
 
 

1/6 

 www.anaf.ro 

        

   

 
 
 
                                                                                                                             
 
 

DECIZIA NR. 368 / 2011 
privind soluţionarea contestaţiei depusă de  

CLUBUL X X .X. .X., prin administrator judiciar .X. – Cabinet Individual de 
Insolvenţă, 

înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sub nr.906830/23.05.2011 

 
 
  Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice .X. prin adresa nr..X./17.05.2011, înregistrată la Direcţia 
generală de soluţionare a contestaţiilor - Agenţia Natională de Administrare 
Fiscală sub nr.906830/23.05.2011 asupra contestaţiei formulată de CLUBUL X 
X .X. .X., prin administrator judiciar .X. – Cabinet Individual de Insolvenţă. 

 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere 
nr..X./28.01.2011 şi a Raportului de inspecţie fiscală încheiat în data de 
27.01.2011 emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice  – Activitatea de 
inspecţie fiscală şi priveşte suma totală de .X. lei, reprezentand : 
 - .X. lei CAS angajator, 
 - .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 - .X. lei CAS angajat, 
 - .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 - .X. lei contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, 
 - .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -    .X. lei contribuţia individuală pentru şomaj asiguraţi, 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 

Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor 
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 -     .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -    .X. lei contribuţia pentru asigurări de sănătate angajator, 
 -    .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -    .X. lei contribuţia pentru asigurări de sănătate asiguraţi, 
 -    .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -  .X. lei contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, 
 -     .X. lei majorări de întârziere aferente, 

-  .X. lei contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, 
 -     .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -    .X. lei contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane fizice 
sau juridice, 
 -      .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -      .X. lei impozit pe veniturile din salarii, 
 -      .X. lei majorări de întârziere, 
 -       .X. lei contribuţie persoane cu handicap, 
 -       .X. lei majorări de întârziere. 
  
   Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei formulată de CLUBUL X X .X. .X. prin administrator judiciar .X. – 
Cabinet Individual de Insolvenţă. 
 
  Cauza supusă soluţionării  este dacă Direcţia generală de 
soluţionare a contestaţiilor se poate investi cu soluţionarea pe fond a 
contestaţiei, în condiţiile în care, în raport de data comunicării Deciziei de 
impunere nr..X./28.01.2011 şi a Raportului de inspecţie fiscală încheiat în 
data de 27.01.2011, aceasta nu este depusă în termenul legal de exercitare 
a căii administrative de atac. 
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  In fapt, CLUBUL X X .X. .X. a formulat contestaţia, prin 
administrator judiciar .X. - Cabinet Individual de Insolvenţă, înregistrată la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice .X. sub nr..X. din data de 06.05.2011 
împotriva Deciziei de impunere nr..X./28.01.2011 şi a Raportului de inspecţie 
fiscală încheiat în data de 27.01.2011 întocmite Directia Generală a Finanţelor 
Publice .X. – Activitatea de inspecţie fiscală. 
   Decizia de impunere nr..X./28.01.2011 cât şi Raportul de inspecţie 
fiscală încheiat în data de 27.01.2011 au fost comunicate societăţii 
contestatoare prin poştă cu confirmare de primire pentru care a semnat la data 
de 25.02.2011, aşa cum reiese din confirmarea de primire aflată în copie la 
dosarul cauzei. 
 

          În drept, sunt incidente prevederile art.207 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care precizează  următoarele: 

“ Termenul de depunere a contestaţiei 
1)Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data 

comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii ”. 
La art.207 alin.(4) şi art.43 alin.(2) lit.i din acelaşi act normativ se prevede: 

“(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele prevăzute la art. 
43 alin. (2) lit. i), contestaţia poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data 
comunicării actului administrativ fiscal, organului de soluţionare competent”, 
iar la art.43 alin.2) lit.i) se menţionează :  

“i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi 
organul fiscal la care se depune contestaţia;” 
  Potrivit art.68 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările uletrioare :  
 ”Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de Codul de procedura fiscală, precum şi de alte dispoziţii 
legale aplicabile în materie, dacă legea nu dispune altfel, se calculează potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedura civilă”, 
iar în conformitate cu prevederile art.101 din acelaşi act normativ :  

“(1) Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.  

(2) Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei 
urmatoare. 

 (3) Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se sfârsesc în ziua 
anului, lunii sau saptamânii corespunzatoare zilei de plecare. 
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  (4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârseste într-o 
luna care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urma a 
lunii. 

 (5) Termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfârsitul primei zile de lucru 
urmatoare". 

 
  Se reţine că termenul de depunere a contestatiei prevăzut de 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, are caracter imperativ şi 
începe să curgă de la data comunicării actelor atacate, respectiv data de 
25.02.2011. 
  Din actele existente la dosarul cauzei reiese că administratorul 
judiciar a înregistrat contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere 
nr..X./28.01.2011 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice .X. la data de 
06.05.2011, sub nr..X., astfel cum rezultă din ştampila aplicată de serviciul 
registratură pe originalul contestaţiei, aflată la dosarul cauzei, înregistrarea 
contestaţiei fiind în afara termenului de 30 de zile prevăzut în mod expres de 
art.207 alin.1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data 
comunicarii actului administrativ atact, încălcându-se astfel dispoziţiile 
imperative referitoare la termenul de depunere.     
   Întrucât contestatoarea nu a respectat condiţiile procedurale 
privitoare la  depunerea in termen, a decăzut din dreptul de a i se soluţiona pe 
fond contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere nr..X./28.01.2011 
emisă de Directia Generală a finanţelor Publice .X. – Activitatea de inspecţie 
fiscală, conform art.217 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul  de procedură fiscală, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare, unde se precizează: 
 “Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei 
condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei” coroborat cu pct.12.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală , , care stipulează: “Contestaţia poate fi respinsă ca:  
     a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste 
termenul prevăzut de lege, motiv pentru care contestaţia va fi respinsă ca 
nedepusă în termenul legal. 
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    Pentru considerentele reţinute în conţinutul deciziei şi în baza 
prevederilor legale invocate în cuprinsul prezentei decizii precum şi în temeiul 
prevederilor art.217 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
coroborat cu  pct.12.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală ,  se: 
 

DECIDE: 
 

  Respingerea ca nedepusă la termen a contestaţiei formulată de 
CLUBUL X. X .X. .X. prin administrator judiciar .X. – Cabinet Individual de 
Insolvenţă împotriva Deciziei de impunere nr.X din 28.01.2011 pentru suma 
totală de .X. lei, reprezentand : 
 - .X. lei CAS angajator, 
 - .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 - .X. lei CAS angajat, 
 - .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -  .X. lei contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, 
 -  .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -  .X. lei contribuţia individuală pentru şomaj asiguraţi, 
 -   .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -   .X. lei contribuţia pentru asigurări de sănătate angajator, 
 -   .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -   .X. lei contribuţia pentru asigurări de sănătate asiguraţi, 
 -   .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 - .X. lei contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, 
 -   .X. lei majorări de întârziere aferente, 
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-  .X. lei contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, 
 -     .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -   .X. lei contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane fizice 
sau juridice, 
 -      .X. lei majorări de întârziere aferente, 
 -      .X. lei impozit pe veniturile din salarii, 
 -      .X. lei majorări de întârziere, 
 -       .X. lei contribuţie persoane cu handicap, 
 -       .X. lei majorări de întârziere. 
 

     Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de apel  .X. sau la Curtea 
de apel .X., în termen de 6 luni de la data comunicării. 
 
 
   
             
DIRECTOR GENERAL,  
    
X 
 
 
 
 
 
 
       Sef serviciu : X 
       Consilier juridic : X 
       Consilier superior : X   


