
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASA�IE �l JUSTI�IE SEC�IA

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV �l FISCAL

Decizia Dosar  din 2004

�edin�a public�

La 17 februarie 2005 s-a luat în examinare recursul declarat de
S.C."A "SA împotriva sentin�ei din 9 iunie 2004 a Cur�ii de Apel  -
Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea cu data de 17
februarie 2005 iar pronun�area deciziei s-a amânat la 24 februarie 2005.

C U R T E A

Asupra recursului de fa��;
Din examinarea lucr�rilor din dosar, constat� urm�toarele:
Prin ac�iunea înregistrat� la 24 martie 2004, reclamanta

S.C."A"SÂ a solicitat anularea deciziei  din 20 februarie 2004 emis� de
Ministerul Finan�elor Publice - Agen�ia Na�ional� de Administrare
Fiscal�, prin care s-a respins cererea de constatare a nulit��ii absolute
a procesului verbal din 23 martie 1998 încheiat de reprezentan�ii Direc�iei
Controlului Fiscal .

în motivarea ac�iunii reclamanta arat� c� procesul verbal men�ionat
a fost întocmit de un organ necompetent material, deoarece la data
controlului era abrogat� Legea nr.55/1995 prin Ordonan�a de urgen�� a
Guvernului nr.88/1997.

Mai arat� c� acela�i inspector a întocmit �i procesul verbal
din 16 decembrie 2002 privitor la aceea�i sum� ca în primul proces
verbal, îns� prin decizia nr.22 din 31 ianuarie 2003 a Ministerului
Finan�elor Publice s-a constatat c� organul care a încheiat procesul
verbal nu avea competen�a material� de control.

Consider� c� ac�iunea în constatarea nulit��ii unui act juridic fiind
imprescriptibil� �i putând fi invocat� oricând pe cale de ac�iune, gre�it a
fost respins� contesta�ia de c�tre pârât.
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Curtea de Apel  - Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ,
prin sentin�a din 9 iunie 2004 a respins ac�iunea ca nefondat�, re�inând
c� s-a formulat tardiv contesta�ie împotriva procesului verbal de
control din 23 martie 1998, peste termenul de 5 zile prev�zut de art.2
alin. 1 din Legea nr.105/1997.

în ce prive�te cap�tul de cerere referitor la constatarea nulit��ii
absolute a procesului verbal, re�ine c� o asemenea cerere nu poate face
obiectul unei ac�iuni pe calea contenciosului administrativ, ci numai pe
calea dreptului comun.

Reclamanta a declarat recurs împotriva sentin�ei, considerând c�
este nelegal� �i netemeinic�.

Men�ioneaz� c� de�i prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului
nr.88/1997 a fost abrogat� Legea nr.55/1995 privind modul de folosire a
sumelor livrate cu titlu gratuit societ��ilor comerciale care se privatizeaz�,
totu�i prin procesul verbal de constatare din 31 martie 1998 inspectorul
financiar constat� c� prin contractul de vânzare- cump�rare de ac�iuni
încheiat cu F.P.S., S.C."R" SA a cump�rat 1.152.621 ac�iuni, iar din
sumele pe care Ie-a încasat F.P.S. se las� la dispozi�ia societ��ii 60%,
îns� chiar dac� din procesul verbal nu rezult� c� S.C."A" SA ar datora
bugetului de stat vreo sum�, i s-a refuzat restituirea unor sume cu titlu
de TVA tocmai în considerarea acestui proces verbal.

Sus�ine c� instan�a a re�inut gre�it c� nu este competent� s�
solu�ioneze cererea privind constatarea nulit��ii procesului verbal, cu
toate c� art.2 din Decretul nr.167/1958 d� posibilitatea constat�rii nulit��ii
unui act juridic, oricând, pe cale de ac�iune sau pe cale de excep�ie,
astfel c� putea invoca aceast� nulitate în cadrul procedurii prev�zut� de
Legea nr.29/1990.

Mai sus�ine c� instan�a de fond nu a ar�tat care instan�� este
competent� s� constate nulitatea absolut� a procesului verbal, iar în
situa�ia în care se considera necompetent� trebuia s� se dezinvesteasc�
�i s� trimit� cauza spre solu�ionare instan�ei competente.

Analizând motivele de recurs invocate, instan�a re�ine urm�toarele:
Prin procesul verbal din 23 martie 1998, înregistrat la data de 31

martie 1998 la Direc�ia Controlului Financiar de Stat  �i la data de 25
martie 1998 la recurent�, s-au concretizat rezultatele controlului efectuat
de c�tre un inspector financiar la recurent�, control privitor la modul în
care s-a respectat destina�ia sumelor l�sate cu titlu gratuit la dispozi�ia
acesteia în urma procesului de privatizare.

Se re�ine c� o suma constatat� de Curtea de Conturi nu a fost
folosit� conform destina�iei, ci la rambursarea creditelor bancare, iar o
suma a fost utilizat� în conformitate cu destina�ia pentru care a fost
afectat�.



Impotriva procesului-verbal din 23 martie 1998 recurenta a formulat
contesta�ie, solu�ionat� de c�tre Direc�ia general� de solu�ionare a
contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, aflat�
în structura Ministerului Finan�elor Publice, prin decizia din 20 februarie
2004, prin care a fost respins� contesta�ia ca nedepus� în termen �i
anume la 2.124 zile de la data comunic�rii procesului verbal.

Decizia din 20 februarie 2004 a fost contestat� în prezenta cauz�,
ac�iunea fiind respins� ca neîntemeiat� prin sentin�a atacat� cu recursul
de fa��, pentru considerentele men�ionate anterior.

Instan�a va re�ine c� recursul este nefondat.
La data întocmirii procesului verbal contestat în prezenta cauz� era

în vigoare Legea nr. 105/1997 pentru solu�ionarea obiec�iunilor,
contesta�iilor �i a plângerilor asupra sumelor constatate �i aplicate prin
actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finan�elor.

Prin aceast� lege s-a prev�zut procedura de solu�ionare a cererilor
introduse de persoanele nemul�umite de m�surile dispuse de organele
de control ale Ministerului Finan�elor prin procese verbale sau prin alte
acte.

Astfel, prin art.2 s-a stabilit c� împotriva unor acte de aceast�
natur� se puteau face obiec�iuni, în termen de 5 zile lucr�toare de la
comunicare, la organul care a încheiat actul respectiv, obiec�iuni care se
solu�ionau prin hot�râre motivat�, semnat� de �eful organului care a
întocmit procesul verbal.

Dac� era nemul�umit de hot�râre, persoana respectiv� putea face
contesta�ie, în termen de 15 zile de la comunicarea hot�rârii, la direc�ia
general� a finan�elor publice �i controlului financiar de stat jude�ean� sau
a municipiului Bucure�ti, dup� caz, contesta�ie ce se solu�iona printr-o
dispozi�ie dat� de directorul general al institu�iei respective, iar în cazul în
care era nemul�umit� �i de aceast� dispozi�ie, avea posibilitatea s�
formuleze plângere la Ministerul Finan�elor în termen de 15 zile de la
comunicarea dispozi�iei (art.3-5 din lege).

Numai dup� epuizarea acestor c�i administrativ jurisdic�ionale,
persoana nemul�umit� se putea adresa cu ac�iune la instan�a
judec�toreasc� în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

Cum Legea nr. 105/1997 prevedea o procedur� special�, unic�, în
materia atac�rii actelor de control sau de impunere ale organelor
Ministerului Finan�elor �i recurenta avea posibilitatea s� atace procesul
verbal din 23 martie 1998 în termen de 5 zile de la primirea acestuia.

Deoarece procesul verbal a fost contestat abia în ianuarie 2004,
corect au re�inut atât Ministerul Finan�elor Publice- Direc�ia general� de
solu�ionare a contesta�iilor^ câ�^ �i instan�a de fond c� s-a depus
contesta�ia tardiv.



Nulitatea procesului verbal se putea solicita prin obiec�iunile pe
care trebuia s� le formuleze recurenta, în termenul legal prev�zut de
Legea nr. 105/1997, în vigoare la acea dat�, aceast� lege stabilind
procedura obligatoriu de urmat în materie.

Neprocedând astfel, recurenta nu mai are calea contenciosului
administrativ pentru atacarea, dup� aproape 6 ani de la comunicare, a
procesului verbal de control.

Pentru c� recurenta a în�eles s� invoce, în prezenta cauz�,
dispozi�iile Legii nr.29/1990 a contenciosului administrativ, instan�a de
fond nu avea posibilitatea legal� s�-�i decline competen�a în favoarea
instan�ei de drept comun, cum sus�ine recurenta.

Pentru considerentele ar�tate mai sus, în temeiul art.312 din Codul
de procedur� civil� �i art. 14 din Legea nr.29/1990, se va respinge
recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de S.C." A" SA împotriva sentin�ei din 9
iunie 2004 a Cur�ii de Apel - Sec�ia comercial� �i de contencios
administrativ, ca nefondat.

Pronun�at�, în �edin�a public�.




