
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           DECIZIA NR. 171/         07. 2012                                                   
           privind solutionarea contestatiei formulate de  SC  ....  SRL     
                                cu sediul in ..., Str...., nr ...,  jud. ....  
                                              
                
             Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ... a fost investita in baza art. 
209 din OG 92/2003 (R), cu solutionarea contestatiei formulate de  SC  ...  SRL,  cu 
sediul in .., Str...., nr ...,  jud. ...,  CUI   XXX  impotriva Deciziei privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. ..../31.05.2012 si a Raportului de 
inspectie fiscala                nr. .../31.05.2012,  intocmite de Activitatea de inspectie fiscala 
....   
              Contestatia a fost depusa prin Cabinet de Avocat, “...”, pe  baza de 
Imputernicire Avocatiala in termenul legal impus de art. 207 din OG 92/2003, fiind 
inregistrata la organul de inspectie fiscala sub nr. .../19.06.2012, iar la organul de 
solutionare a contestatiei sub nr. .../22.06.2012.  
            Obiectul contestatiei il reprezinta suma ... lei, reprezentand obligatii suplimentare 
stabilite de organele de control constand in:  
       - ... lei – redeventa miniera stabilita suplimentar; 
       - ... lei – majorari de intarziere/dobanzi aferente; 
       -   ... lei – penalitati de intarziere  aferente ; 
                                                                                 
          I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea in totalitate a Deciziei privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala                                
nr. ..../31.05.2012, prin care s-a stabilit obligatii suplimentare de plata in valoare de ... 
lei,  reprezentand redeventa miniera  si a accesoriilor aferente.  

     Petenta in sustinerea cauzei arata ca aceasta este titulara Licentei de 
concesiune pentru Exploatare nr..../1999, desfasurand in baza acesteia activitate de 
exploatare a resurselor de amfibolite din perimetrul de exploatareXXXX ..., de langa 
localitatea .... 

       Contribuabilul sustine ca organele de control au recalculat redeventa miniera 
fara a avea in vedere, ca,  urmare a modificarii prevederilor art.IV din OUG nr.101/2007, 
prin Legea nr.262/2009, au fost excluse de la obligativitatea renegocierii licentele de 
exploatare, obligatia renegocierii ramanand doar in ceea ce priveste acordurile 
petroliere. Se sustine ca in conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.85/2003 
modificata si completata prin OUG nr.101/2007 si Legea nr.262/2009, se sipuleaza ;      
» prevederile legale existente la data intrarii in vigoare a licentei raman valabile pe toata 



durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului 
acesteia » si la art.60, alin.1, » prevederile licentelor in vigoare raman valabile pe 
intreaga lor durata, in conditiile in care au fost incheiate ».  

  Fata de aceste prevederi, petenta  arata, ... « ca  nivelul redeventei prevazut in 
licenta de exploatare a ramas neschimbat, astfel ca redeventa a fost corect calculata si 
achitata de catre societatea subscrisa. » 
  
             II.  Prin Decizia privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspectia fiscala nr. .../31.05.2012, organele de control au stabilit in sarcina 
contribuabilului    SC  ...  SRL cu sediul in ..., Str....., nr ...,  jud. ..., obligatii suplimentare 
in suma de ... lei constand in:  
       - ... lei – redeventa miniera stabilita suplimentar; 
       - .... lei – majorari de intarziere/dobanzi aferente; 
       -   ... lei – penalitati de intarziere  aferente  
            In urma controlului s-au constatat urmatoarele deficiente in ceea ce priveste 
calcularea, evidentierea si declararea redeventei miniere; 

 Incepand cu data de 08.10.2007, conform prevederilor art. I pct. 5 lit. c) din OUG 
nr. 101/2007, pentru modificarea �i completarea Legii minelor nr. 85/2003 �i a Legii 
petrolului nr. 238/2004, societatea verificata avea obligatia de a aplica, in vederea 
calcularii redeventei miniere datorate bugetului de stat, o cota de 10% asupra valorii 
productiei miniere realizata. 

        Petenta, conform prevederilor- art. IV  din O.U.G. nr. 101/2007, avea sarcina sa 
renegocieze licen�ele de concesiune în conformitate cu prevederile prezentei ordonan�e 
de urgen�� prin încheierea de acte adi�ionale între autoritatea competent� �i titular.  

   In urma verificarilor efectuate, organul de control financiar a constatat faptul ca 
societatea nu utilizeaza aceasta cota, aplicand in mod eronat cota de 2%, cota aflata in 
vigoare doar pana la data de 08.10.2007, data la care au intrat in vigoare prevederile 
OUG nr. 101/2007, pentru modificarea �i completarea Legii minelor nr. 85/2003 �i a 
Legii petrolului nr. 238/2004. 
                In acest sens, avand in vedere ca contribuabilul nu a respectat prevederile 
legale in domeniu, respectiv nu a modificat si nu a completat licentele avute cu ANRM, 
prin incheierea de acte aditionale, organul de control financiar a recalculat redeventa 
miniera stabilind pentru perioada 01.12.2008-15.07.2009, obligatii de plata in suma de 
... lei fata de ... lei cat a calculat societatea.(anexele nr. 3 si 4 la raportul de inspectie 
fiscala) 

          Pentru neplata sumei de ... lei,(.... lei – ... lei)  
reprezentand redeventa suplimentara de plata, organele de control au stabilit suma de 
... lei reprezentand majorari de intarziere, respectiv suma de ... lei reprezentand 
penalitati de intarziere.(anexa nr.5 la raportul de inspectie fiscala) 
           

   III.    Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele 
existente la dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele:                                    

     Organele de control financiar in urma verificarilor efectuate, asupra documentelor 
care au fost reflectate in evidenta contabila pentru perioada 01.12.2008-30.06.2010, la 
SC  ...  SRL, cu sediul in ..., Str...., nr ...,  jud. ..., au stabilit obligatii suplimentare in 
suma de ... lei constand in:  



       - ... lei – redeventa miniera stabilita suplimentar; 
       - ... lei – majorari de intarziere/dobanzi aferente; 
       -   ... lei – penalitati de intarziere  aferente              

    Asa cum s-a aratat la Cap.II, organele de control au considerat, in cazul Licentei 
de Concesiune pentru Exploatare nr. .../1999 incheiata de petenta cu A.N.R.M. 
Bucuresti,(Actul Aditional nr..../16.07.2004, la licenta)  ca desii aceasta sustine ca nu era 
obligata sa modifice modalitatea de calcul a redeventei miniere decat dupa data expirarii 
perioadei pentru care licenta a fost acordata, aceasta trebuia sa respecte noile prevederi 
legale aparute in domeniu in perioada urmatoare astfel : 

    - O.U.G. nr. 101/2007  ( art. I, alin.1, lit. c, pct. 5). Redeventa miniera cuvenita 
bugetului de stat se stabileste, la incheierea licentei ori la eliberarea permisului de 
exploatare, la o cota procentuala din valoarea productiei miniere, dupa cum urmeaza ; 

c) 10% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale si a pietrelor pretioase si 
semipretioase, la care cota este 15%, 
           -  art. IV  din O.U.G. nr. 101/2007 si anume : 

 ”(1) Licen�ele de concesiune/administrare �i acordurile petroliere încheiate �i 
neintrate în vigoare, precum �i licen�ele de concesiune/administrare �i acordurile 
petroliere intrate în vigoare se renegociaz� în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonan�e de urgen��.  

  (2) Termenul de finalizare a renegocierii se stabile�te prin ordin al conduc�torului 
autorit��ii competente.  

  (3) Licen�ele de concesiune/administrare �i acordurile petroliere, astfel cum au fost 
renegociate, se modific�/completeaz� prin încheierea de acte adi�ionale între autoritatea 
competent� �i titular.  

 (4) În vederea renegocierii, autoritatea competent� notific� titularul cu privire la data 
renegocierii �i modific�rile/complet�rile corespunz�toare. “ 

-  prevederile articolului unic pct.2 si pct.4 din Ordinul nr.211/2007 pentru 
modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul 
al valorii productiei si redeventei miniere datorate de c�tre titularii actelor de dare în 
administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale 
pentru Resurse Minerale nr. 74/2004,: 

“Articol unic – Instructiunile tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii 
productiei si redeventei miniere datorate de c�tre titularii actelor de dare în administrare 
sau de concesiune, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru 
Resurse Minerale nr. 74/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 
din 30 aprilie 2004, se modific� si se completeaz� dup� cum urmeaz�: 

 La articolul I litera B punctul 2, litera a) se modific� si va avea urm�torul cuprins: 
"a) Pentru titularii licentelor de exploatare si ai licentelor de explorare care efectueaz� 
exploatare experimental�, precum si pentru titularii permiselor de exploatare, conform 
prevederilor art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modific�rile si complet�rile ulterioare*), 
redeventa este dat� de valoarea productiei miniere, care se calculeaz� pe baza 
preturilor de livrare practicate în perioada de raportare si a cantit�tilor de produse 
miniere comercializate în aceast� perioad�, indiferent de modul de comercializare (în 
stare brut� sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor sc�dea 
cheltuielile de prelucrare. 



Cotele procentuale ale redeventei miniere datorate sunt cele prev�zute la art. 45 
din Legea nr. 85/2003, cu modific�rile si complet�rile ulterioare).” 

 La articolul I litera B, dup� punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu 
urm�torul cuprins: 
“4.Taxele pe activitatea minier� si redeventele miniere se achit� începând cu data intr�rii 
în vigoare a Ordonantei de urgent� a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si 
completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004." 

Avand in vedere c� redeventa minier� a fost modificat� prin Ordonanta de 
urgent� a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 
85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, societatea avea obligatia s� achite redeventa 
minier� în cuantum majorat, respectiv în cot� de 10 % din valoarea productiei miniere. 
 Redeventa miniera se calculeaza ca produs intre valoarea productiei miniere 
comercializabile si cota de 10% aplicata asupra acesteia conform prevederilor O.U.G. 
nr. 101/2007 doar pana la data de 15.07.2009, iar, incepand cu data de 16.07.2009 ea 
se calculeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 262/2009, pentru modificarea si 
completarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
aplicarea echivalentului in lei a 0,40 euro pe unitatea de productie miniera, pentru argile, 
marne , loess, nisip si pietris, nisip si roci caolinoase.         

Consideram ca de la data publicarii in Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 101/2007      
( 08.10.2007) si pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 262/2009, 16.07.2009,  la calculul 
redeventei miniere trebuia sa se folosesca cotele procentuale prevazute in O.U.G. nr. 
101/2007, atat in cazul licentelor renegociate cat si al celor nerenegociate, respectiv 
organele de control au procedat in mod corect la recalcularea redeventei miniere, 
aplicand cota de 10% la valoarea productiei miniere comercializabile   

Avand in vedere cele de mai sus, consideram ca prevederile actelor normative 
care privesc faptele contestate prin Decizia de impunere reclamata de petenta prin 
contestatia formulata au fost aplicate in mod corect.  
      Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
      Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
 
                                                           DECIDE      
                                                                  
                Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma ... lei constand in:  
       - ... lei – redeventa miniera stabilita suplimentar; 
       - ... lei – majorari de intarziere/dobanzi aferente; 
       -   ... lei – penalitati de intarziere  aferente  
 
                 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni de la 
data comunicarii.                                                                                                                              
 
        Ec. ... 
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr. ...                     
Redactat : cons. sup. ... 
 



 
 
 
 


