
 
 
 
 
 
 
 

                     
                                      DECIZIA  Nr.  21 / 2009 
                         privind solutionarea contestatiei formulata de                                                                         
                                                     SC. ... SRL 
              impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile  
                 suplimentare stabilite de controlul vamal, nr.../...2009 emisa de   
       Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale ... –  Biroul vamal ... 
                   
 Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov - Biroul solutionare 
contestatii a fost sesizat de  Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale ... 
– Biroul vamal ... prin adresa inregistrata sub nr.../...2009 cu privire la contestatia 
formulata de SC. ... SRL cu sediul in comuna ..., nr..., judetul Ilfov, impotriva 
Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal, nr.../...2009 emisa de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni 
Vamale ... – Biroul Vamal ..., contestatie depusa prin avocat ..., titular al Cabinetului 
de Avocat “  ...” cu sediul in ..., ... nr..., bl...., sc..., ap..., sector ... 
      Contestatoarea solicita anularea Deciziei pentru regularizarea situatiei, 
nr.../...2009 emisa de Biroul Vamal ..., prin care s-a stabilit in sarcina ei o obligatie de 
plata suplimentara in suma de ... lei. 
   
         S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art. 
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se ca, in speta, nu sunt indeplinite conditiile impuse de art.206 alin.(1) lit.e) din Codul 
de procedura fiscala. 
  
        In fapt , s-a constatat ca la dosarul cauzei nu s-a depus imputernicirea avocatiala, 
motiv pentru care, prin adresa nr.../...2009, Biroul solutionare contestatii a solicitat 
Cabinetului de Avocatura “...” sa faca dovada calitatii de imputernicit al societatii 
contestatoare.  
        Intrucat nu s-a dat curs solicitarii, Biroul solutionare contestatii, prin adresa 
nr.../...2009, a revenit la adresa initiala prin care a solicitat sa se faca dovada calitatii 
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de imputernicit al societatii contestatoare, adresa ramasa de asemenea fara raspuns, 
motiv pentru care urmeaza a se respinge contestatia pentru neindeplinirea conditiilor 
procedurale, fara a se mai antama fondul cauzei. 
  
 In drept , Art.206 alin.(1) lit.e) si art.217 alin.(1) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevad: 
  
 “ ART. 206 
    Forma şi conţinutul contestaţiei 
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
    ....................... 
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, 
persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. 
   ....................... 
           ART.217 
 Respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale 
     (1) Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei 
conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a 
cauzei “. 
   
 Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.206 alin.(1) 
lit.e) si in temeiul art.217 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se 
                                                     

 
DECIDE: 

 
 Respingerea contestatiei formulata de SC. ... SRL, pentru neindeplinirea 
conditiilor procedurale. 
 
 Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, la instanta de contencios administrativ competenta, in 
conditiile legii. 
 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
 
                                      


