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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

                         M E H E D I N T I

DECIZIA Nr. 2 - 2006
privind solutionarea contestatiei formulata de

Cabinet medical individual Dr. X,
din Drobeta Tr. Severin

Directia generala a finantelor publice Mehedinti a fost sesizata de
Cabinet medical individual DrX, Drobeta Tr. Severin, cu contestatia
înregistrata sub nr. 22298/14.11.2005.

Cauza supusa solutionarii este de a se stabili daca Directia
generala a finantelor publice Mehedinti are competenta materiala de a
solutiona contestatia, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
in conditiile in care aceasta este formulata impotriva unui act de control
intocmit de reprezentantii Casei de asigurari de sanatate Mehedinti, prin
care s-au stabilit in sarcina contestatorului obligatii de plata la bugetul
general consolidat al statului care nu sunt in competenta de administrare a
Ministerului finantelor publice.

In fapt, prin cererea inregistrata la Directia generala a finantelor
publice Mehedinti sub nr.22298/14.11.2005, Cabinetul medical individual Dr.
X, Drobeta Tr. Severin a formulat contestatie impotriva procesului verbal
nr.132/01.11.2005 intocmit de reprezentantii Casei de asigurari de sanatate
Mehedinti pentru suma totala de ….. lei(RON), reprezentand contributie le
fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Potrivit dispozitiilor art.27 din Ordonanta Guvernului nr.86/2003
privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, cu modificarile
si completarile ulterioare:

“Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind
declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor
pentru contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj,
contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii
datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de
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angajator sau entitatile asimilate angajatorului, denumite în continuare
contributii sociale, se va realiza de catre Ministerul Finantelor Publice si
unitatile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.
Contributiile sociale prevazute la alin. (1) se cuvin în continuare bugetului
asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor
pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz, si sunt reglementate
prin dispozitiile legale specifice.
(3)Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si
Boli Profesionale si unitatile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în
limita aprobata prin buget si a creditelor bugetare deschise, în conditiile legii”.

De asemenea, art.38 din acelasi act normativ prevede:
“(1)Pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe

baza de declaratie sau contract de asigurare la sistemele de asigurari sociale,
activitatea de colectare a contributiilor ramâne în sarcina institutiilor
prevazute la art. 27 alin. (3), dupa caz, pâna la o data ce va fi stabilita prin
hotarâre a Guvernului.

(2)Obligatiile angajatorilor sau entitatilor asimilate angajatorului de
depunere a Declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul
asigurarilor pentru somaj si a listelor nominale privind persoanele asigurate
pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si
personalul care intra/iese în/din activitate, ramân supuse prevederilor legale
care reglementeaza contributiile sociale”.

Avand in vedere aceste prevederi legale, se retine ca incepand cu data de
01.01.2004, Ministerul finantelor publice a preluat activitatea de administrare a
contributiilor sociale datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care
au calitatea de angajator.

Normele metodoligice de aplicare a Codului de procedura fiscala
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 prevad la  pct. 32.1:

“Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, si unitatile sale teritoriale au competenta generala în
ceea ce priveste administrarea, exercitarea controlului si emiterea normelor de
aplicare cu privire la creantele fiscale ce se cuvin bugetului general consolidat,
care, potrivit legii, sunt date în competenta lor de administrare. În scopul
administrarii unitare a acestor creante, presedintele Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala emite instructiuni în conditiile legii”.

Prin urmare, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala a
finantelor publice nu are competenta materiala de a se investi cu solutionarea
acestei contestatii in baza Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, nefiind o contestatie formulata impotriva unui act



3

administrativ fiscal care intra in competenta de solutionare a organelor
specializate ale Ministerului Finantelor Publice, aceasta competenta apartinand
Casei Judetete de Asigurari de Sanatate Mehedinti, potrivit dispozitiilor art.38,
al.1 din Ordonanta Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor masuri in
materie financiar-fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, s-a pronuntat si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia
Nationala de Administrare Fiscala, care prin adresa nr.635438/23.12.2005
precizeaza:

“In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale, datorata de
persoanele fizice care nu au calitatea de angajat (cum este si cazul in speta), in
conforitate cu dispozitiile art.38, al1 din Ordonanta Guvernului nr.86/2003
privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, cu modificarile
si completarile ulterioare, activitatea de colectare a acestei contributii ramane
in sarcina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Desi textul de lege vorbeste de “activitatea de colectare”, aceasta
notiune comporta doua sensuri: in sens larg, notiunea de “colectare”
presupune intreaga activitate de administrare a unei creante fiscale (declarare,
control, colectare propriu-zisa, contestatii), iar in sens restrans notiunea de
“colectare” presupune doar activitatea de colectare propriu-zisa, activitate
reglementata de dispozitiile titlului VIII din Codul de procedura fiscala.

In textul de lege mai sus citat, respectiv art 38, al 1 din Ordonanta
Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand a folosit notiunea de
“colectare”, legiuitorul a avut in vedere sensul larg al acesteia, intrucat
colectarea propriu- zisa nu se poate realiza decat daca si celelalte activitati de
administrare sunt concentrate la acelasi organ.

Prin urmare, contributia de asigurari sociale datorata de persoanele
fizice care nu au calitatea de angajat este administrata (declarare, control,
colectare, contestatii) de Casa de asigurari sociale de sanatate.”

Urmand a face aplicatiunea acestor dispozitii legale, Ministerul finantelor
publice, prin Directia generala a finantelor publice Mehedinti va inainta Casei
de asigurari de sanatate Mehedinti dosarul contestatiei formulata de Cabinet
medical individual Dr. X, Drobeta Tr. Severin, impotriva procesului verbal
nr.132/01.11.2005 incheiat de reprezentantii Casei de asigurari de sanatate
Mehedinti.

Pentru considerentele retinute mai sus si in conformitate cu
dispozitiile art.27, art. 38 din Ordonanta Guvernului nr.86/2003 privind
reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, pct. 32.1 din Normele metodologice de aplicare a
Codului de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
1050/2004, adresa Ministerul Finantelor Publice nr.635438/23.12.2005,
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coroborat cu prevederile art. 179, al.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala republicata, se:

D E C I D E

Inaintarea dosarului cauzei privind contestatia formulata de
Cabinet medical individual Dr. X, Drobeta Tr. Severin, spre competenta
solutionare, Casei de asigurari sociale de sanatate Mehedinti.


