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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice .. a fost sesizat, de A.F.P.-.. prin  adresa nr...,inregistrata la D.G.F.P. 
.. sub nr. .., cu privire la contestatia formulata de doamna ..cu sediul in loc. 
..,str. .,Bl...,sc...,ap..  jud. ., C.N.P...

Contestatia  a  fost   formulata  impotriva  Deciziilor  privind 
obligatiile de plata accesorii nr... din .. in suma de .. lei,si nr.. din..  in 
suma  de  ..   referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  aferente 
contributiei  de asigurari  sociale de sanatate datorate de persoanele 
care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care 
nu realizeaza venituri.

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.  207  din 
O.G.nr.92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, in raport de data comunicarii deciziilor 
de impunere , respectiv .. si .., potrivit  datei postei dupa  confirmarile de 
primire aflate in copie  la dosarul cauzei, si data inregistrarii contestatiei la 
organul  fiscal,  respectiv  ..   asa  cum  reiese  din  amprenta  stampilei 
reagistraturii  A.F.P.  ..,  aplicata pe contestatia  aflata in  original  la  dosarul 
cauzei. 

Directia Generala a Finantelor  Publice ..  prin Biroul  de Solutionare 
Contestatii, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala, 
este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I) Doamna ..  cu resedinta si loc de munca in orasul ..,.. din trim.III... a 
inaintat contestatie impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile de plata ac-
cesorii nr... prin care s-au stabilit accesorii in suma de  . lei aferente con-
tributiei de asigurari sociale de sanatate si nr. .. prin care s-au stabilit acce-
sorii in suma de .. lei aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate 
solicintand  anularea deciziilor  referitoare la  obligatiile  de plata accesorii 
avand in vedere urmatoarele motive:

Petenta sustine ca in data de ..,socrul sau a primit de la A.N.A.F. .. 
doua decizii referitoare la obligatii de plata accesorii,una pentru sotul sau si 
una pentru ea. A solicitat actele care au stat la baza emiterii acestor decizii 
si i s-a comunicat de catre A.F.P. .. ca acestea sint creante la data de .. 
transmise de CJAS .. si a fost sfatuita sa se adreseze Casei Judetene de 
Sanatate ..

Contestatara arata ca in adresa de raspuns nr. .. din .. CJAS ..  i s-a 
mentionat “  In ceea ce priveste pe doamna ..,CNP...,va comunicam ca 
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aceasta nu figureaza in evidenta CAS ...,prin urmare nu au fost pred-
ate de catre noi la A.F.P. ...”  

La data de .. a primit a doua decizie pe numele sau avand inscrisa 
suma accesorii valoare de .. lei (prima decizie are valoarea de .. lei)iar an-
exa  la  decizie  nu  are  inscrise  mentiuni  privind  documentele,perioadele 
sumele,cotele care au condus la aceasta suma.

Doamna ..mai face urmatoarele precizari: atat ea cat si sotul ei pentru 
completarea veniturilor,a inregistrat la ORC si ANAF, activitate independ-
enta in domeniul IT respectiv software,cu norma de venit pentru care spe-
cifica ca a platit constant sumele stabilite de ANAF prin deciziile anuale de 
impunere.Mai sustine ca nu a primit instiintari de plata nici de la ANAF si 
nici de CJAS pe parcursul anilor cand a avut inregistrat PFA care sa con-
state datorii sau restante catre CNAS desi regularizarile se fac anual.

II.  Administratia Finantelor Publice ..prin referatul cu propuneri de 
solutionare  a contestatiei nr.. precizeaza ca in data de .. s-a emis Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. in suma de .. lei aferente 
contributiilor de asigurari sociale de sanatate si in data de ..s-a emis decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. in suma de .. lei aferente 
contributiilor de asigurari sociale de sanatate.

Administratia Finantelor Publice .. precizeaza ca potrivit situatiei anal-
itice  debite  plati  solduri  pe  anul  ..  si  .,doamna  ..  figureaza  cu  obligatii 
neachitate in suma de .. lei (debit) plus accesorii in suma de .. lei (. +. lei) 
reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

Aceste obligatii fiscale sint stabilite de Casa Judeteana de Asigurari 
de Sanatate ..  pentru perioada pina la 1 iulie 2012 si au fost transmise, 
incepind  cu  aceasta  data,  spre  administrare(evidenta  si 
executare)AFP....Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr.125/2011,Ordinul 
comun Ministerul Finantelor Publice nr.806/06.06.2012,Ministerul Sanatatii 
nr.  608/13.06.2012,Ministerul  Muncii,Familiei  si  Protectiei  Sociale  nr. 
934/06.06.2012.

Conform art.88 lit.c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului  nr. 92/2003 
privind  Codul  de  Procedura  Fiscala,republicata,cu  modificarile  si 
completarile ulterioare,pentru neachitarea la termenul de sadenta de catre 
debitor a obligatiilor de plata,se datoreaza dupa acest termen dobanzi si 
penalitati de intarziere. 

In  cazul  in  care  exista  modificari  ale  soldului  existent  la  data  de 
30.06.2012 predat catre organele fiscale competente ANAF, ca urmare a 
unor  neconcordante,se  intocmeste  act  aditional  si  modificarile  sint 
transmise informatic catre ANAF.

Conform pct. (2) art.V al OUG nr.125/2011”Competenta de adminis-
trare  a  contributiilor  sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prevazute  la 
alin(1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei  de 1 
ianuarie 2012,precum si perioadei 1 ianuarie -30 iunie 2012 cu titlu de con-
tributii sociale aferente anului 2012 si totodata pentru solutionarea contest-
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atiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine 
Caselor  de asigurari  sociale,potrivit  legislatiei  specifice aplicabile  fiecarei 
perioade.   

III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si   actele 
normative in vigoare  in perioada invocata de contestatoare si organul 
fiscal se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor  
Publice a judetului ..  prin Biroul  solutionare contestatii se poate investi cu  
analiza pe fond a contestatiei, in conditiile in care aceasta nu  poarta sem-
natura contestatarului. 

 In fapt,d-na .. a inaintat contestatie impotriva Deciziilor referitoare la 
obligatiile  de plata accesorii  nr...  din  data de ..prin care au fost  stabilite 
obligatii fiscale  accesorii aferente contrib. de asigurari sociale de sanatate 
in  suma de .  lei,si  decizia nr.  .  din  data de ..  prin  care au fost  stabilite 
obligatii fiscale accesorii aferente contrib.de sanatate in suma de .. lei fara 
sa o semneze.

Din analiza dosarului contestatiei, respectiv  a contestatiei nr. .. 
organul de solutionare al contestatiei  retine faptul ca petenta nu a semnat 
contestatia.

Prin adresa nr. . din data de .. transmisa prin posta in data de.. si 
returnata  in  data  de  ..  mentionandu-se  pe  plic  “avizat  lipsa  domiciliu”  , 
organul de solutionare a contestatiei a solicitat doamnei ..sa se prezinte in 
termen de 5 zile de la primire  la sediul D.G.F.P ., etaj ., camera . in vederea 
semnarii contestatiei,conform art.206 alin (1) lit e),in caz contrar contestatia 
urmand a fi respinsa fara a se mai antama fondul cauzei.

In data de .. prin adresa nr. .., organul de solutionare contestatii a 
solicitat   Administratiei  Finantelor  Publice  ..  sa comunice  contestatarei 
returul corespondentei  purtata cu aceasta si  sa ne transmita o copie a 
confirmarii  de  primire,  dupa  caz,  conform  pct.13.2  din  O.P.A.N.A.F.  nr. 
2137/2011  in  care  se  precizeaza:”  “13.2.  Retururile  corespondenţei 
purtate  de  organul  de  soluţionare,  altele  decât  ale  deciziilor  de 
soluţionare, vor fi transmise organului fiscal emitent al actului atacat, 
fiind cel mai în măsură să efectueze comunicarea către contestator.”

Administratia   Finantelor  Publice  ..  prin  adresa  nr.  ..   ne 
mentioneaza ca a  comunicat pe mail contestatarei  .. adresa organului de 
solutionare a contestatiei  si ne anexeaza confirmarea e-mail-ului pe adresa 
.....data de ....

Prin  emai-lul  din  data  de  ..  domnul..care  domiciliaza  in  ..  Str. 
.,nr...bl..,sc..,et..,ap.., socrul contestatarei  precizeaza :” nora si fiul meu  au 
parasit Romania in trim.III. .. ,lucru  specificat si in contestatia norei la cele 
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doua contestatii depuse la dvs.Deorece nu avem raspunsul casei de pensii 
va rugam a reprograma solutionarea “

In  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  art.  206  alin.(1)  lit. 
e),referitor la forma si continutul contestatiei, din O.G. nr 92/2003, privind 
Codul de Procedura Fiscala :

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.            

Totodata  in  conformitate  cu  art.  213  alin.  5)  din  acelasi  act 
normativ  “organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi  
asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se 
constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza  
pe fond a cauzei.”
 In Ordinul  nr.  2.137  din  25  mai  2011  privind  aprobarea 
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 
92/2003 privind  Codul de procedură fiscală la pct.2.3,pct.2.4 si pct.9.4  se 
precizeaza:  

“2.3 În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele 
care privesc depunerea în original a împuternicirii sau în copie legaliz-
ată, semnătura, precum şi ştampilarea acesteia, organele de soluţion-
are  competente  vor  solicita  contestatorului,  printr-o  scrisoare  re-
comandată  cu  confirmare de  primire,  ca  în  termen de  5  zile  de  la 
comunicare să îndeplinească aceste cerinţe. În caz contrar, contest-
aţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

2.4  Confirmările de primire se vor anexa la dosarul cauzei. 
9.4. În soluţionarea contestaţiilor, excepţiile de procedură pot 

fi următoarele: excepţia de nerespectare a termenului de depunere a 
contestaţiei, excepţia de necompetenţă a organului care a încheiat ac-
tul contestat, excepţia lipsei semnăturii sau a ştampilei de pe contest-
aţie.”

Asadar organul de solutionare al contestatiilor  retine ca doamna .. a 
formulat contestatie impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile de plata ac-
cesorii nr... din data de.. prin care au fost stabilite obligatii fiscale  accesorii  
aferente contrib. de asigurari sociale de sanatate  in suma de .. lei, si deciz-
ia nr. .. din data de ..prin care au fost stabilite obligatii fiscale accesorii afer-
ente contrib.de sanatate in suma de .. lei  dar nu s-a prezentat in vederea 
semnarii contestatiei se pana azi .., cu toate ca a fost instiintata de acest 
lucru prin mail  confirmat in data de ..

In  concluzie,  contestatia  formulata  de  dna.  .. urmeaza  a  fi 
respinsa pentru neindeplinirea conditiilor procedurarle ,fara a se proceda la 
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analiza  pe  fond  a  cauzei,  in  conformitate  cu  prevederile  art.   217  alin. 
(1),”Respingerea contestaţiei din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala,  cu  completarile  si  modificarile   ulterioare,  pentru  neîndeplinirea 
condiţiilor procedurale:

    “(1) Dacă  organul  de  soluţionare  competent  constată 
neîndeplinirea  unei  condiţii  procedurale,  contestaţia  va  fi  respinsă 
fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor  art.205, art.206, art.207, art.209, art.217 alin.(1) si art. 216 
al.(1)  si  (3) din Ordonanta Guvernului  nr.  92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala , republicata, se

D E C I D E :

 Art.1 . Respingerea contestatiei doamnei .. formulata impotriva 
Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii nr... din data de .. 
prin care au fost stabilite obligatii fiscale  accesorii aferente contrib. 
de asigurari sociale de sanatate  in suma de . lei,si decizia nr. .. din 
data de .. prin care au fost stabilite obligatii fiscale accesorii aferente 
contrib.de sanatate in suma de .. lei pentru neindeplinirea conditiilor 
procedurale.

 Art.2 . Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul  .. in termen 
de 6 luni de la comunicare.

      
 

........................................

                                          Director Executiv
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