ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA
DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I FISCAL
DECIZIA

Dosar din 2005
edin a public

S-a luat în examinare recursul declarat de Direc ia General a
Finan elor Publice, în nume propriu i pentru Ministerul Finan elor
Publice împotriva sentin ei civile din 8 aprilie 2005 a Cur ii de Apel
- Sec ia comercial i contencios administrativ.
La apelul nominal s-au prezentat recurentele-pârâte Agen ia
Na ional de Administrare Fiscal i Direc ia General a Finan elor
Publice, , lipsind intimata-reclamant S.C. „X" SRL
Procedura complet .
Consilierul juridic a solicitat admiterea recursului, potrivit
motivelor dezvoltate în scris, casarea sentin ei atacate i pe fond,
respingerea ac iunii.
Procurorul a pus concluzii pentru respingerea recursului ca
nefondat i men inerea sentin ei civile din 8 aprilie 2005 a Cur ii de
Apel - Sec ia comercial i contencios administrativ, ca legal i
temeinic .
CURTEA
Asupra recursului de fa ;
Din examinarea lucr rilor din dosar, constat urm toarele:
Prin ac iunea formulat reclamanta S.C. „X " SRL a solicitat
anularea deciziei Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , a
procesului verbal de control al Direc ia General a Finan elor

Publice i exonerarea reclamantei de plata sumei stabilite.
In motivarea ac iunii s-a ar tat c în mod gre it Ministerul
Finan elor Publice a respins contesta ia petentei deoarece opereaz
autoritatea de lucru judecat, sentin a penal a Judec toriei, definitiv
conform deciziei penale a Cur ii de Apel - Sec ia penal .
Prin sentin a civil a Cur ii de Apel -Sec ia comercial i de
contencios administrativ, ac iunea a fost admis , re inându-se c s-a
stabilit cu autoritate de lucru judecat prin sentin a penal a
Judec toriei, modificat prin decizia penal a Tribunalului, faptul c
societatea comercial , în solidar cu inculpatul R, datoreaz Direc ia
General a Finan elor Publice o suma mai mica din suma re inut în
procesul verbal de control.
împotriva acestei sentin e a declarat recurs în termen Direc ia
General a Finan elor Publice în nume propriu i pentru Agen ia
Na ional de Administrare Fiscal .
în motivarea recursului s-a ar tat c nu opereaz autoritatea de
lucru judecat, nefiind întrunite condi iile prev zute de art.1201 Cod
civil, întrucât în cauza de fa se solicit anularea unor acte
administrative iar în procesul penal ce a format obiectul dosarului penal
al Judec toriei s-a exercitat ac iunea civil în cadrul procesului penal. Sa mai sus inut c nu exist identitate de p r i i nici identitate de cauz ,
deoarece temeiurile juridice sunt diferite (art. 1 din Legea nr.554/2004
i respectiv art. 14 Cod procedur penal i art.998 Cod civil).
Recurenta a mai precizat c instan a nu a inut cont de actele
administrative care con in modul de calcul al impozitelor i taxelor
datorate bugetului general consolidat al statului i starea de fapt
confirmat i prin solu ia penal . S-a sus inut c procesul-verbal trebuia
men inut pentru diferen a de suma, facându-se o detaliere a
argumentelor re inute i în decizia Ministerului Finan elor Publice.
Verificând cauza, în func ie de motivarea recursului, în lumina
dispozi iilor art.3041 Cod procedur civil , Curtea re ine urm toarele:
Reclamanta a fost supus unui control fiscal, ca urmare a
solicit rii trimise de Inspectoratul de Poli ie, perioada verificat fiind
1.07.1999 - 31.12.2001.
Procesul-verbal de control întocmit de Direc ia General a
Finan elor Publice a fost transmis organelor de cercetare penal , iar
solu ionarea contesta iei depus de reclamant

împotriva actului de control a fost suspendat prin Decizia Ministerului
Finan elor Publice pân la pronun area unei solu ii pe latura penal în
cauza privind pe administratorul reclamantei, R, trimis în judecat
prin Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lâng Tribunalul,
pentru s vâr irea infrac iunilor de evaziune fiscal i fals intelectual.
Prin sentin a penal pronun at de Judec torie în dosar, a a
cum a fost modificat în apel prin decizia penal , inculpatul R a fost
condamnat la 2 ani închisoare pentru s vâr irea infrac iunii de
evaziune fiscal i 1 an închisoare pentru s vâr irea infrac iunii de fals
intelectual, pedeaps contopit în pedeapsa de 2 ani închisoare, sporit
la 2 ani i 6 luni închisoare.
Prin aceea i hot râre, r mas definitiv , ca urmare a respingerii
recursului inculpatului, prin decizia penal pronun at de Curtea de
Apel, inculpatul R a fost obligat s pl teasc în solidar cu partea
responsabil civilmente, S.C. „X" SRL, desp gubiri c tre partea civil
Direc ia General a Finan elor Publice, reprezentând TVA i major ri
de întârziere, stabilite conform expertizelor contabile efectuate în
cauz , partea civil Direc ia General a Finan elor Publice având
constituire de parte civil în dosarul penal .(fila 330 dosar nr.738/2002).
Dup solu ionarea definitiv a cauzei penale, pârâtul Ministerul
Finan elor Publice - Agen ia Na ional de Administrare Fiscal a reluat
procedura administrativ de solu ionare a contesta iei depus de
reclamanta S.C. „X" SRL împpotriva procesului-verbal de.
Printr-o decizie pârâtul Ministerul Finan elor Publice - A.N.A.F.
a respins contesta ia reclamantei, stabilind obliga ia acesteia de plat a
sumei totale reprezentând TVA i major ri de întârziere i impozit
pe profit cu major ri de întârziere aferente.
Decizia emis de A.N.A.F. este gre it iar sentin a instan ei de
fond este legal i temeinic .
In procesul penal s-a stabilit în mod definitiv faptul c , din suma
total (reprezentând impozit pe profit, TVA i major ri de întârziere
aferente), cu care Direc ia General a Finan elor Publice s-a constituit
parte civil în temeiul procesului verbal de control, numai o suma mai
mica constituie prejudiciu real adus statului prin infrac iunile s vâr ite
de administratorul societ ii comerciale.

Pentru diferen a de sum , instan a penal solu ionând ac iunea
civil în procesul penal, a statuat c nu exist prejudiciu. Ca urmare,
inculpatul i reclamanta în calitate de parte responsabil civilmente au
fost obliga i în solidar s pl teasc aceasta suma p r ii civile Direc ia
General a Finan elor Publice.
In cauza de fa , de contencios administrativ i fiscal, se discut
aceea i sum total stabilit de Direc ia General a Finan elor Publice
prin acela i proces-verbal de control, care a stat la baza constituirii ca
parte civil a Direc ia General a Finan elor Publice în procesul penal.
Or, situa ia acestui debit a fost stabilit i solu ionat în procesul
penal privind pe adminsitratorul S.C. „X" SRL, proces în care
Direc ia General a Finan elor Publice s-a constituit parte civil cu
aceea i sum în baza aceluia i proces-verbal de control, întrucât
suma datorat bugetului de stat a fost analizat i stabilit prin sentin a
penal a Judec toriei, modificat prin decizia penal a Tribunalului,
definitiv prin decizia penal a Cur ii de Apel, în prezenta cauz nu se
mai poate verifica acest debit. Hot rârea penal a intrat în puterea
lucrului judecat i este opozabil persoanelor care particip în procesul
de fa i care au fost p r i i în procesul penal.
Direc ia General a Finan elor Publice, care a emis procesulverbal de control i care a stabilit c S.C. „X" SRL datoreaz
bugetului de stat aceasta suma, este aceea i persoan p gubit material
care în procesul penal a solicitat repararea acestui prejudiciu de c tre
inculpat i de c tre partea responsabil civilmente S.C. „X" SRL.
Cauzarea prejudiciului s-a datorat activit ii culpabile a
administratorului societ ii.
Situa ia debitului a fost analizat în totalitate de c tre instan a
penal prin solu ionarea ac iunii civile, motiv pentru care nici diferen a
de sum pentru care a fost respins ac iunea civil în procesul penal nu
se mai poate verifica în prezenta cauz , astfel cum în mod eronat
sus ine recurenta.
Cum hot rârea penal a r mas definitiv , ea se bucur de puterea
lucrului judecat, inclusiv în ce prive te solu ionarea ac iunii civile.
Institu ia puterii lucrului judecat, în calitate de cel mai important
efect al hot rârilor judec tore ti, are la baz o regul fundamental i
anume aceea c solu ia cuprins în hot râre este prezumat a exprima
adev rul i nu trebuie s fie contrazis de o alt hot râre.

Puterea de lucru judecat este reglementat ca o prezum ie legal
absolut irefragabil în art.1201 Cod civil i trebuie întrunit tripla
identitate de elemente: p r i, obiect, cauz .
In situa ia de fa se apreciaz c exist identitate de p r i,
întrucât se are în vedere prezen a juridic a p r ilor, ca titulare ale
drepturilor ce formeaz obiectul litigiului. Astfel, Direc ia General a
Finan elor Publice în ambele procese a urm rit recuperarea
prejudiciului iar S.C. „X" SRL a fost subiectul debitor al raportului
juridic n scut între p r i.
Obiectul este de asemenea identic, deoarece scopul final urm rit
este acela i pentru fiecare parte. i cauza este identic , având în vedere
c temeiul juridic al dreptului valorificat este acela i: recuperarea
prejudiciului cauzat bugetului prin fapta ilicit a prepusului reclamantei.
Litigiul civil de fa (de contencios adminsitrativ, el fiind civil
prin opozi ie cu cel penal) se solu ioneaz ulterior litigiului penal, în
care instan a penal a stabilit (pe lâng existen a faptei, persoana care a
s vâr it-o, vinov ia acesteia) i întinderea prejudiciului rezultat din
infrac iune. In aceast situa ie, se re ine ca dovedit acest prejudiciu,
hot rârea penal având putere de lucru judecat, în conformitate cu
dispozi iile art.1201 Cod civil i art.22 Cod procedur penal .
Pentru considerentele expuse, recursul va fi respins ca nefondat,
în cauz neexistând motive de recurs care s poat fi analizate din
oficiu, în baza art.306 alin.2 Cod procedur civil .
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge recursul declarat de Direc ia General a Finan elor
Publice, în nume propriu i pentru Ministerul Finan elor Publice
împotriva sentin ei civile a Cur ii de Apel - Sec ia comercial i
contencios administrativ, ca nefondat.

