I din O.G.nr.92/2003 '"republicare 
:Termenele prev�zute la art.91 se întrerup �i se suspend� în cazurile �i în condi�iile 
stabilite de lege pentru întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie a 
dreptului la ac�iune potrivit dreptului comun." 

Potrivit art.16 iit. b) �i c) din Decretul 167/1958 privind prescrip�ia extinctiv� �i 
începerea unui nou termen:"Prescrip�ia se întrerupe :b)prin introducerea unei cereri de 
chemare în judecat� ori de arbitrare, chiar dac� cererea a fost introdus� la o instan�� 
judec�toreasc�, ori la un organ de arbitraj , necompetent; c) printr-un act încep�tor de 
executare. 

Se arat� c� dup� Soma�ia nr.X/26.01.2001 autoritatea vamal� a f�cut �i alte 
acte de executare silit� menite s� întrerup� cursul prescrip�iei respectiv adresa 
nr.X/31.03.2006 c�tre Judec�toria X, �i adresa nr. X/10.07.2006 c�tre Ministerul 
Justi�iei - Serviciul Rela�ii cu Publicul si Cooperare cu Organiza�ii Neguvemamentale 
pe care le anexam prezentei. 

De asemenea solicit� s� se constate c� termenul de prescrip�ie a fost în mai 
multe rânduri întrerupt, în opinia sa un nou termen de prescrip�ie a dreptului de a 
calcula major�rile de întârziere începe s� curg� de la data de 01.01.2007. 

Reclamanta intimat� ORGANIZA�IA X a formulat întâmpinare prin care 
solicit� respingerea recursurilor �t men�inerea sentin�ei atacate . 

în motivare arat� c� instan�a a re�inut corect �i faptul c� Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cara�-Severin trebuia s� procedeze la încetarea 
procedurii de emitere a titlului de crean�� pentru obliga�ii fiscale accesorii {conform art. 
93 C. pr. fiscal� �i nu s� emit� Decizia 184/25.10.2008. 

Se men�ioneaz� ca în data de 11.03.1998, reprezentantul ORGANIZA�IEI X 
s-a prezentat la Biroul Vamal X în vederea întocmirii documentelor vamale 
premerg�toare înmatricul�rii în circula�ie a autovehiculului donat. Motivând „înc�lcarea 
prevederilor legale privind obliga�ia persoanelor fizice de a declara bunurile la intrarea 
în tar� conf. art. 162 din Regulamentul Vamal, aprobat prin Decretul 626/1997", 
Controlorul Vamal din cadrul Biroului Vamai X a întocmit Procesul verbai de 
Contraven�ie X/11.03. 1998 �i dispus sanc�ionarea Organiza�iei X cu o amend� în 
valoare X lei vechi, sum� care a fost achitat�, conform chitan�ei cu Seria X, nr. X din 
11.03.1998, anexate. 

Se arat� c� a fost întocmit� Declara�ia Vamal� cu num�rul X/11.03.1998, 
aceasta a fost acceptat� de Vama cu men�iunea „f�r� vam�", iar autovehiculul a fost 
înmatriculat în România, îndeplinind toate cerin�ele legale privitoare la regimul 
dona�iilor. 

Se men�ioneaz� c� autovehiculul a fost admis în România cu scutire de taxe 
vamale, conform art. 5, iit. (a) din O.G. nr.26/1993 privind tariful vamal al României, 
constituind dona�ie cu caracter social-umanitâr. 

Se arat� câ în data de 26.04.2000, Biroul Vamal Xa trimis Organiza�iei X, sub 
nr, de înregistrare X/24.04.2000,. un Act Constatator cu nr. X/10.04.2000 �i o 
în�tiin�are de plat� pentru suma de 24.199.614 lei vechi, reprezentând debit at 
Organiza�iei fa�� de Direc�ia general� a V�milor. 

Se men�ioneaz� câ Organiza�ia X a formulat contesta�ie scris� cu nr. 
X/08.05.2000 Ia în�tiin�area de plat� primit�, contesta�ie înregistrat� la Direc�ia 
Vamal� Regional� X cu X/08-05.2000. Di.X, pre�edintele Organiza�iei X a depus 
personal aceast� contesta�ie, îns� nu am primit nici un fel de r�spuns la contesta�ia 
formulat�. 

în data de 26.01.2001, Direc�ia general� a V�milor expediaz� Soma�ia cu nr. 
Xpentru suma de X lei vechi, din care Debit X iei vechi �i major�ri: X lei vechi. 



Reclamanta-intlmata a învederat c� în data de 25.11.2008 a primit ia sediul 
Organiza�iei, Decizia cu nr. X/25.10.2008, prin care am fost în�tiin�a�i c� dator�m 
Direc�iei Regionale pentru accize �i opera�iuni vamale X, suma de X RON 
reprezentând obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, conf. Art. 86, Iii (c) 
�i art. 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�. Totodat� ni s-a 
comunicat c� anterior ne-a fost trimis� o soma�ie de plat�, care insa nu a intrat îns� în 
posesia noastr�. 

Se arat� c� datorit� faptului c� niciuna dintre Contesta�iile pe care Organiza�ia 
noastr� le-a înaintat organului competent (Contesta�ia nr. X/08.05. 2000, Contesta�ia 
nr. X/03.02.2001) nu au fost. luate în considerare �i nu � primit nici o motivare în drept 
pentru care acestea nu au fost solu�ionate, �i pentru c� de fiecare dat�, în urma 
contesta�iilor noastre sumele au fost majorate f�r� nici o alt� explica�ie, Organiza�ia a 
înaintat o Ac�iune în Instan�� la Judec�toria X, în termen, solicitând Instan�ei Anularea 
Deciziei nr. X/25.10.2008. 

în data de 29.01.2009, Organiza�ia noastr� a înaintat �i Contesta�ia nr. 
X/29.01.2009 c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, 
solicitând reevaluarea cazului �i anularea deciziei nr. X/25.10.2008, prin care suntem 
în�tiin�a�i c� dator�m obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale sum� de 
5.697 RON. Contesta�ia a fost înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Timi�oara sub num�rul 2514/29.01.2009. 

In dat� de 09.03.2009, Organiza�ia noastr� a primit decizia cu nr. X/29.01.2009 
prin care se respinge contesta�ia formulat� de Organiza�ia X ca nedepus� în termen, 
de�i spe�a a fost judecat� la Judec�toria X. Mal mult, suma datorat� este majorat� la 
valoarea de X RON. 

Se arat� c� în data de 12.05.2009, Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale X a trimis Organiza�iei noastre Procesul Verbal cu NR. 
X/19.03.2009 prin care calculeaz� sume accesorii în sarcina Organiza�iei X în valoare 
de XRON, calculând un num�r de X de zile întârziere de plat�. 

La Contesta�ia cu nr. X/15.05.2009 formulat� de Organiza�ia X �i înregistrat� la 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, reclamanta învedereaz� ca 
a primit Decizia cu nr. X/09.03.2009 prin care se respinge Contesta�ia formulat� ca 
fiind nedepus� în termen. 

Examinând recursurile de fa��, prin raportare la motivele de recurs �i la 
dispozi�iile art. 304 ind 1 Cod proc civ, v�zând înscrisurile de la dosarul cauzei, 
precum si dispozi�iile Imperative din OG nr.92/2003, Curtea constat� 
urm�toarele: 

Curtea constat� c� în fapt, prin decizia nr. X/25.10.2008 emis� de Direc�ia 
Regional� de Accize �i Opera�iuni Vamale X - Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �t 
Opera�iuni Vamale X s-a re�inut în sarcina reclamantei-intimate obliga�ia de plat� a 
sumei de X lei, cu titlu major�ri de întârziere aferente debitului din actul constatator nr. 
X/10.04.2000.lmpotriva acestei decizii reclamanta a formulat contesta�ie, iar prin 
Decizia nr. X/09.03.2009 contesta�ia a fost respins� de c�tre DGFP Cara�-Severin, 
pe considerentul c� nu a fost depus� în termenul legal de 30 de zile. 

Recurenta-pârâta men�ioneaz� c� a invocat excep�ia de neîndeplinire în 
termen legal a procedurii prealabile fa�� de împrejurarea c� Decizia nr. X/25.10.2008 
referitoare la obliga�iile de plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale a fost comunicat� 
reclamantei la data de 25.11.2008( conform confirm�rii de primire anexate la dosarul 
cauzei) iar reclamanta a depus contesta�ie împotriva acestei decizii la data de 
29.01.2009 dep��ind cu mult termenul legal prev�zut de art. 207 alin.1 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal�. 

Curtea constat� c� în mod corect prima instan�� a analizat cauza asupra 
excep�iei prescrip�iei, fa�� de împrejurarea c� acest aspect este prioritar, v�zând 
dispozi�iile exprese cuprinse în art. 93 din OG nr.92/2003, pe care le vom detalia în 
considerentele deciziei. 



Curtea constat� c� în spe�� devin aplicabile prevederile art. 91 din OG nr. 
92/2003, conform c�rora dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie 
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. Termenul de 
prescrip�ie a termenului începe s� curg� de la data de 01 ianuarie a anului urm�tor în 
care s-a n�scut crean�a fiscal�, potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel. 

în mod corect prima instan�� a re�inut ca termenul de 5 ani este reglementat �i 
de Legea nr. 141/1997-art. 187-(Codul Vamal în vigoare la data când termenul a 
început s� curg�), ce trebuie calculat, îns�, potrivit dispozi�iilor codului de procedur� 
civil�. Conform dispozi�iilor articolului men�ionat mai sus" termenul de prescrip�ie a 
dreptului de a cere plata taxelor vamale este de 5 ani �i curge de la data accept�rii �i 
înregistr�rii declara�iei vamale de import. Termenele prev�zute în prezentul cod �i în 
alte reglement�ri vamale se calculeaz� potrivit normelor prev�zute în Codul de 
procedura civil�". 

Articolul 93 din codul de procedur� fiscal� statueaz� obliga�ia în sarcina 
organului fiscal care constat� împlinirea termenului de prescrip�ie a dreptului de 
stabilire a obliga�iei fiscale, de a înceta procedurii de emitere a titlului de crean�� fiscal. 

Se cunoa�te c� în acord cu dispozi�iile art. 1 al 2 din Decretul nr. 167/1958, 
odat� cu stingerea dreptului la ac�iune privind un drept principal, se stinge �i dreptul la 
ac�iune privind drepturile accesorii. 

în mod corect s-a re�inut c� debitul principal este cel stabilit prin actul 
constatator nr. X/10.04.2000, debit care s-a prescris cel târziu la 26.01.2006, dac� se 
ia în considerare c� soma�ia de plat� din 26.01.2001 a întrerupt prescrip�ia. Pân� la 
aceast� dat� exista �i dreptul de stabilire a obliga�iilor accesorii, în spe�� major�rile de 
întârziere. Fa�� de împrejurarea c� acest drept nu a stabilit de organele fiscale în 
termenul men�ionat mai sus, nefiind emis� în acest termen vreo decizie de calcul 
accesorii pân� la aceast� dat�, a operat prescrip�ia. 

Fa�� de dispozi�iile art. 93 din OG nr.92/2003 pârâta-recurentâ Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X avea obliga�ia s� fac� demersuri în 
vederea încet�rii procedurii de emitere a titlului de crean�� fiscal pentru obliga�iile 
accesorii. 

Sus�inerea pârâtei -recurente Direc�ia Regional� Pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Xîn sensul c� dup� Soma�ia nr.X/26.01.2001 autoritatea vamal� a f�cut �i 
alte acte de executare silit� menite s� întrerup� cursul prescrip�iei nu a fost probata i 
nici un fel, parata neîndepiinindu-si obliga�ia de a depune la dosar înscrisurile pe care 
le invoca. 

Astfel fiind, decizia nr. X/25.10.2008 a fost nelegal emis�, �i pe cale de 
consecin�� �i decizia nr. X/09.03.2009. 
( Totodat�, fata de solu�ia pronun�ata pe cap�tul principal de cerere, Curtea constata 
ca prima instan�a a respins în mod corect în baza dispozi�iilor art. 60 C.prciv., cererea 
depus� de reclamant� împotriva pârâtei SC X SA, ce are caracterul unei cereri de 
chemare în garan�ie formulat� pentru situa�ia în care ac�iunea principal� ar fi fost 
respins�. 

Re�inând cele expuse, v�zând �i dispozi�iile imperative invocate, Curtea va 
respinge recursurile formulate ca fiind neîntemeiate. 

Curtea va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecat�. 
PENTRU ACESTE 

MOTIVE, ÎN NUMELE 
LEGII DECIDE 

Respinge recursurile promovate de recuren�ii pârâ�i DIREC�IA REGIONALA 
PENTRU -ACCIZE �l OPERA�IUNI VAMALE X, AUTORITATEA NA�IONAL� A 
V�MILOR �l DIREC�IA FINAN�ELOR PUBLICE X în contradictoriu cu reclamanta 
ORGANIZA�IA X împotriva sentin�ei civile nr,X/19.05.2009 pronun�at� de Tribunalul 
Cara�-Severin -sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �t fiscal în dosar  


