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DECIZIA NR.   
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl., înregistrată la AdministraŃia 

FinanŃelor Publice a Municipiului 
 
 
  
   
 Obiectul contestaŃiei îl reprezintă suma de lei  stabilită prin Decizia de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a Municipiului. 
  

Împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., 
dl., formulează şi depune contestaŃie la AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
Municipiului, înregistrată sub nr.. Contestatorul solicită şi restituirea sumei 
achitate cu titlu de taxa pe poluare.  

 
ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 (1) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
  

Constatând că, în speŃă, sunt îndeplinite dispoziŃiile art.209 alin.(1) lit a) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, este investită să se 
pronunŃe asupra  contestaŃiei formulată de dl..  
 
 I. Prin contestaŃia formulată, dl se îndreaptă împotriva Deciziei de calcul 
al taxei pe poluare pentru autovehicule, înregistrată sub nr., emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului, prin care s-a stabilit taxa pe 
poluare în cuantum de lei, considerând că această taxă este nelegală în raport 
cu legislaŃia internă dar şi cu legislaŃia comunitară.  

De asemenea, contestatorul solicită restituirea sumei achitate cu titlu de 
taxa pe poluare.  

  
 II. Organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a 
Municipiului, urmare a Cererii de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr. , depusă de dl., au emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr., stabilind o taxă pe poluare în sumă de lei, în conformitate cu 
prevederile O.U.G.nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 III. Luând în considerare, motivele prezentate de contestator, 
documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în vigoare 
pentru cauza în speŃă, se reŃin următoarele: 
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Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice 
Caraş - Severin prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii este dac ă, organele 
fiscale legal au stabilit prin Decizia de calcul al  taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. taxa pe poluare în sum ă de lei, în condi Ńiile în care 
motiva Ńiile contestatorului nu sunt de natur ă să modifice cuantumul taxei, 
iar potrivit O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea t axei pe poluare pentru 
autovehicule, cu modific ările şi complet ările ulterioare, taxa pe poluare se 
datoreaz ă cu ocazia primei înmatricul ări a unui autovehicul în România. 

 
 În fapt, prin cererea  înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice a 

Municipiului sub nr., dl. a solicitat calcularea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, în vederea înmatriculării în România a unui autovehicul marca 
MERCEDES, anexând la cerere documentele necesare efectuării calculului.  
 Urmare a solicitării dl., organele fiscale, având în vedere prevederile 
O.U.G.nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu 
modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a 
OrdonanŃei de urgenŃa a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule aprobate prin H.G. nr.686/2008, au procedat la 
calcularea taxei pe poluare şi emiterea Deciziei de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule nr., pentru suma de lei, pentru autovehiculul marca 
MERCEDES-BENZ, Tip: , Categoria auto M1, Norma poluare E3, Serie saşiu:, 
număr de omologare, număr de identificare:, capacitate cilindrică  cmc, an 
fabricaŃie 2000, serie carte auto, data primei înmatriculări 09.10. 2000. Taxa pe 
poluare a fost stabilită în baza datelor înscrise în cartea de identitate a 
autovehiculului şi a elementelor de taxare în vigoare la data solicitării calculării 
taxei. 

Prin contestaŃia formulată, se reŃine că dl. nu contestă modul de calcul al 
taxei pe poluare sau cuantumul acesteia stabilit prin Decizia de calcul al taxei 
pe poluare pentru autovehicule nr., ci faptul că  
această taxă este nelegală în raport cu legislaŃia internă dar şi cu legislaŃia 
comunitară, fără a face referire la un vre-un act normativ.  

 
 În drept , sunt incidente prevederile O.U.G nr. 50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările 
ulterioare,care precizează:  
 
‘’ART. 1 
    (1) Prezenta ordonanŃă de urgenŃă stabileşte cadrul legal pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care 
constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de 
AdministraŃia Fondului pentru Mediu, în vederea finanŃării programelor şi 
proiectelor pentru protecŃia mediului’’. 
 
‘’ART. 3 
    (1) Intră sub incidenŃa taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-
N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR2’’. 
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„ART. 4 
    ObligaŃia de plată a taxei intervine: 
    a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; 
    b) la repunerea în circulaŃie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări 
sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9.” 
  
‘’ART. 5 
     (1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă. 
     (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în 
continuare contribuabil, care intenŃionează să efectueze înmatricularea 
autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele de calcul al 
taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanŃe de 
urgenŃă. 
     […] 

(5) Dovada plăŃii taxei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării 
autovehiculului aflat în una dintre situaŃiile prevăzute la art. 4. “ 
     

    Se reŃine că regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat în vigoare 
la data de 1 iulie 2008, conform art.14 din O.U.G.nr.50/2008, act normativ care 
stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
taxă cu destinaŃia de venit la bugetul Fondului pentru mediu, gestionată de 
AdministraŃia Fondului pentru Mediu, în vederea finanŃării Programelor şi 
proiectelor pentru protecŃia mediului, reprezentând opŃiunea legiuitorului 
naŃional, urmare abrogării art.214^1-214^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În ceea ce priveşte susŃinerea contestatorului cu privire la faptul că 

această taxă este nelegală în raport cu legislaŃia comunitară, se reŃine că 
art.148 din ConstituŃia României instituie supremaŃia tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, faŃă de dispoziŃiile contrare din legile interne, „respectarea 
prevederilor actului de aderare” iar în conformitate art.I-33 alin.1 din Tratatul de 
aderare ratificat prin Legea nr.157/2005 „Legea cadru europeană este un act 
legislativ care obligă orice stat membru destinatar în ceea ce priveşte rezultatul 
care trebuie obŃinut, lăsând în acelaşi timp autorităŃilor naŃionale competenŃa în 
ceea ce priveşte alegerea formei şi a mijloacelor.”   

Rezultă că legile cadru sunt obligatorii pentru statele membre numai în 
privinŃa rezultatului, autorităŃile naŃionale având competenŃa de a alege forma şi 
mijloacele prin care se asigură obŃinerea rezultatului.   

Din jurisprudenŃa constantă a CurŃii de JustiŃie a ComunităŃii Europene a 
rezultat că tratatul nu este încălcat prin instituirea  unei taxe pe poluare în 
momentul primei înmatriculări a unui autovehicul pe teritoriul unui stat membru, 
iar prin caracterul ei fiscal taxa intră în regimul intern de impozitare, domeniu 
rezervat exercitării prerogativelor suverane ale statelor membre. 

Se reŃine şi faptul că, tot jurisprudenŃa CurŃii a stabilit că art.90 primul 
paragraf din Tratat este încălcat numai atunci când cuantumul taxei pe 
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poluare, este calculat f ără luarea în calcul a deprecierii reale a vehiculului , 
excede cuantumul taxei reziduale încorporate în val oarea vehiculelor de 
ocazie similare deja înmatriculate pe teritoriul na Ńional.  

 
Potrivit prevederilor H.G. nr.686/2008 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, nivelul taxei este 
determinat de norma de poluare corelată cu vechimea, rulajul mediu anual şi 
starea generală standard şi reprezintă reflexia în plan fiscal a principiului 
“poluatorul plăteşte”, principiu unanim acceptat la nivelul  Uniunii Europene. 

 
Totodată, O.U.G.nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 

autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare a fost emisă în temeiul 
art.115 alin.(4) din ConstituŃia României şi a fost adoptată: „ În scopul asigurării 
protecŃiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru 
îmbunătăŃirea calităŃii aerului şi pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de 
legislaŃia comunitară în acest domeniu, Ńinând cont de necesitatea adoptării de 
măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, 
inclusiv a jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene, a avut în 
vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenŃă, pentru 
evitarea oricăror consecinŃe juridice negative ale situaŃiei actuale, în 
considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie 
situaŃii de urgenŃă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.” 

 
De menŃionat este şi faptul că, referitor la legalitatea instituirii taxei pe 

poluare prin O.U.G nr.50/2008 şi la respectarea de către aceasta a dispoziŃiilor 
art.148 alin.(4) din ConstituŃie, s-a pronunŃat şi Curtea ConstituŃională prin 
Decizia 802/2009 din 19/05.2009 referitoare la excepŃia de necontituŃionalitate a 
dispoziŃiilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, şi, în special, a celor ale 
art.11 din acceiaşi ordonanŃă (definitivă şi general obligatorie), publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.428 din 23/06/2009.  

 
Prin urmare, susŃinerile contestatorului cu privire la faptul că această taxă 

este nelegală în raport cu legislaŃia internă dar şi cu legislaŃia comunitară, nu 
pot fi reŃinute în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, iar mai mult de atât, 
această taxă pe poluare a fost stabilită ca urmare a cererii nr. depusă de dl., 
prin care solicit ă calcularea taxei pe poluare pentru autovehiculul marca 
MERCEDES, în vederea primei înmatriculări a acestuia în România, taxă 
reglementată de O.U.G.nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Pe cale de consecinŃă, având în vedere cele de mai sus, se reŃine că, 

taxa pe poluare  pentru autovehicule a fost instituită în scopul asigurării 
protecŃiei mediului, cu luarea în considerare a legislaŃiei comunitare şi a 
jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene, că această taxă 
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reprezintă opŃiunea legiuitorului naŃional  precum şi faptul că, atâta timp cât 
O.U.G.nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede expres  obligaŃia de plată a taxei 
pe poluare cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în Romania, 
această taxă este legal datorată, iar organele fiscale sunt obligate să respecte 
prevederile art.13 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 
„Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinŃa legiuitorului aşa 
cum este exprimată în lege”, motiv pentru care contestaŃia dl. va fi respinsă ca 
neîntemeiată pentru suma de  lei  reprezentând taxa pe poluare pentru 
autovehicule stabilită prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr., emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului. 

De asemenea, având în vedere cele expuse mai sus, solicitarea 
contestatorului cu privire la restituirea sumei plătite cu titlu de taxa pe poluare, 
pe care a achitat-o în vederea efectuării primei înmatriculări a autovehiculului în 
România, nu se justifică. 

 
Pentru considerentele arătate şi în temeiul O.U.G. nr.50/2008 pentru 

instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările 
ulterioare; H.G.nr.686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule; Tratatul ComunităŃii Europene, ratificat 
prin Legea nr.157/2005; art.115 alin.(4) şi art.148 din ConstituŃia României; 
Decizia 802/2009 din 19/05.2009 pronunŃată de Curtea ConstituŃională; art.13, 
art. 216 alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se: 

 
 

D E C I D E 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaŃiei formulată de dl. pentru 
suma de lei  reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită prin 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului  
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