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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Biroul Vamal, 
cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. X S.A.  

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. …/25.04.2007 pentru 
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal, avand ca anexa procesul verbal de control înregistrat la Biroul Vamal 
sub nr. …./25.04.2007, �i are ca obiect suma de ….. lei, reprezentand: 
- …lei – taxe vamale; 
- …lei – majorari de intarziere aferente taxelor vamale; 
- ....lei – penalitati de intarziere aferente taxelor vamale; 
-     lei – taxa pe valoarea adaugata; 
- … lei – majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata; 
- … lei – penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata. 

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.175 alin.(1) �i (2), 
art.177 alin.(1) �i art.179 alin.(1) lit. a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice este legal învestit� s� solu�ioneze contesta�ia formulat� de 
S.C. X S.A. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate 
de S.C. X S.A., în condi�iile în care de la data de 02.05.2007 
contestatoarea nu mai are calitate procesual�. 

În fapt, 
La data de 02.05.2007, prin Sentinta comerciala nr. …./02.05.2007 

emisa de Tribunalul F – sectia a VII-a comerciala, referitor la Dosarul nr. 
…./3/2006 de aplicare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, s-a 
dispus începerea procedurii falimentului in procedura simplificata pentru 
debitoarea S.C. X S.A., dizolvarea societatii debitoare, incetarea atributiilor 
administratorului judiciar �i numirea lichidatorului judiciar S.C. W S.R.L.  

Prin Sentinta comerciala nr. …/02.05.2007 s-a hotarat ca lichidatorul 
judiciar va conduce in tot activitatea debitoarei si va indeplini atributiile 
prevazute de art. 25 lit. a) – l) din lege.  

Biroul Vamal a intocmit pentru S.C. X S.A. Decizia pentru regularizarea 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
…/25.04.2007 care are ca anexa procesul verbal de control nr. …/25.04.2007.  

Împotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …./25.04.2007 emisa de 
Biroul vamal pentru S.C. X S.A., este formulat� �i depus� contesta�ie de 
c�tre S.C. X S.A., societate reprezentata de domnul Q, in calitate de 
administrator.  

În drept, 
Referitor la procedura falimentului art.24 alin.(2) din Legea nr.85/2006 

privind procedura insolventei prevede: 
“Principalele atribu�ii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: 
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    a) examinarea activit��ii debitorului asupra c�ruia se ini�iaz� procedura 
simplificat� în raport cu situa�ia de fapt �i întocmirea unui raport am�nun�it 
asupra cauzelor �i împrejur�rilor care au dus la insolven��, cu men�ionarea 
persoanelor c�rora le-ar fi imputabil� �i a existen�ei premiselor angaj�rii 
r�spunderii acestora în condi�iile art. 138, �i supunerea acelui raport 
judec�torului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea 
dep��i 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dac� un raport cu acest 
obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar; 
    b) conducerea activit��ii debitorului; 
    c) introducerea de ac�iuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de 
debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum �i a unor transferuri cu 
caracter patrimonial, a unor opera�iuni comerciale încheiate de debitor �i a 
constituirii unor garan�ii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile 
creditorilor; 
    d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor �i luarea m�surilor 
corespunz�toare pentru conservarea lor; 
    e) men�inerea sau denun�area unor contracte încheiate de debitor; 
    f) verificarea crean�elor �i, atunci când este cazul, formularea de obiec�iuni 
la acestea, precum �i întocmirea tabelelor crean�elor; 
    g) urm�rirea încas�rii crean�elor din averea debitorului, rezultate din 
transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea 
deschiderii procedurii, încasarea crean�elor; formularea �i sus�inerea ac�iunilor 
în preten�ii pentru încasarea crean�elor debitorului, pentru aceasta putând 
angaja avoca�i; 
    h) primirea pl��ilor pe seama debitorului �i consemnarea lor în contul averii 
debitorului; 
    i) vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi; 
    j) încheierea de tranzac�ii, desc�rcarea de datorii, desc�rcarea fidejusorilor, 
renun�area la garan�ii reale sub condi�ia confirm�rii de c�tre judec�torul-sindic; 
    k) sesizarea judec�torului-sindic cu orice problem� care ar cere o 
solu�ionare de c�tre acesta; 
    l) orice alte atribu�ii stabilite prin încheiere de c�tre judec�torul-sindic.” 

În acela�i sens art. 107 alin.(2) al aceluia�i act normativ stipuleaz�: 
 “Prin hot�rârea prin care se decide intrarea în faliment, judec�torul-
sindic va pronun�a dizolvarea societ��ii debitoare �i va dispune: 
    a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; 
(…) 
    c) în cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitate de lichidator al 
administratorului judiciar (…); 
(…)” 

Referitor la solu�ionarea contesta�iilor, art.205 alin.(2) din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
31.07.2007, men�ioneaz�: 
     “Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
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acestuia”, iar în ceea ce prive�te forma �i con�inutul contesta�iei art. 206 lit.e) 
stipuleaz� c� aceasta trebuie s� cuprind�: 

“semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 
�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 

�i art.213 alin.(5) din O.G.nr.92/2003, republicat�, precizeaz� c�: 
“ Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 

asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se 
constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe 
fond a cauzei.” 
 Potrivit pct. 9.3 din O.M.F.P. nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003, republicata “În 
solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� pot fi urm�toarele: 
nerespectarea termenului de depunere a contesta�iei, lipsa calit��ii procesuale, 
lipsa capacit��ii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume �i m�suri 
decât cele care au f�cut obiectul actului atacat.” 
 

Având în vedere situa�ia de fapt �i de drept, se re�ine c� prin Sentinta 
comerciala nr. …/02.05.2007 emisa de Tribunalul F – sectia a VII-a 
comerciala, s-a dispus începerea procedurii falimentului in procedura 
simplificata pentru debitoarea S.C. X S.A., dizolvarea societatii debitoare, 
incetarea atributiilor administratorului judiciar �i numirea lichidatorului judiciar 
S.C. W S.R.L. care va conduce in tot activitatea debitoarei.   

Societatea comercial� X S.A. nu poate s� exercite în nume propriu un 
drept pe care legiuitorul l-a recunoscut S.C. W S.R.L., respectiv nu este 
îndrept��it� s� formuleze contesta�ie întrucât calitatea procesual� trebuie s� 
coincid� cu calitatea de titular al dreptului dedus judec��ii.  

Calitatea de contestatoare poate apar�ine numai celui care pretinde c� i-
a fost înc�lcat un drept al s�u, în spe�� acest drept avându-l numai S.C. W 
S.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. X S.A.  
 Fata de cele retinute, Direc�ia General� a Finan�elor Publice nu se poate 
învesti cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulat� de S.C. X S.A., 
aceasta urmând a se respinge ca neîndeplinind condi�ia de procedur� 
privind formularea �i introducerea contesta�iei de c�tre o persoan� care 
are calitatea de împuternicit al contestatorului, respectiv lipsa calit��ii 
procesuale a contestatorului. 

 
  
 


