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                MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
        AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A  FINANTELOR PUBLICE ..... 
 
 
 

D E C I Z I A 
 

Nr. 49 din 2007 
 
 
 

Privind:  solutionarea cererii de suspendare a executarii actului administrativ fiscal 
formulata de ....., cu domiciliul in str......, municipiul ....., judetul ....., prin contestatia 
inregistrata la D.G.F.P. ..... sub nr. ...../2007. 

 
 
  Directia Generala  a  Finantelor  Publice  a judetului  .....  a fost sesizata de 
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale .....- Directia Judeteana pentru Accize 
si Operatiuni Vamale ..... prin Adresa nr. ...../2007, inregistrata  la D.G.F.P. .....  sub nr. 
...../2007 cu privire la contestatia formulata de persoana fizica ....., cu domiciliul in municipiul 
....., judetul ....., ocazie cu care a fost transmis si Referatul nr. ...../2007 cu propunerile  de 
solutionare. 
 Contestatia este formulata impotriva masurilor dispuse de controlorii vamali din cadrul 
Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale ..... prin Decizia pentru regularizarea 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ...../2007, sinteza 
Procesului –verbal de control nr. ..../2007. 

Deoarece prin cererea inregistrata la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni 
Vamale ..... sub nr. ...../2007, petentul solicita in temeiul prevederilor Codului de procedura 
fiscala si suspendarea executarii actelor administrativ fiscale in cauza pana la solutionarea 
contestatiei,  pentru respectarea  procedurii privind solutionarea cererii in regim de urgenta, 
D.G.F.P. ..... raspunde prin prezenta decizie cu privire la acesta cerere.                                                                                                              

P.F. ..... cu C.N.P. ....., C.I. seria TR. nr......, este domiciliat  in ....., municipiul ....., 
judetul ......  

 
Cauza supusa solutionarii Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului ....., 

este de a stabili daca are competenta materiala pentru a se investi in solutionarea cererii de 
suspendarea executarii actului administrativ fiscal. 

  
In fapt, petentul solicita suspendarea executarii actului administrativ fiscal. 
Organul de solutionare constata ca cererea formulata de petent nu intra in competenta 

sa materiala de solutionare.  
In drept, sunt aplicabile dispozitiile art. 215 alin (1) si alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, 

privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
coroborate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care  prevad: 

 
*  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,( publicata in M.O. nr. 

513/31.07.2007), cu modificarile si completarile ulterioare; 
[...] 
ART. 215 
    Suspendarea executarii actului administrativ fiscal 
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(1) Introducerea contestatiei pe cale administrativa de atac nu suspenda executarea 
actului administrativ fiscal; 

(2) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a 
cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda 
executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar 
in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei. 

------------- 
[...] 
 *Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ(M.O. nr. 1.154/07.12.2004), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
[...] 
ART. 10 
1) Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice 

locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, 
precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de catre 
tribunalele administrativ-fiscale[...]    

[...] 
ART. 14 
    Suspendarea executarii actului 
    (1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa 

sesizarea in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actulsau a autoritatii ierarhic 
superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea 
executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond. 

 [...] 
Din textele de lege citate se retine ca cererea petentului privind suspendarea executarii 

actului administrativ fiscal intra sub incidenta Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare, motiv pentru care D.G.F.P. ..... nu se 
poate investi cu solutionarea acestei cereri, neavand competenta materiala, competentå 
care-i apartine instantei judecatoresti.  

 
 
 
 

* 
*  * 

 
 
 

 
 Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, in temeiul H.G. nr.386/2007 privind 
organizarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare si a 
H.G. nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
coroborata cu Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a 
judetului .....,         
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D  E  C  I  D  E  : 
      
 

 
Art.1 Declinarea competentei in favoarea Tribunalului ..... –Sectia Civila-  
Complet specializat pentru contencios administrativ si fiscal in ceea ce priveste 
solutionarea cererii de suspendare a executarii Deciziei pentru regularizarea 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilit e de controlul vamal nr....../2007, 
formulata de p.f. ....., domiciliat in municipiul ....., judetul .....;  
 
Art. 2.  Dosarul cauzei va fi inaintat instantei competente pentru solutionarea cererii; 
 
Art.3.  Decizia poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, in 
termen  de 6 luni de la data comunicarii. 
 
Art.4.   Prezenta a fost redactata in 5(cinci ) exemplare, egal valabile, comunicata celor  
 interesati.     
 
 Art.5.   Biroul de solutionare a contestatiilor va duce la indeplinire prevederile  
prezentei  decizii. 

      
 
 
 
    Director executiv, 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  


