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DECIZIA NR .  34   

emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Hunedoara în anul 2006  

 
 
                       Direc�ia General� a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL , înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 
...2006, împotriva sumei de ... lei reprezentând: 
taxe vamale ... lei  
major�ri taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
TVA în vam� ...lei 
major�ri TVA în vam� ...lei 

 
stabilit� prin : 
 
• Actele constatatoare privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului încheiate de Biroul Vamal ..., cu numerele : 
- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ... 2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei  
TVA în vam� ... lei  

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei  
TVA în vam� ... lei  

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei  reprezentând : 
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taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei  

 
• Decizile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, cu numerele : 
- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

 
petenta contestând �i m�sura înfiin��rii popririi asupra disponibilit��iilor 
b�ne�ti, solicitând :  
 
1. Anularea actelor constatatoare atacate, respectiv deciziile �i, pe cale de 
consecin��, anularea m�surilor dispuse prin actele contestate, ca fiind 
netemeinice �i nelegale �i exonerarea de la plata sumelor imputate 
(renun�area la încasare deoarece aceste sume sunt nedatorate); 
2. Suspendarea execut�rii actelor contestate pân� la solu�ionarea 
contesta�iei. 
                      Referitor la depunerea în termen a contesta�iei actele 
constatatoare privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului cu 
numerele ... ÷ ... /  ...2006, respectiv decizile referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, cu numerele ... ÷ ... /  ...2006, încheiate de organele de 
control din cadrul Biroului Vamal ..., au fost comunicate cu recomandata nr. 
... / ...2006, primit� de petent� în data de ...2006 (potrivit confirm�rii de 
primire anexat� la dosarul contesta�iei), iar contesta�ia formulat� de SC X 
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SRL  a fost înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara sub nr. ... / ...2006.  
 
                      Având în vedere cele ar�tate mai sus contesta�ia a fost 
depus� în termenul legal prev�zut de art. 177 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� 
s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei depus� de SC X SRL  .  
 
 
                      I. Prin contesta�ia formulat�, de SC X SRL   invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                       Petenta men�ioneaz�, în fapt, c� urmare a verific�rilor 
efectuate de c�tre inspectori din cadrul Biroului Vamal ... , s-au întocmit 
actele constatatoare, respectiv deciziile contestate prin care care se 
stabile�te c� subscrisa contestatoare datoreaz�  taxe vamale, comision 
vamal �i T.V.A. 
                       Ca urmare a acestor acte constatatoare, petentei îi este 
imputat� suma total� de ... lei cu titlu de taxe vamale, comision vamal �i  
TVA. 
                        Petenta sus�ine c� în actele constatatoare este invocat 
faptul retragerii preferin�elor tarifare acordate Ia v�muire (exceptare de Ia 
plata taxelor vamale) pe motiv c� în urma adresei nr. ... / ...-...-... din ...2005 
a autorit��ii vamale ... transmis� Direc�iei Generale Vamale din România 
prin adresa nr. … / ...2005 de c�tre A.N.V. Bucure�ti. În�tiin�area anul�rii 
preferin�elor tarifare este comunicat� de DRV ... cu adresa nr. ... / ...2005, 
înregistrat� Ia Biroul Vamal ... sub nr. ... / ...2005, m�rfurile acoperite de 
certificatele EUR 1 aferente fiec�rui export nu sunt originare din 
Comunitatea European� în sensul Protocolului nr. 4 Ia Acordul Romania – 
UE �i c� în aceste condi�ii nu pot beneficia de regimul tarifar preferen�ial. 
                      Petenta arat� faptul c� Ia stabilirea situa�iei amintite s-a ajuns 
printr-o apreciere superficial� a materialului documentar precum �i a 
insuficien�ei documentelor care s� permit� retragerea regimului vamal 
preferen�ial al bunurilor importate. 
                      Astfel, petenta sus�ine c� Ia momentul realiz�rii opera�iunilor 
de v�muire s-a stabilit pe baza decIara�iei exportatorului �i a documentelor 
prezentate c� bunurile exportate �i respectiv importate sunt de origine 
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preferen�iaI�, astfel încât în mod corect s-a stabilit un regim tarifar 
preferen�ial, întocmindu-se certificate EUR1 pentru fiecare export, 
Autoritatea Vamal� ... însu�indu-�i �i autentificând aceste certificate prin 
�tampilarea lor astfel c� a atestat c� bunurile acoperite de aceste certificate 
sunt produse originare din Comunitatea Europeana �i deci beneficiaz� de 
un regim tarifar preferen�ial. 
                     Petenta arat� c� autoritatea vamal� român� �i-a însu�it cele 
adeverite prin certificatele EUR1  �i au �inut cont la v�muire de aceasta 
precum �i de documentele prezentate �i care atestau c� bunurile acoperite 
de certificatele EUR1 aferente exportului �i respectiv importului sunt 
produse originare din Comunitatea Europeana �i benficiaz� de un regim 
tarifar preferen�ial. 
                      Actele constatatoare contestate precum �i în succesiune 
m�sura execut�rii silite prin poprirea disponibilit��ilor b�ne�ti nu con�in nici 
un temei de fapt care s� determine aplicarea dispozi�iilor legale invocate 
care s� îndrept��easca unitatea vamal� s� calculeze taxele vamale �i 
celelalte sume întemeiate pe acestea. 
                         Petenta arat� c� se face referire la o adres� a autorit��ii 
vamale ... care stabile�te c� bunurile nu sunt originare din Uniunea 
Europeana în sensul Protocoluiui 4 al Acordul România – UE, f�r� a se 
indica temeiul/textul legal din reglementarea invocat� care s� arate ce 
anume a determinat o asemenea apreciere, adic�, de ce bunurile importate 
nu sunt originare din UE, ce anume le calific� drept bunuri neoriginare. 
                          Societatea contestatoare sus�ine c� în toate cazurile atât 
autoritatea vamal� ... cât �i autoritatea vamal� român� trebuiau s� 
încadreze caracterul neoriginalit��ii nu în termeni generali, ci, dat fiind faptul 
c� deserve�te un serviciu specializat, trebuia s� arate de ce anume nu sunt 
considerate bunuri originare din UE, aceasta în condi�iile în care atât la 
momentul realiz�rii opera�iunilor de v�muire la export �i la import cât �i în 
acest moment petenta este sigur� de situa�ia contrar�, adic�, bunurile 
importate sunt originare din UE �i impune men�inerea regimului tarifar 
prefere�ial ini�ial stabilit. 
                         Petenta arat� c� pe de alt� parte, a�a cum rezult� din 
îns��i motiva�ia autorit��ii vamale, recalcularea s-a f�cut pe temeiul adresei 
autorit��ii vamale ... care practic anuleaz� declara�iile exportatorului �i 
certificatele EUR1, adres� ... transmis� prin adresa nr. ... / ...2005 de c�tre 
A.N.V. Bucure�ti.  
                        Contestatoarea consider� c� printr-o astfel de procedur� �i 
prin nerespectarea dispozi�iilor legale referitoare Ia verificarea ulterioar� a 
dovezilor de origine se aduce grav atingere circuitulul vamal determinând 
neîncrederea �i îndoiala în �i fa�� de profesionalismul autorit��ilor vamale în 
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ce prive�te opera�iunilor de import �i export în condi�iile în care acestea 
deserve�e un serviciu specializat. 
                       Societatea arat� c�, în mod normal, verificarea ulterioar� a 
dovezii de origine a bunurilor se efectueaz� ori de câte ori autorit��ile 
vamale ale ��rii importatoare au suspiciuni întemeiate în leg�tur� cu 
autenticitatea acestor documente probatorii - facturi, declara�ii vamale, 
caracterul originar al produselor în cauz� sau cu îndeplinirea altor condi�ii 
(art.32 - Protocolul nr. 4 Ia Acordul România - UE). Prin urmare, simpla 
adres� a autorit��ii ... nu determin� retragerea regimului preferen�ial acordat 
ci poate determina o verificare a documentelor de origine, aceasta mai ales 
în condi�iiie în care adresa ... nu este urmarea a solicit�rilor autorit��ii 
vamale române. 
                        Petenta sus�ine, mai mult decât atât, chiar Regulamentul de 
aplicare al Codului Vamal Român prevede necesitatea verific�rii 
certificatelor de origine (�i nu luarea în considerare a unei adrese emise 
unilateral �i f�r� s� fie solicitat�), verificare care în cazul de fa�� nu s-a 
efectuat, ci, a�a cum a ar�tat anterior, motivul recalcularii s-a întemeiat 
doar pe adresa autorita�ii vamale ... a c�rei veridicitate petenta o pune la 
îndoial�. 
                     Petenta invoca Art. 107 din RegulamentuI de aplicare al 
Codului Vamal Român, care prevede:  
          “ În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, autoritatea 
vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin întocmirea de 
acte constatatoare.”, sus�inând c� �i acest articol invocat se refer� Ia 
necesitatea verific�rii dovezilor de origine �i nu luarea ca valabil� a unei 
adrese care nu a fost solicitat�.  
                       Societatea contestatoare sus�ine c� a�a cum a ar�tat 
anterior, verifcarea dovezilor de origine se face la cererea autorit��ii vamale 
importatoare (care, din ceea ce s-a consemnat în actul constatator, un a 
f�cut o astfel de solicitare). 
                      Petenta arat� c� în scopul verific�rii  se returneaz� de c�tre 
autoritatea vamal� a ��rii importatoare autorit��ii ��rii exportatoare, dup� 
caz, certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, factura, declara�ia pe 
factur� sau o copie de pe documentele autorit��ii  vamale a ��rii 
exportatoare. Ori petenta sus�ine c� o asemena procedur� nu s-a urmat, 
adresa autorit��ii ... se întemeiaz� pe faptul c� exportatorul nu ar fi putut 
face dovada caracterului originar al bunurilor, f�r� a fi solicitate autorit��ii 
vamale române documente care s� poat� fi verificate pentru a se considera 
c� bunurile acoperite de certificatele EUR 1 aferente exporturilor Ia care se 
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refer� actele de constatare contestate nu sunt originare din UE �i deci nu ar 
beneficia de regimul tarifar preferen�ial. 
                       Fa�� de cele anterior enun�ate, rezult� c� autoritatea vamal� 
român�, f�r� a îndeplini procedura prev�zut� de reglement�rile vamale în 
vigoare privind verificarea ulterioar� prin întocmirea documentelor 
contestate contrazice �i infirm� documente perfect legale precum �i o 
opera�iune de v�muire îndeplinite conform legii. 
                        Petenta sus�ine c� actelele constatatoare întocmite de Biroul 
Vamal ...  �i contestate, ca fiind neîntemeiate, drept urmare nici m�sura 
execut�rii silite prin poprirea conturilor nu este temeinic� ceea ce impune 
desfiin�area lor cu consecin�a exoner�rii de Ia plat� a sumelor imputate. 
                       Societatea arat� c� a negociat pre�urile de achizi�ie �i a 
achizi�ionat bunurile în considerarea faptul c� sunt bunuri originare din 
comunitatea european� prin urmare a in�eles s� importe bunuri care sunt 
supuse unui regim tarifar preferen�ial condi�ionat de faptul c� se încadrez� 
în condi�iile legale pentru întocmirea certificatului EUR 1 �i numai dup� 
prezentarea dovezilor c� bunurile exportate �i respectiv importate sunt/au 
calitatea de a fi originare din comunitatea european�. În lipsa acestor 
dovezi, pre�urile bunurilor exportate �i respectiv importate ar fi fost cu mult 
mai mici. 
                      Petenta precizeaz� �i faptul c� desfacerea cu am�nuntul a 
bunurilor importate în conformitate cu cerin�ele legale în vigoare ( de 
garan�ie, postgaran�ie, etc.) s-a f�cut �inându-se cont de valoarea de import 
la care s-a ad�ugat cheltulelile cu recondi�ionarea, profitul nedep��ind 5%. 
                      Referitor Ia stabilirea taxelor vamale �i a sumelor imputate, 
petenta men�ioneaz� faptul c� imputare este netemeinc� �i nelegal� 
deoarece societatea a fost de bun� credin�� întemeindu-se pe dovezile de 
origine prezentate �i pe autenticitatea �i veridicitatea certificatelor EUR1, 
care a�a cum am precizat au fost atestate pentru veridicitate �i autenticitate 
de autoritatea vamal� ... �i însu�it de autoritatea vamal� român� �i în 
aceste condi�ii a realizat opera�iuni de import perfect legale achitând toate 
taxele solicitate Ia import,  deci a realizat importul �i a valorificat bunurile în 
condi�iile c� sunt originare din comunitatea european�. 
                     Societatea contestatoare sus�ine c�, în aceste condi�ii, nu-i pot 
fi imputate sume cu privire Ia care nu s-a obligat niciodat� �i nu a în�eles s� 
se oblige vreodat�, aceasta rezultând din legalitatea �i buna-credin�� de 
care a dat dovad� în cadrul opera�iunilor de dobândire importate �i v�muite. 
Dac� nu ar fi a�a petenta sus�ine c� s-ar înc�lca principiul bunei-credin�e, al 
erorii comune �i invincibile existente cu privire Ia originea bunurilor 
importate (nici autoritatea vamal� ... �i nici cea român� care desf��oar� 
servicii specializate nu au sesizat neconformitatea) �i s-ar ajunge Ia situa�ia 
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c� în lipsa oric�rei culpe petenta s� fie obligat� la plata de taxe vamale 
nedatorate pentru importuri de bunuri atestate ca fiind originare din 
comunitatea european� �i care beneficiaz� de un regim tarifar preferen�ial, 
bunuri pe care, în lipsa acestui caracter de originaritate, contestatoarea 
sus�ine c� nu le-ar fi importat niciodat� sau dac� le-ar fi importat le-ar fi 
valorificat Ia pre�uri care s� acopere întreag� investi�ie. 
                     Petenta men�ioneaz� c� autoritatea vamal� în urma 
r�spunsului la contesta�ia depus� anterior  nu a f�cut decât s� schimbe 
num�rul de înregistrare al actelor constatatoare �i lista de semn�turi la a�a 
zisa nou� verificare, neincluzând nici un nou document, care s� înt�reasc� 
vechea constatare, documentele înc�lcând legisla�ia în acela�i mod ca �i la 
constatarea anterioar�.   
                      
 
                       II. Prin actele constatatoare privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului încheiate de Biroul Vamal ..., cu numerele: 
 
- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ... 2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei  
TVA în vam� ... lei  

- nr. ... / ...2006 în sum� de … lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei  
TVA în vam� ... lei  

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei  reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei  

 
organele vamale au constatat urm�toarele : 
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                      Certificatele de circula�ie a m�rfurilor nr. : 

- EUR 1 ...; 
- EUR 1 ...; 
- EUR 1 ...; 

�i declara�iile de pe facturile externe nr.:  
- ... / ...2003;  
- ... / ...2003, 

emise de exportatorul W , în urma verific�rilor ulterioare din oficiu a dovezii 
de origine a m�rfurilor exportate, efectuate de c�tre autoritatea vamal� ..., 
singura în m�sur� s� aprecieze c� m�rfurile acoperite de declara�iile de pe 
facturi �i de certificatele de circula�ie a m�rfurilor EUR1, nu îndeplinesc 
condi�iile de acordare a preferin�elor tarifare, autoritatea vamal� ... 
comunic� cu adresa nr. ... / ... – ... – ... din data de ...2005, transmis� de 
ANV Bucure�ti cu adresa nr. ... / ...2005, c� pentru m�rfurile acoperite de 
certificatele EUR1 �i declara�ile de origine de pe factura extern�, mai sus 
men�ionate, exportatorul W  nu a putut dovedi caracterul originar al 
bunurilor în sensul Protocolului 4 al Acordului România – UE. Prin urmare, 
m�rfurile acoperite de certificatele EUR1 �i declara�ile de origine de pe 
factura extern�, mai sus men�ionate, nu pot beneficia de regim tarifar 
preferen�ial. În�tiin�area anul�rii preferin�elor tarifare este comunicat� de 
c�tre Direc�ia Regional� Vamal� ... cu adresa nr. ... / ...2005 �i înregistrat� 
la Biroul Vamal ... la nr. ... / PE / ... 2005. 
                     Temeiul legal invocat de organele vamale în actele 
constatatoare: 

- art. 61 �i 75 din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal România; 
- art. 40 �i art. 107 din H.G. nr. 1114 / 2001 
- art. 21 �i art. 32 din O.U.G. nr. 192 / 2001 privind ratificarea 

Protocolului referitor la definirea no�iunii de „Produse originare” �i 
metode de cooperare administrativ�, anexa la Acordul european 
instituind o asociere între România, pe de o parte �i Comunit��ile 
Europene �i statele membre ale acestora, pe de alt� parte.  

 
                      De asemenea prin Decizile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, cu numerele : 
- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 



 9 

major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

 
organele vamale, în temeiul art. 85 lit.c) �i art. 114 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au  
calculat, pân� la data de ...2006, major�ri pentru plata cu întârziere a 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor venituri ale bugetului 
general consolidat individualizate prin actele constatatoare privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului cu numerele ... ÷ ... /  ...2006.  
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i actele normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
 
                          Referitor la îndeplinirea condi�iilor procedurale, întrucât 
actele constatatoare privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului, precum �i Decizile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii au 
fost încheiate de Biroul Vamal ... pe numele SC Y SRL , dar contesta�ia 
este formulat� de SC X SRL , preciz�m urm�toarele : 
   
                        SC Y SRL   a avut sediul în ..., înregistrat� la Oficiul 
Registrului Comer�ului sub nr. J ..., având C.F. ..., era reprezentat� de dl. A, 
în calitate de asociat unic.  
                      Prin actul adi�ional având data cert� nr. ... / ... 2003 dl. A, în 
calitate de asociat unic, a hot�rât s� aduc� urm�toarele modific�ri : 

- Denumirea societ��ii : SC X SRL; 
- Sediul societ��ii : ...; 



 10 

                   Astfel, societatea comercial�, conform Certificatului de 
Înregistrare seria B nr. ... din ... 2003 emis de Oficiul Registrului Comer�ului 
de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, are urm�toarele date de înregistrare: 

                    SC X SRL are sediul în ..., înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului sub nr. J ..., având atribut fiscal ..., Cod Unic de Înregistrare ... .  
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� 
s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei depus� de SC X SRL  .  
 
                       III.1 Referitor la contestarea actele constatatoare privind 
taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiate de Biroul 
Vamal ..., cu numerele : 
- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ... 2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei  
TVA în vam� ... lei  

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei  
TVA în vam� ... lei  

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei  reprezentând : 
taxe vamale ... lei 
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ... lei  

cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatarul datoreaz� bugetului 
de stat obliga�ii vamale, în condi�iile în care ele s-au constatat la un 
control ulterior efectu�rii importului în regim vamal preferen�ial �i 
pentru care organele vamale române au dispus retragerea 
preferin�elor tarifare ini�ial acordate petentului întrucât administra�ia 
vamal� ... a precizat c� exportatorul ...  nu a putut face dovada c� sunt 
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originare în sensul  Protocolului 4 al Acordul România – UE �i deci nu 
pot beneficia de regim tarifar preferen�ial.  
 
                        În fapt, cu declara�iile vamale de import nr. : 
- I … / ...2003; 
- I … / ...2003; 
- I … / ...2003; 
- I … / ...2003; 
- I … / ...2003, 
petenta a efectuat importuri de bunuri constând în produse electrice de uz 
casnic sau gospod�resc din ...  pentru care a prezentat la v�muire 
certificate de origine tip EUR 1 nr.: 

- EUR 1 ...; 
- EUR 1 ...; 
- EUR 1 ...; 

�i declara�ii de pe facturile externe nr.:  
- ... / ...2003;  
- ... / ...2003. 

emise de exportatorul W . 
 
                        Autoritatea vamal� ... (Customs Division  - Ministry of 
Taxation Central Customs and Tax Administration), prin adresa nr. ... / ... – 
... – ... din data de ...2005, transmis� c�tre Autoritatea Na�ional� de Control 
- Autoritatea Na�ional� a V�milor – Bucure�ti, înregistrat� sub nr. ... / 
...2005 (anexat� în copie la dosarul contesta�iei), comunic� faptul c� din 
proprie ini�iativ� a autorit��ii vamale ... s-a efectuat o verificare privind 
autenticitatea �i corectitudinea doveziilor de origine (declara�iile de pe 
facturi �i certificatele de circula�ie EUR1) emise de exportatorul ...  cu 
urm�toarele date de identificare : 
 
DK ... 
W  
...  
... 
..., 
 
rezultând faptul c� bunurile, acoperite de o serie de ... certificate de 
circula�ie EUR1 �i ... declara�iile de pe facturi, nu pot fi considerate 
originare, dovezile de origine fiind invalidate întrucât exportatorul ...  (W) nu 
a putut aduce nicio prob� care s� poat� dovedi caracterul originar al 
bunurilor.  
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                      Între cele ... certificate de circula�ie EUR1 �i ... declara�iile de 
pe facturi, verificate �i men�ionate de autoritatea vamal� ... în adres�, se 
reg�sesc �i :  

- EUR 1   E  .../ ... 2003 (factura nr. ... / ... 2003) ; 
- EUR 1   E  ... / ... 2003 (factura nr. ... / ... 2003) ; 
- EUR 1   B  ... / ... 2003 (factura nr. ... / ... 2003); 
- EUR 1   B  ... / ... 2003 (factura nr. ... / ... 2003); 

�i declara�ia de pe factura externe nr.:  
- factura nr. ... / ...2003. 

 
                         Cu adresa nr. ... / ...2005, Autoritatea Na�ional� de Control 
Autoritatea Na�ional� a V�milor – Bucure�ti, a transmis adresa nr. ... / ... – 
... – ... din data de ...2005 a autorit��ii vamale ...  c�tre Direc�ia Regional� 
Vamal� ....   
                         Direc�ia Regional� Vamal� ..., cu adresa nr. ... / ...2005, 
înregistrat� la Biroul Vamal ... sub nr. ... / PE / ... 2005 comunic� adresa 
autorit��ii vamale ... solicitând luarea m�surilor de verifcare a firmelor 
men�ionate pe dovezile de origine respective, �i de anulare a regimului 
tarifar preferin�ial dac� acesta a fost acordat . 
        În drept, în ceea ce prive�te acordarea unui regim tarifar 
favorabil, la art. 68 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României 
se prevede c�: 
 “(1) Unele categorii de m�rfuri pot beneficia de un tratament 
tarifar favorabil, în func�ie de felul m�rfii sau de destina�ia lor 
specific�, potrivit reglement�rilor vamale sau acordurilor �i 
conven�iilor interna�ionale la care România este parte. 
 
                       Organele de control vamal au f�cut aplica�iunea prevederilor 
art. 61 �i 75 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr.141/1997, care 
prev�d :  
“ART. 61 
     (1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, într-o perioad� de 5 ani de la 
acordarea liberului de vam�, s� efectueze controlul vamal ulterior al 
opera�iunilor.”, 
ART. 75 
      În aplicarea regimului tarifar preferen�ial, regulile �i formalit��ile 
necesare pentru determinarea originii m�rfurilor sunt cele stabilite în 
acordurile �i conven�iile interna�ionale la care România este parte.” 
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precum �i prevederilor art. 40 �i art. 107 din Regulamentul de aplicare a 
Codului vamal al României aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 1114 / 
2001, care prevede :  
“   ART. 40   
         Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de 
exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara�ii 
pe propria r�spundere a acestuia în ceea ce prive�te: 
    a) exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�; 
    b) autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�; 
    c) plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat. 
ART. 107  
 În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de acte constatatoare.”  ,  
 
coroborate cu art. 21 �i art. 32 din ORDONAN�A de URGEN�� a  
GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru 
ratificarea Protocolului referitor la definirea no�iunii de "produse originare" �i 
metodele de cooperare administrativ�, anex� la Acordul european instituind 
o asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele 
membre ale acestora, pe de alt� parte, publicat� în MONITORUL OFICIAL  
NR. 849 din 29 decembrie 2001, care prevede urm�toarele : 
„Art.21 
    1. O declara�ie pe factur� la care se face referire la art. 16 paragraful 
1 b) poate fi întocmit�: 
    a) de c�tre un exportator autorizat în sensul art. 22,  sau 
    b) de c�tre un exportator pentru orice transport constând dintr-unul 
sau mai multe colete con�inând produse originare a c�ror valoare 
total� nu dep��e�te 6000 EURO. 
    2. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� dac� produsele în cauz� 
pot fi considerate ca produse originare din Comunitate, din România 
sau dintr-una din ��rile la care se face referire la art. 3 �i 4 �i dac� 
îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în acest protocol. 
    3. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� trebuie s� 
prezinte, în orice moment, la solicitarea autorit��ilor vamale ale ��rii 
exportatoare, toate documentele necesare care dovedesc caracterul 
originar al produselor în cauz� precum �i îndeplinirea celorlalte 
condi�ii stipulate în acest protocol. 
    4. O declara�ie pe factur� este f�cut� de c�tre exportator prin 
dactilografiere, �tampilare sau tip�rire pe factur�, pe documentul de 
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livrare sau pe alt document comercial dup� modelul de text ce 
figureaz� în anexa IV, folosind una dintre versiunile lingvistice 
stabilite în acea anex� �i în conformitate cu prevederile legale interne 
ale ��rii exportatoare. Declara�ia poate fi completat� �i de mân�; în 
acest caz ea trebuie scris� cu majuscule, cu cerneal�. 
    5. Declara�iile pe factur� trebuie s� fie semnate de mân�, în original, 
de c�tre exportator. Totu�i, un exportator autorizat în sensul art. 22 nu 
este obligat s� semneze astfel de declara�ii, cu condi�ia s� prezinte un 
angajament scris autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare prin care 
accept� întreaga responsabilitate pentru orice declara�ie pe factur� 
care îl identific� pe el ca �i când ar fi fost semnat� original de el. 
    6. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� de c�tre exportator în 
cazul în care produsele la care se refer� sunt exportate sau dup� 
export, cu condi�ia ca aceasta s� fie prezentat� în �ara importatoare nu 
mai târziu de 2 ani dup� efectuarea importului produselor la care se 
refer�. 
... 
Art. 32 Verificarea dovezilor de origine 
    3. Verificarea este efectuat� de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii 
exportatoare. În acest scop, ele au dreptul s� cear� orice dovad� �i s� 
realizeze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt 
control considerat corespunz�tor. 
 
               Ori, în acest caz, autoritatea vamal� ..., din proprie 
ini�iativ�, a efectuat o verificare ulterioar� privind autenticitatea �i 
corectitudinea doveziilor de origine (declara�iile de pe facturi �i 
certificatele de circula�ie EUR1) emise de exportatorul W , nefiind vorba de 
un control ulterior solicitat din partea autorit��ii vamale române drept urmare 
a unor suspiciuni sau nereguli. 
                   Astfel, autoritatea vamal� ..., este cea mai în m�sur� s� 
solicite orice dovad� �i s� realizeze orice verificare a conturilor 
exportatorului sau orice alt control considerat corespunz�tor pentru ca 
rezultatul verific�rii s� indice cu claritate dac� documentele sunt autentice, 
dac� produsele în cauz� pot fi considerate produse originare în baza 
legisla�iei Comunitare. 
                       În conformitate cu prevederile art. 17 �i 29 din ORDONAN�A 
de URGEN�� a  GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 192 din 27 decembrie 
2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea no�iunii de "produse 
originare" �i metodele de cooperare administrativ�, anex� la Acordul 
european instituind o asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile 
Europene �i statele membre ale acestora, pe de alt� parte, se arat� : 
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“ART. 17 Procedura pentru eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 
    1. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe baza cererii scrise a 
exportatorului sau, sub r�spunderea exportatorului, de c�tre 
reprezentantul s�u autorizat… 
    3. Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 trebuie s� prezinte oricând, la cererea autorit��ilor 
vamale ale ��rii exportatoare în care se elibereaz� certificatul de 
circula�ie a m�rfurilor EUR 1, toate documentele necesare care 
dovedesc caracterul originar al produselor în cauz�, precum �i 
îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în acest protocol… 
    5. Autorit��ile vamale emitente iau toate m�surile pentru a verifica 
caracterul originar al produselor �i îndeplinirea celorlalte condi�ii 
stipulate în acest protocol. În acest scop, vor avea dreptul s� solicite 
orice document justificativ �i s� realizeze orice control în 
contabilitatea exportatorului sau orice alt� verificare considerat� 
necesar�. Autorit��ile vamale emitente se vor asigura, de asemenea, 
c� documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate 
corespunz�tor. Ele verific�, în mod special, dac� spa�iul rezervat 
descrierii m�rfurilor a fost completat în a�a fel încât s� exclud� orice 
posibilitate de ad�ugare frauduloas�.” 
 
                        De asemenea trebuie �inut seama de prevederile art. 27 �i 
art. 28 din acela�i act normativ men�ionat mai sus, care men�ioneaz� : 
ART. 27 Documente probatorii 
    Documentele la care se face referire la art. 17 paragraful 3 �i la art. 
21 paragraful 3, folosite în scopul de a se dovedi c� produsele 
acoperite de un certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau de o 
declara�ie pe factur� pot fi considerate produse originare din 
Comunitate, din România sau din una din ��rile la care se face referire 
la art. 3 �i 4 �i îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în acest protocol 
pot consta inter alia din urm�toarele: 
    b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor 
folosite, emise sau întocmite în Comunitate sau România, atunci când 
aceste documente sunt folosite conform legisla�iei na�ionale; 
    d) certificate de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau declara�ii pe 
factur� care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, 
eliberate sau întocmite în Comunitate, în România sau într-una din 
��rile la care se face referire la art. 3 �i 4, în concordan�� cu regulile de 
origine care sunt identice cu regulile cuprinse în acest protocol. 
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ART. 28  P�strarea dovezii originii �i a documentelor probatorii 
    …2. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� va p�stra 
cel pu�in 3 ani copia de pe aceast� declara�ie pe factur�, precum �i 
documentele la care se face referire la art. 21 paragraful 3.” 
 
                       În aceste condi�ii, autoritatea vamal� ... este cea în m�sur� 
s� indice dac� documentele sunt autentice, dac� produsele în cauz� pot 
fi considerate produse originare din Comunitate, �i dac� pot beneficia 
de regim tarifar preferen�ial, administra�iile vamale ale statelor UE iau 
decizia asupra acord�rii sau neacord�rii caracterului de produse originare 
în vederea aplic�rii regimului tarifar preferen�ial, iar autoritatea vamal� 
român� nu este în m�sur� s� aprecieze c� m�rfurile acoperite de 
certificate EUR1 �i de declara�ii de pe factur� sunt sau nu produse 
originare, fiind doar autoritatea care aplic� regimul vamal legal în baza 
reglement�rilor cuprinse în Protocol în baza documentelor prezentate 
în vam�. 
                      Autoritatea vamal� român� în cadrul actelor constatatoare au 
precizat clar c� autoritatea vamal� ... a considerat c� bunurile nu constituie 
produse originare din Comunitatea European�. 
                     Organele vamale române au invocat în cadrul actelor 
constatatoare prevederile Hot�rârii Guvernului nr. 1114 / 2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, care la 
art.40 stipuleaz�: 
“   ART. 40 
    Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de exportator 
sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara�ii pe propria 
r�spundere a acestuia în ceea ce prive�te: 
    a) exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�; 
    b) autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�; 
    c) plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat.” 
 
petentul fiind r�spunz�tor de autenticitatea documentelor anexate la 
declara�ia vamal�, �i în conformitate cu prevederile art. 107 din Hot�rârea 
Guvernului nr. 1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Codului vamal al României, care arat� : 
“ART. 107  
 În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de acte constatatoare.”  ,  
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                       Astfel, organele vamale, în mod legal, au procedat la 
întocmirea actele constatatoare nr. ... ÷ ... /  ...2006 privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului încheiate de Biroul Vamal .... 
      Fa�� de cele de mai sus, contesta�ia referitor la cap�tul 
de cerere privind actele constatatoare nr. ... ÷ ... /  ...2006 privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiate de Biroul Vamal ... 
va fi respins� ca neîntemeiat�. 
 
 
                     III.2 Referitor la cap�tul de cerere privind Decizile 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, cu numerele : 
- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... lei reprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

- nr. ... / ...2006 în sum� de ... leireprezentând : 
major�ri taxe vamale ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� acestea sunt datorate în condi�iile 
în care prin contesta�ia formulat� contestatoarea nu aduce nici un 
argument concret, faptic sau legal, în sus�inerea acestui cap�t de 
cerere .   

 
     Cu privire la aceast� sum� stabilit� ca datorat�, SC X SRL   

nu arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 

     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 
176 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
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    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 
                     Fa�� de cele de mai sus, faptul c� SC X SRL   nu invoc� 
prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, 
însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, 
num�rul de zile de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i 
�inând cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare 
neputându-se substitui contestatoarei cu privire la motivele prin care 
aceasta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
                       Având în vedere cele ar�tate la pct. III. 1 din prezenta, pe 
cale de consecin��, �inând cont de de faptul c� stabilirea de dobânzi �i 
penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur 
principale » contesta�ia va fi respins� ca nemotivat� pentru cap�tul de 
cerere privind decizile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, cu 
numerele ... ÷ ... /  ...2006, încheiate de organele de control din cadrul 
Biroului Vamal ... 
 
                     III.3 Referitor la cap�tul de cerere privind contestarea 
m�surii înfiin��rii popririi asupra disponibilit��iilor b�ne�ti, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� acest cap�t de cerere are obiect în 
condi�iile în care prin contesta�ia formulat� contestatoarea nu aduce 
nici un argument concret, faptic sau legal, în sus�inerea acestui cap�t 
de cerere  .   
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                        În ceea ce prive�te m�sura înfiin��rii popririi asupra 
disponibilit��iilor b�ne�ti, SC X SRL   nu arat� motivele de fapt �i de drept 
pe care î�i întemeiaz� contesta�ia.  
     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 
176 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 
                     Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL  nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la 
num�rul actului atacat, baza care a stat la emiterea vreunei m�surii de 
înfiin��rii a popririi asupra disponibilit��iilor b�ne�ti, organele de solu�ionare 
neputându-se substitui contestatoarei cu privire la motivele prin care 
aceasta în�elege s� combat� aceast� m�sur�, încadrerea într-un temei 
legal în vigoare a solicit�riilor, respectiv motivele de drept �i de fapt pe 
care v� motiva�i, contesta�ie împotriva m�surii înfiin��rii popririi asupra 
disponibilit��ilor b�ne�ti (aceste c�ii de atac, respectiv contesta�ia la 
executare, urmând proceduri separate de solu�ionare), contesta�ia va fi 
respins� ca nemotivat� pentru cap�tul de cerere privind m�sura 
înfiin��rii popririi asupra disponibilit��iilor b�ne�ti. 
 
                       III. 4 Referitor la suspendarea execut�rii actelor 
contestate pân� la solu�ionarea contesta�iei 
 
                        Se re�ine c� întrucât prin prezenta decizie a fost solu�ionat� 
contesta�ia, solicitarea respectiva nu mai are obiect. 
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul Legii privind Codul 
vamal al Romaniei nr.141/1997, a prevederilor din Hot�rârea Guvernului nr. 
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1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal 
al României, a reglement�rilor ORDONAN�EI de URGEN�� a  
GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru 
ratificarea Protocolului privind definirea no�iunii de "produse originare" �i 
metodele de cooperare administrativ�, anex� la Acordul european instituind 
o asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele 
membre ale acestora, pe de alt� parte, �i a prevederilor ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, a ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se : 
 

DECIDE  
 

                     Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, cu 
privire la cap�tul de cerere privind actele constatatoare nr. ... ÷ ... /  
...2006 privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
încheiate de Biroul Vamal ..., referitor la suma ... lei reprezentând :   
taxe vamale ... lei  
comision vamal ... lei 
TVA în vam� ...lei 

                     Art.2 – Respingerea  contesta�iei, ca nemotivat�, cu 
privire la cap�tul de cerere privind decizile referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, cu numerele ... ÷ ... /  ...2006, încheiate de organele de 
control din cadrul Biroului Vamal ..., referitor la suma de ... lei 
reprezentând : 
major�ri taxe vamale … lei 
major�ri TVA în vam� ... lei 
major�ri comision vamal ... lei 

                     Art.3 – Respingerea  contesta�iei, ca nemotivat�, cu 
privire la cap�tul de cerere privind m�sura înfiin��rii popririi asupra 
disponibilit��iilor b�ne�ti. 
                     Art.4 – Respingerea  contesta�iei, ca r�mas� f�r� obiect, 
cu privire la cap�tul de cerere referitor la suspendarea execut�rii 
actelor contestate pân� la solu�ionarea contesta�iei. 
                 Art.5 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 


