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Parchetul de pe lâng� Tribunalul X a fost Reprezentat prin procuror X . 

Pe rol fiind judecarea cererii în contencios administrativ formulat� de c�tre reclamanta S.C. X  
SRL împotriva pârâ�ilor DGFP X   �i Direc�ia Regional� Intejude�ean� Vamal� X , pentru anularea în 
parte a deciziei  nr. …/…. 

La apelul nominal s-au prezentat av. Y pentru reclamanta S.C. X S.R.L. �i c.j. Z pentru pârâta 
D.G.F.P. X , lips� find pârâta pârâta Direc�ia Regional� Interjude�ean� vamal� Q.  

Procedura de citare a fost legal îndeplinit�.  
Reprezentantul reclamantului depune la dosar actele care au stat la baza  fuziunii dintre S.C. 

Z SRL �i  S.C. Y SRL, întrucât anterior au fost depuse la dosar acte privind ultima fuziune cu SC  
X SRL, se comunic� un exempler cu reprezentanta pârâtei.Totodat� declar� c� nu are alte cereri de 
formulat �i solicit� judecarea cauzei.  

Reprezentanta pârâtei solicit� admiterea cererii de contencios administrativ formulat� de 
reclamanta se punctului 2 din Decizia nr. emis� de DGFP X în temeiul art.244 alin.1 C.pr.civil�.  
 Reprezentantul Parchetului de pe lâng� Tribunalul X, arat� c� nu se impune suspendarea 
cauzei, ca urmare solicit� respingerea cererii de suspendare formulate de c�tre pârâta DGFP X.  

Reprezentantul reclamantei solicit� respingerea cererii de suspendare a cauzei formulate de 
c�tre pârâta DGFP X. 

Instan�a respinge cererea de suspendare formulat� în cauz�, nefiind îndeplinite condi�iile 
art.244 al.1 pct.1 C.pr.civil�., totodat� constat� cauza în stare de judecat� �i acord� cuvântul p�r�ilor.  
 Reprezentantul reclamantei av. Y solicit� admiterea ac�iunii a�a cum a fost formulat� �i 
precizat�, anulare în parte a Deciziei nr. …/….. pentru punctul 2 din decizia atacat� prin care s-a 
respins contesta�ia formulat� de reclamant� pentru suma de …..lei �i exonerarea societ��ii de la plata 
acestei sume. F�r� cheltuieli de judecat�.  
 Reprezentanta pârâtei c.j. Z solicit� respingerea ac�iunii în contencios administrativ formulate 
de c�tre reclamanta SC  X SRL ca  nefondat�.  

Reprezentantul Parchetului de pe lâng� Tribunalul admiterea ac�iunii, anularea punctului 2 din 
actul administrativ, respectiv exonerarea reclamantei de la plata sumei de ….. lei. 

 
  

TRIBUNALUL 
 

Asupra cauzei în contencios administrativ de fa�� const(it�:  
Prin ac�iune a înregistrat� la aceast� instan�� sub num�rul …./….. reclamanta SC X SRL a 

chemat în judecat� pârâtaDirec�ia General� a  Finan�elor Publice X �i a solicitat anularea în 
parte a Deciziei nr. …/…… pct.2 �i exonerarea de plat� a sumei de …. lei.  

În motivarea cererii sale reclamanta a ar�tat în esen��, c� a preluat pe baza fuziunii prin 
absorb�ie a SC Y SRL �i în consecin�� beneficiaz� de toate facilit��ile vamale de care a beneficiat 
societatea absorbit� la importul unui autotractor XYZ �i astfel nu este datorat� nici O sum� în plus cu 
titlu de taxe vamale �i accesorii la acestea.  

În drept au fost invocate prevederile art.244 din Legea nr.31/1990 art. 4 al HG nr.941l998 
art.169 �i urm.din OG nr.92/1997 OG nr.61/2002, OG.nr.92/2003 �i Legea nr.544/2004.  

Taxa judiciar� de timbru în valoare de ... lei a fost achitat� cu chitan�a nr. …/…… (fila 13) �i 
au fost anulate pe cerere timbre judiciare în valoare de ... lei. 



 Prin întâmpinare pârâta a solicitat în principal suspendarea ac�iunii în condi�iile art.244 alin. 1 
C.pr.civiI� pân� la încheierea unui nou act administrativ fiscal dispus de organul administrativ 
juridic�ional la pct.l din decizia nr. …/….. �i în subsidiar respingerea ca nefondat� a ac�iunii.  

Din examinarea actelor �i lucr�rilor dosarului instan�a re�ine urm�toarele:  
 Prin procesul verbal de control nr. …/……..  încheiat de organele de control din cadrul 
serviciului de supraveghere �i lupt� impotriva fraudelor vamale X s-a stabilit în sarcina SC Z SRL  
plata sumei de ……lei obliga�ii vamale.  
 Cu actul constatator nr. …./…….. Biroul Vamal de control �i v�muire X a stabilit în sarcina 
aceleia�i societ��i comerciale plata sumei de …..lei reprezentând taxe vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului.  
 În baza actului constatator nr. …../……... Direc�ia Regional� Vamal� X a emis soma�ia nr. 
…/…… pentru suma de ……. lei.  
 Prin decizia nr. …./……Directia General� a Finantelor Publice a jude�ului X a desfiin�at actul 
constatator nr. …./……….. pentru suma de …….. lei urmând ca organele vamale s� încheie un nou 
act administrativ fiscal. 

Cu privire la diferen�a de …….lei s-a respins contesta�i a apreciindu-se c� aceast� sum� nu 
face parte din procesul verbal de control nr. …./……. 

Reclamanta a f�cut dovada c� prin actul adi�ional autentificat sub num�rul …./…… la Biroul 
Notarului Public AB,  SC Y SRL  a furnizat prin absorb�ie cu SC  Z SRL . 
 Ulterior SC Z  SRL a fuzionat prin absorb�ie cu S.C. X SRL a�a cum rezult� din încheierea 
judec�torului delegat la ORC de pe lâng� Tribunalul X. 
 În aceste condi�ii SC X SRI.a preluat  toate drepturile �i obliga�iile  SC  Z SRL care la rândul 
s�u a  reluat drepturile �i obliga�iile patrimoniale ale SC Y SRL . 
 Fa�� de situa�ia prezentat� reclamanta SC X SRL  are calitate procesual� activ� în spe�� �i este 
îndrept��it� s� atace decizia nr. …./…… . 
 Din decizia nr…../…… rezult� c� SC Z SRL a contestat procesul verbal de control  
nr…../…… (….lei), actul constatator nr…../……. ( … lei) �i soma�ia nr. …../……. ( …lei). 

Solu�ia pronuntat� de DGFP X a fost de desfiin�are a actului constatator nr. …./…….. .pentru 
suma de ….. lei de�i actul constatator se referea la suma de ...lei �i respingere a contesta�iei pentru 
suma de …..lei "ca fiind f�r� obiect".  

Reclamanta nu poate r�mâne obligat� la plata acestei sume întrucât nu s-a f�cut dovada ce 
reprezint� �i în ce temei a fost inclus� în soma�i a nr. …./…….  

În aceste condi�ii în temeiul art.188 C.pr.fiscaI� se va admite ac�iunea reclamantei, se va anula 
în spe�� decizia atacat� �i va fi exonerat� reclamanta de plata acestei sume.  

V�zând c� nu s-au solicitat cheltuieli de judecat� asemenea cheltuieli nu vor fi acordate.  
 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
 IN NUMELE LEGII 

 HOT�R��TE 
 

Admite ac�iunea în contencios administrativ formulat� �i precizat� de reclamanta SC X SRL 
cu sediul în XYZ, în contradictoriu cu Directia General� a Finantelor Publice X, cu sediul în XYZ �i 
Direc�ia General� a V�milor prin Direc�ia Regional� Vamal� X, �i în consecin��:  
 Anuleaz� în parte decizia nr…../……. emis� de DGFP X respectiv punctul 2 din dispozitiv �i 
exonereaz� pe reclamant� de plata sumei de …. lei. 
 
 F�r� cheltuieli de judecat�. 
 
 Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 
 
 Pronun�at� în �edin�a public� din ………….. 
 
 PRE�EDINTE        GREFIER

 
 


