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   DECIZIA NR.106/2005 emisa de D.G.F.P. a judetului Hunedoara 
  
  
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a 
fost sesizata asupra contestatiilor formulate impotriva Instiintarilor 
de plata emise de Directia generala a finantelor publice a judetului 
Hunedoara, prin care societatea a fost notificata cu privire la obligatia 
de plata in suma de … lei, individualizata astfel: 
         - prin procesul verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005;   
         - prin procesul verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005. 
           Contestatiile a fost depuse in termenul prevazut de art. 177 din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           Constatand ca sunt indeplinite prevederile art.175 alin.(1) si 
art.179 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, 
privind Codul de procedura fiscala, Directia generala a finantelor 
publice a judetului Hunedoara este investita sa se pronunte asupra 
contestatiei formulata. 
           I. Prin contestatia formulata, societatea contestatoare 
sustine urmatoarele:  
           Societatea a primit prin posta Instiintarile de plata, emise de 
Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara, prin care 
a fost notificata ca figureaza in evidentele fiscale, ale emitentei, cu 
obligatia de plata, reprezentand amenzi in suma de de … lei, 
individualizata astfel:    
         - prin procesul verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005;   
         - prin procesul verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005. 
           Prin procesele verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor, mentionate mai sus, s-a constatat savarsirea 
contraventiei prevazute de art.41, pct. 2, lit. e) din Legea contabilitatii 
nr. 82/1991, republicata, datorita nedepunerii situatiilor financiare 
anuale - in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului 
financiar de la 31.12.2004, pentru:  S.C. “A” si S.C. “B”, societati 
aflate in procedura de lichidare judiciara. 
           In procesele verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor, mentionate mai sus, contravenient este indicat a fi 
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persoana juridica contestatoare, societate numita ca lichidator judiciar 
al celor doua debitoare.               
           Conform art. 1 alin. (1) coroborat cu art. 5 din Legea 
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, societatile comerciale au 
obligatia sa isi organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, 
respectiv cotabilitatea financiara, potrivit acestei legi, si sa 
intocmeasca situatii financiare anuale. 
           De asemenea, art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii prevede 
pentru societatile comerciale, obligatia de a intocmi situatii financiare 
anuale, inclusiv in situatia incetarii activitatii acestora, in conditiile 
legii. Una din modalitatile de incetare a activitatii societatilor 
comerciale, potrivit art. 227 alin. (1) lit f) din Legea nr. 31/1990, 
republicata, coroborat cu art. 106 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, 
republicata si modificata, este intrarea acestora in procedura de 
faliment, intrare care ca efect dizolvarea societatii comerciale. 
           Acesta este si cazul societatilor comerciale “A” si “B”, fata de 
care s-a deschis aceasta procedura si a fost numit lichidator judiciar, 
al acestor debitoare, societatea contestatoare. 
           Contestatoarea sustine ca, societatile, mentionate mai sus, in 
nume propriu, aveau obligatia intocmirii si depunerii situatilor 
financiare anuale, cand se afla in procedura de faliment, prevazuta 
de Legea nr. 64/1995, republicata si modificata.  
           Societatea contestatoare sustine ca procesele verbale de 
constatare si sanctionare a contraventiilor nr. …/2005 si nr. …/2005 
sunt lovite de nulitate. Pe cale de consecinta, si Instiintarile de plata, 
emise in baza acestor procese verbale, sunt lovite de nulitate. 
           Avand in vedere cele sustinute, contestatoarea solicita: 
         - anularea Instiintarilor de plata; 
         - suspendarea executarii Instiintarilor de plata pana la 
solutionarea contestatiilor. 
 
           II. Potrivit proceselor verbale de constatare si sanctionare 
a contraventiilor nr. …/2005 si nr. …/2005, s-au constatat 
urmatoarele: 
         - nedepunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2004, 
pentru S.C. “A” si respectiv, S.C. “B”, societati aflate in procedura de 
lichidare judiciara;  
         - fapta de mai sus constituie contraventie prevazuta de art. 41 
pct. 2 lit. e) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata; 



 3 

         - de savarsirea acestor fapte se face vinovat lichidatorul 
judiciar; 
         - faptele mentionate, au fost sanctionate cu amenda de … lei 
individualizata astfel:    
       * - prin procesul verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005;   
       * - prin procesul verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005. 
           Intrucat contravenientul nu a fost de fata la intocmirea 
proceselor verbale, mentionate mai sus, acestea au fost trimise 
acestuia, prin posta, impreuna cu Instiintarile de plata nr. …/2005 si 
nr. …/2005.  
               III. Avand in vedere motivatiile contestatoarei, 
documentele existente la dosarul cauzei precum si actele 
normative in vigoare invocate, se retin urmatoarele: 
           In fapt, prin contestatia formulata, se indreapta impotriva 
instiintarilor de plata de la nr. …/2005 si nr. …/2005. 
           In drept, se retine ca instiintarile de plata, mentionate mai sus, 
au fost transmise contestatoarei, odata cu procesele verbale de 
constatare si sanctionare a contraventiilor, conform art. 25 alin. (3) 
din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, modificat prin Legea nr. 526/2004, care precizeaza: 
           "(3) În situa�ia în care contravenientul a fost sanc�ionat cu 
amend�, precum �i dac� a fost obligat la desp�gubiri, o dat� cu 
procesul-verbal, acestuia i se va comunica �i în�tiin�area de 
plat�. În în�tiin�area de plat� se va face men�iunea cu privire la 
obligativitatea achit�rii amenzii la institu�iile abilitate s� o 
încaseze, potrivit legisla�iei în vigoare �i, dup� caz, a 
desp�gubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz 
contrar urmând s� se procedeze la executarea silit�." 
           De asemenea art. 26 alin. (3) din aceeasi ordonanta, prevede:  
           “(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, 
de�i prezent, refuz� s� semneze procesul-verbal, comunicarea 
acestuia, precum �i a în�tiin��rii de plat� se face de c�tre agentul 
constatator în termen de cel mult o lun� de la data încheierii.” 
           Avand in vedere cele aratate mai sus, se retine ca, in mod 
legal, au fost intocmite si communicate, contravenientului, instiintarile 
de plata asupra carora a fost formulata contestatia. 
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           Referitor la capatul de cerere privind suspendarea 
executarii Instiintarilor de plata, pana la solutionarea 
contestatiilor 
           Impotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor nr. …/2005 si nr. …/2005, societatea a formulat 
plangeri, acestea fiind inaintate spre competenta solutionare 
Judecatoriei … . 
           In drept, art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraventiilor, prevede urmatoarele: 
           “(1) Plângerea înso�it� de copia de pe procesul-verbal de 
constatare a contraven�iei se depune la organul din care face 
parte agentul constatator, acesta fiind obligat s� o primeasc� �i 
s� înmâneze depun�torului o dovad� în acest sens. 
    (2) Plângerea împreun� cu dosarul cauzei se trimit de îndat� 
judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie a fost s�vâr�it� 
contraven�ia. 
    (3) Plângerea suspend� executarea.” 
 
  Pentru considerentele aratate si in temeiul art.179, 
art.183 si art. 185 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, 
privind Codul de procedura fiscala, se  
 
 
                                                  DECIDE: 

 
           1.Respingerea contestatiei formulata de petenta., ca 
neintemeiata. 


