
ROMÂNIA 
TRIBUNALUL ARAD Operator .../.... 
Sec ia de contencios administrativ i fiscal, litigii de munc i 
asigur ri sociale Dosar nr. ..../108/2010

 
SENTIN A CIVIL 

NR. ... edin a public din data 
de ....02. 2011 Pre edinte : ....  

Grefier : .......... 

S-a luat in examinare ac iunea în contencios administrativ 
formulat de reclamantul x, în contradictoriu cu pârâ ii Administra ia 
Finan elor Publice a Municipiului Arad i Direc ia General a Finan elor 
Publice a Jude ului Arad, având ca obiect contesta ie act administrativ. 

La apelul nominal se prezint reprezentantul reclamantului, 
avocat ......, lips fiind pârâ ii.

 

Procedura de citare este legal îndeplinit .

 

S-a f cut referatul cauzei, dup care nemaifiind alte cereri 
instan a constat cauza în stare de judecat i acord cuvântul pe fond.

 

Reprezentantul reclamantului solicit admiterea ac iunii astfel 
cum a fost formulat în scris.

 

T R I B U N A L U L 

Constat c prin ac iunea în contencios administrativ înregistrat la 
aceast instan la data de ... noiembrie 2010, reclamantul X a chemat în judecat 
pârâtele Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad i Direc ia 
General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, solicitând anularea Deciziei nr. 
....../05.08.2010, prin care s-a respins ca neîntemeiat contesta ia formulat de 
reclamant, anularea deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
..... din 27.05.2010 emis

 

de Administra ia Finan elor Publice a Municipiului 
Arad i restituirea taxei de poluare în cuantum de .... lei, precum i obligarea 
pârâtelor la plata dobânzii legale în cuantumul prev zut de Codul de procedur 
civil

 

de la data pl ii pân la restituirea efectiv i la plata cheltuielilor de 
judecat , în motivare ar tând c a achizi ionat din Germania autoturismul marca 
... tip ...., pentru înmatricularea acestuia fiind obligat s pl teasc taxa pe poluare 
pentru autoturisme prev zut de OUG nr. 50/2008.

 

Consider reclamantul c aplicarea taxei de poluare a fost expres 
interzis prin art. 90 paragraful 1 din Tratatul Comunit ii

 

Europene, text legal ce 
prevede c nici un stat membru nu aplic , direct sau indirect, produselor altor 
state membre impozite interne de orice natur mai mari decât cele ce se aplic , 
direct sau indirect, produselor na ionale similare", iar jurispruden a

 

european în 
materie este împotriva adopt rii unor atare m suri discriminatorii de c tre statele 
Uniunii Europene. 



De asemenea, sus ine reclamantul c aceast tax a fost instituit prin 
OUG nr. 50/2008, cu modific rile i complet rile ni teri oare cu înc lcarea 
legisla iei comunitare în vigoare i în mod repetat Instan ele na ionale au retinut 
c taxa în discu ie instituie un reuim defavorabil produselor importate din alte 
state ale Uniunii Europene. 

Prin întâmpinare pârâta Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad, a solicitat respingerea ac iunii în principal ca netemeinic i 
nelegal , ap rându-se în esen prin aceea c taxa pentru poluare nu este contrar 
dispozi iilor comunitare de care se prevaleaz reclamantul, iar în subsidiar a 
solicitat admiterea cererii de chemare în garan ie a Ministerului Mediului - 
Administra ia Fondului pentru Mediu, ar tând c reclamantul a achitat dc bun 
voie taxa de poluare care a fost virat Fondului pentru mediu conform art. 1 alin. 
1 din OUG nr. 50/200S, prin urmare, având în vedere c acest fond este gestionat 
de Administra ia Fondului pentru Mediu, consider pârâta c Administra ia 
Finan elor Publice a Municipiului Arad nu poate fi obligat la restituirea 
contravalorii taxei de poluare pentru autovehicule i a dobânzilor, deoarece 
institu ia pârât doar a calculat i încasat contravaloarea taxei pe care ulterior a 
virat-o Fondului dc mediu. 

Prin întâmpinare pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a 
Jude ului Arad solicit respingerea ac iunii; arat c , cât vreme legisla ia fiscal 
prevede în mod expres plata taxei pe poluare cu ocazia primei înmatricul ri, 
rezult c aceasta este în mod legal datorat , astfel c adoptarea OUG nr. 
50/2008 a avut, printre alte motiva ii i necesitatea respect rii legisla iei 
europene. 

Din probele administrate în cauz , instan a re ine urm toarele:

 

Reclamantul a cump rat din Germania autoturismul marca ... tip ... 
serie asiu ... pentru care a achitat taxa pe poluare în cuantum de .... lei. 

Reclamantul a depus cererea de restituire a taxei în data de ....06.2010 
la Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad, cerere care i-a fost 
respins prin adresa nr. ..../05.08.2010 emis de Administra ia Finan elor Publice 
a Municipiului Arad. 

Fa de starea de fapt re inut

 

mai sus, instan a constat c ac iunea 
reclamantului este neîntemeiat pentru considerentele ce se vor eviden ia în cele 
ce urmeaz :

 

OUG nr. 50/21.04.2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 327 din 25 aprilie 
2008, i a intrat în vigoare la data de 01.07.2008, conform art. 14 din acest act 
normativ. 

A fost modificat prin OUG nr. 208/2008, ce a intrat în vigoare la data 
public rii în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 825/08.12.2008. OUG nr. 50/2008 a 
fost modificat , din nou, prin OUG nr. 218/2008, ce a intrat în vigoare la 
11.12.2008 - dala public rii actului in Monitorul Oficial. Prin art. I al acestei din 
urm ordonan e de urgen a fost abrogat OUG nr. 208/2008. OUG nr. 50/2008 a 
fost modificat , pentru a treia oar . prin OUG nr. 7/2009 ce a intrat în vigoare la 



data public rii în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 103/1902.2009. OUG nr. 
50/2008 a fost modificat pentru a patra oar prin art. 35 din Legea nr. 329/05.1 
1.2009 privind reorganizarea unor autorit i i institu ii publice, ra ionalizarea 
cheltuielilor publice, sus inerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia European i Fondul Monetar Interna ional, ce a intrat în 
vigoare la data de 12.11.2009. O alt completare a dispozi iilor referitoare la taxa 
pe poluare a avut loc prin OUG nr. 117/2009 (publicat în M.O. nr. 
926/30.12.2009). 

în perioada 01.07.2008 - 18.02.2009 s-au aplicat taxele stabilite 
conform anexelor la OUG nr. 50/2008, în varianta ini ial , iar, începând cu data 
de 19.02.2009 au devenit incidente taxele stabilite conform OUG nr. 7/2009, în 
urm toarele condi ii:

 

In intervalul 01.07.2008 - 10.12.2008 s-au aplicat taxele stabilite conform 
anexelor la OUG nr. 50/2008, în varianta ini ial , în condi iile în care în perioada 
08.12.2008 - 10.12.2008, când a fost în vigoare OUG nr. 208/2008, s-a achitat o 
taxa de poluare majorat , fiind, îns , abrogat prin OUG nr. 218/2008, al c rei 
art. IV alin. 1 a prev zut obliga ia de restituire a taxelor pl tite conform anexelor 
la OUG nr. 208/2008 în perioada celor trei zile de mai sus pân la valoarea 
taxelor instituite prin OUG nr. 50/2008, în varianta ini ial .

 

în perioada 11.12.2008 - 14.12.2008 s-au aplicat taxele stabilite 
conform anexelor la OUG nr. 50/2008, în varianta ini ial , potrivit art. IV alin. 2 
din OUG nr. 218/2008. în intervalul 15.12.2008 - 18.02.2009 au fost incidente 
taxele stabilite conform anexelor la OUG nr. 50/2008 modificat prin OUG nr. 
218/2008, în condi iile în care la 15.12.2008 au intrat în vigoare anexele 
prev zute de art. II din OUG nr. 218/2008, conform art. V din OUG nr. 218/2008.

 

îns , ulterior, art. II alin. 1 din OUG nr. 7/2009 a stabilit c pentru 
autoturismele achizi ionate înainte de 15.12.2008 si care nu au fost înmatriculate 
în România pân la data intr rii in vigoare a OUG nr. 7/2009 se aplica nivelul 
taxei pe poluare pentru autovehicule prev zut in OUG nr. 50/2008 în forma 
ini ial , iar la alin. 2 a prev zut c , pentru autoturismele înmatriculate dup 
15.12.2008 i pentru care s-a pl tit taxa majorat conform OUG nr. 218/2008, se 
realizeaz restituirea diferen ei dintre taxa majorat i taxa ini ial , la cerere, în 
termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire înso ite de 
documenta ia necesar .

 

începând cu OUG nr. 218/2008 au fost instituite diferite excep ii de la 
plata taxei pe poluare. 

Astfel, potrivit art. III alin. 1 din OUG nr. 218/2008, au fost scutite de 
la plata taxei de poluare autovehiculele M 1 cu norma de poluare Euro 4 a c ror 
capacitate cilindric ce nu dep e te 2.000 cmc. precum i pentru toate 
autovehiculele Nl cu norma de poluare Euro 4 care se înmatriculeaz pentru 
prima dat în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 
15.12.2008 - 3 1.12.2009 inclusiv. Alin. 2 al art. III a a prev zut obliga ia de plat 
a taxelor, conform anexelor nr. i i 2, pentru autovehiculelor Ml cu norma de 
poluare Euro 4 a c ror capacitate cilindric nu dep e te 2.000 cmc, precum i 



tuturor autovehiculelor Nl cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru 
prima dat în afara Uniunii Europene i care se înmatriculeaz în România.

 
Deci pentru aceea i categorie de autovehicule, dac erau noi erau 

scutite de la plata taxei pe poluare, fiind obligatorie, îns , taxa pentru cele second 
hand, înmatriculate pentru prima oar în afara Comunit ii Europene i pentru 
care se solicit reînmatricularea în România.

 
Aceast excep ie de la plata taxei

 
d e poluare a fost extins prin OUG 

nr. 117/2009 (puhlicar în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 926

 

din 30 decembrie 
2009) la toate autovehiculele Ml cu norma d e poluare Euro 4. a c ror capacitate 
cilindric nu dep e te 2.000 cm3, precum i autovehiculele Nl cu norma de 
poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dat într-un s t a t membru al Uniunii 
Europene în perioada 15.12.2008 - 31.12.2009 inclusiv, cu condi ia ca 
înmatricularea s aib lor pentru prima dat în România în termen de 45 de zile 
de la data intr rii în vigoare a acestei ordonan e

 

d e urgen .

 

Ins , a a cum rezult din succesiunea modific rilor aduse OUG nr. 
50/2008 i datele la care au intervenit acestea scutirea de la plata taxei ne poluare 
pentru autoturismele Ml cu norma de poluare E4 a intervenit pentru prima dat la 
data de 15.12.2008, conform art. II din OUG nr. 208/2008, ce prevedea scutirea 
de al plata taxei pe poluare a tuturor autovehiculelor a c ror capacitate cilindric 
nu dep e te 2.000 cm3 i care se înmatriculeaz pentru prima dat în România 
sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15.12.2008. 
OUG nr. 208/2009 a fost respins prin Legea nr. 335/2009, dar autoturismele Ml 
cu norma de poluare E4, cu o capacitate cilindric mai mic de 2.000 cmc au fost 
scutite de la plata taxei prin art. III alin. 1 din OUG nr. 218/2008 în perioada 
15.12.2008 - 31.12.2009, dac se înmatriculau pentru prima dat în România sau 
în alte state membre ale Uniunii Europene. Excep ie a fost extins prin OUG nr.

 

117/2009 Ia toate autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4, a c ror 
capacitate cilindric nu dep e te 2.000 cm3, în condi iile de mai sus.

 

Conform art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea European 
(actualmente art. 110 al noului Tratat privind func ionarea Uniunii Europene, cu 
acela i con inut), conform c ruia:

 

Nici un stat membru nu aplic , direct sau indirect,

 

produselor altor 
state membre impozite interne de orice natur mai mari decât cele care se aplic , 
direct sau indirect, produselor na ionale similare.

 

De asemenea, nici un stat membru nu aplic produselor altor state 
membre impozite interne de natur s protejeze indirect alte sectoare de 
produc ie.

 

In interpretarea art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea European , 
în Hot rârea Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene din 5 decembrie 2006 - 
dat în cauzele reunite C-290/05 i C-333/05. Âkos Nâdasdi c. Vam-es 
Penzugyorseg Eszak-Alfoldi Regionalis Parancsnoksâga, respectiv Ilona Nemeth 
c. Vam-es Penzugyorseg Del-Alfoldi Regionalis Parancsnoksâga - Curtea 
European de Justi ie a ar tat urm toarele: 45. A a cum Curtea a statuat deja, în 
sistemul Tratatului instituind Comunitatea European art. 90 suplimenteaz 



dispozi iile referitoare la abolirea taxelor vamale i a m surilor cu efect 
echivalent. Scopul acestuia este acela de a asigura libera circula ie a m rfurilor 
între statele membre în condi ii normale de concuren , prin eliminarea oric ror 
forme de protec ie care pot rezulta din aplicarea unor impozite interne care 
discrimineaz produsele provenite din alte state membre (cauzele reunite C-
393/04 i C- 41/05, Air Liquide Industries Belgium, Culegere 2006 p.1-0000, 
par.55 i jurispruden a acolo citat ).

 

46. In ceea ce prive te importarea autoturismelor second-hand importate, Curtea 
a apreciat de asemenea c art. 90 caut s asigure completa neutralitatea 
impozit rii interne sub raportul concuren ei între

 

produsele care se afl deja pe 
pia a na ional i produsele importate (cauza C- 387/01 ,Weigel, Culegere 2004, 
p.I-4981, par. 66 i jurispruden a acolo citat ).

 

47. Conform unei jurispruden e bine stabilite, art. 90 par. 1 este înc lcat atunci 
când taxa aplicat produselor importate i taxa aplicat produselor na ionale 
similare sunt calculate diferit pe baza unor criterii care conduc, chiar dac numai 
în anumite cazuri, la un nivel al taxei mai mare în cazul produselor importate (a 
se vedea cauza Weigel, par. 67, precum i jurispruden a acolo citat ). Totu i, 
chiar dac nu sunt îndeplinite condi iile pentru existen a unei asemenea 
discrimin ri, impozitarea poate fi discriminatorie în mod indirect, datorit 
efectelor pe care le produce. 
48. In scopul de a asigura neutralitatea impozit rii interne prin respectarea 
regulilor de concuren între autoturismele uzate aflate deja pe pia a na ional i 
autoturismele similare importate, este necesar s fie comparate efectele taxei de 
înmatriculare pentru vehiculele nou importate dintr-un alt stat membru decât 
Ungaria cu efectele valorii reziduale a taxei de înmatriculare care afecteaz 
vehiculele similare înmatriculate deja în Ungaria i c rora, pentru acest scop, le-a 
fost deja aplicat aceast taxa. 49. O compara ie cu autoturismele second-hand 
plasate în circula ie in Ungaria înainte de intrarea în vigoare a Legii privind 
taxele de înmatriculare nu este relevant . Scopul ari. 90 nu este acela de a 
împiedica statele membre s introduc noi impozite sau s schimbe cota de 
impunere sau ba/a dc impunere a unor impozite existente. 
51. Cât prive te criteriile care pot fi folosite pentru determinarea unei taxe, 
Curtea observa ca. în stadiul sau actual dreptul comunitar nu restrânge libertatea 
fiec rui stat membru de a construi un sistem fiscal care tace diferen ieri între 
anumite produse chiar dac este vorba de produse similare in sensul art. 90 par. I 
din Tratatul instituind Comunitatea European ne baza unor criterii obiective, 
cum ar fi provenien a materiilor prime folosite sau procesul de produc ie aplicat. 
Totu i, o asemenea diferen iere este compatibil cu dreptul comunitar numai dac 
urm re te obiective care sunt ele însele compatibile cu cerin ele Tratatului i ale 
legisla iei comunitare secundare i dac regulile în cauz sunt de natur s evite 
orice form de discriminare, direct sau indirect , îndreptata împotriva 
importurilor din alte state membre sau orice alt form de protec ie a produselor 
na ionale concurente (cauza Outokumpu, par. 30).
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52. In contextul sistemul taxelor de înmatriculare, criterii precum tipul 
motorului, capacitatea cilindric i clasificarea fundamentat pe motne de 
protec ie a mediului reprezint criterii obiective. Prin urmare ele pot fi folosite 
într-un asemenea sistem. Pe de alt parte, nici nu exist vreo cerin ca valoarea 
taxei s fie legat de pre ul autoturismului.

 
53. Totu i, o tax de înmatriculare nu trebuie s împov reze produsele provenind 
din alte state membre mai mult decât produsele na ionale similare.

 

54. Un autoturism nou pentru care taxa de înmatriculare a fost pl tit în Ungaria 
î i pierde, în timp. o parte din valoarea sa de pia . Pe m sura deprecierii 
autoturismului, se diminueaz de asemenea cuantumul taxei de înmatriculare 
incluse în valoarea rezidual a autoturismului. Din moment ce acesta este un 
autoturism folosit, el nu poate fi vândut decât pentru un pre ce corespunde unei 
p r i din valoarea sa ini ial , care con ine valoarea rezidual a taxei de 
înmatriculare. 
55. Pare a rezulta, din informa iile transmise de instan ele na ionale, c un 
autoturism de acela i model, vechime, cu acela i num r de kilometri parcur i, 
cump rat într-un alt stat membru i înregistrat în Ungaria, va atrage aplicarea 
integral a taxei de înmatriculare prev zut pentru aceast categorie de 
autoturisme. Prin urmare, taxa reprezint o sarcin mai consistent pentru 
autoturismele second-hand importate decât pentru autoturismele similare deja 
înregistrate în Ungaria, c rora li s-a aplicat taxa de înmatriculare într-un stadiu 
anterior. 
56. Deci, de i scopul înmatricul rii este acela de protec ie a mediului i nu ine 
cont de valoarea de pia a autoturismului, aplicarea art. 90 par. 1 din Tratatul 
instituind Comunitatea European implic luarea în considerare a deprecierii 
autoturismelor folosite atunci când acestea sunt impozitate, din moment ce 
aceast tax este perceput numai o dat , atunci când autoturismul este pentru 
prima dat Înregistrat în vederea punerii în circula ie în statul membru in cauz , 
fiind încorporat în aceast valoare.

 

57. Rezult din considera iile de mai sus c r spunsul la întreb rile adresate 
Cur i: în cauza C-290/05, respectiv in prima parte a întreb rii a treia i întrebarea 
a patra din cauza C-333/05 trebuie s fie acela c art.

 

90 par 1 din Tratatul 
instituind Comunitatea European trebuie interpretat ca interzicând o tax de tipul 
celei prev zute de Legea privind taxele ue înmatriculare, atâta timp cât:

 

- taxa este perceput asupra autoturismelor second-hand puse pentru prima dat în 
circula ie pe teritoriul unui stat membru;

 

- valoarea taxei, determinat exclusiv prin raportare la caracteristicile tehnice ale 
autoturismului (tipul motorului, capacitatea cilindric ) i clasificarea din punct de 
vedere al polu rii, este calculat f r a se lua în calcul deprecierea autoturismului, 
de o asemenea manier încât, atunci când se aplic autoturismelor second-hand 
importate uin statele membre, aceasta excede valoarea rezidual a unor 
autoturisme second-hand similare care au fost deja înregistrate în statul membru 
în care sunt importate. 
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O compara ie cu autoturismele second-hand plasate în circula ie în 

acest stat membru înainte de aplicarea Legii privind taxele de înmatriculare nu 
este relevant ."

 
A 

In consecin , stabilirea unei taxe pe poluare nu este incompatibil prin 
ea îns i cu art. 90 din TCE (actualmente art. 110).

 
Scopul OUG nr. 50/2008 este determinat în art. I alin. 1 în sensul 

stabilirii cadrului legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
denumit în continuare tax , care constituie venit la bugetul Fondului pentru 
mediu i se gestioneaz de Administra ia Fondului pentru Mediu, în vederea 
finan rii programelor i proiectelor pentru protec ia mediului", fiind relevate în 
alin. 2 programe i proiecte pentru protec ia mediului ce urmau a fi finan ate cu 
sumele colectate din încasare taxei. 

Doar ulterior, prin OUG nr. 218/2008 acest scop a fost deturnat de la 
necesitatea sus inerii unor programe de protec ie a mediului, la protejarea 
industriei interne de autovehicule i p strarea locurilor de munc angrenate în 
produc ia de autovehicule, ce constituie, în sine o înc lcare a art. 90 alin. 2 al 
TCE. 

Astfel, în preambulul OUG nr. 218/2008 se prevede faptul c 
adoptarea acesteia a fost necesar având în vedere concluziile analizei gradului de 
adâncire a crizei financiare i economice în luna octombrie, care relev o sc dere 
important a pie elor auto si a produc iei industriei furnizoare, precum i m surile 
de sus inere a sectorului de automobile, afectat de criza financiar interna ional ; 
faptul ca Guvernul României se preocup de luarea m surilor care s asigure 
p strarea locurilor de munc în economia româneasc , iar la un loc de munc in 
industria constructoare sunt 4 locuri de munc în industria furnizoare, inând cont 
de faptul c toate aceste elemente constituie situa ii extraordinare a c ror 
reglementare nu poate fi amânat i totodat având în vedere c aceste elemente \ 
izeaz interesul public si constituie situa ii de urgen i extraordinare, a c ror 
reglementare nu poate fi amftnat.V. 

Astfel, aceast modificare a OUG nr. 50/2008 nu mai are leg tur cu 
scopul declarat al adopt rii OUG nr. 50/2008. care potrivi! eru'imdin din 
preambulul acestui act normativ urm rea ini ial, asigurarea protec iei mediului 
prin realizarea unor programe i proiecte pentru îmbun t irea calit ii aerului i 
pentru încadrarea în valorile limit prev zute de legisla ia comunitar în acest 
domeniu inând cont de necesitatea adopt rii de m suri pentru a asigura 
respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurispruden ei 
Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene, având în vedere faptul c aceste 
m suri trebuie adoptate în regim de urgen , pentru evitarea oric ror consecin e 
juridice negative ale situa iei actuale.

 

Pe de alt parte, OUG nr. 50/2008 în forma sa ini ial nu crea alte 
excep ii de la plata taxei pe poluare în afara celor prev zute de an. 5 alin. 2 i art. 
9. Astfel, conform art. 3 alin. 2 erau exceptate de la plata taxei pe poluare 
urm toarele autovehicule:

 

apar inând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare 
i membrilor acestora, precum i altor organiza ii i persoane str ine cu statut 
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diplomatic, care î i desf oar activitatea pe teritoriul României; autoturismele 
echipate i destinate conducerii de c tre persoanele cu handicap fizic grav i 
accentuat, care posed permis de conducere; autovehiculele destinate a fi utilizate 
de foi ele armate, for ele de securitate a statului, de poli ie, de jandarmerie, de 
poli ia de frontier , de pompieri; autovehiculele destinate serviciilor de 
ambulan i medicin , autovehiculele speciale echipate corespunz tor pentru 
acordarea ajutorului de urgen , precum i autovehiculele speciale destinate 
serviciilor de descarcerare; autovehiculele a c ror caroserie sau al c ror asiu a 
fost înlocuit /înlocuit, cu condi ia ca aceste autovehicule s fi fost anterior 
înmatriculate pe teritoriul României. Conform art. 9, nu se pl te te taxa pe 
poluare pentru urm toarele autovehicule: cele încadrate în categoria vehiculelor 
istorice; acordate institu iilor de înv mânt, s n tate i cultur , ministerelor, 
altor organe ale administra iei publice, structurilor patronale i sindicale 
reprezentative la nivel na ional, asocia iilor i funda iilor de utilitate public , de 
c tre guverne str ine, organisme interna ionale i organiza ii nonprofit i de 
caritate, prin dona ii sau finan ate direct din împrumuturi nerambursabile, precum 
i din programe de cooperare tiin ific i tehnic ; confiscate sau intrate potrivit 

legii în proprietatea privat a statului i acordate cu titlu gratuit în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; destinate competi iilor sportive, definite conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Or, nici unul dintre aceste criterii nu are leg tur cu prima 
înmatriculare a autovehiculului, nefacând distinc ii între cele noi i celc uzate.

 

In plus, din coinunicaiuî din 05.02.2010 al Comisiei Europene privitor 
la propunerea de clasare a plângerii nr. 2009/2002 rezult c departamentul 
responsabil ai Comisiei a concluzionat, dup analizarea OUG nr. 218/2008, c 
aceasta nu respect art. 1 10 din TFUE (fostul art. 90 din TCE), în condi iile în 
care anumite autovehicule uzate par a fi suprataxate în compara ie cu vehicule 
similare înmatriculate ca noi. S-a re inut c scutirea acordat de OUG nr. 
218/2008 nu pare a se baza pe criterii obiective i tinde s favorizeze produc torii 
autohtoni de autovehicule, motiv pentru care la 26.06.2009 Comisia a emis o 
scrisoare de punere în întârziere prin care punea în vedere României s modifice 
aceste prevederi legale. în urma anun ului statului român privitor la abrogarea, 
prin OUG nr. 117/2009, începând cu 01.01.2010 a scutirii reglementate de OUG 
nr. 218/2008, Comisia european a considerat c autorit ile române au luat 
m surile necesare pentru a asigura respectarea legisla iei comunitare, re inând c 
în momentul de fa se pare c legisla ia român privind taxa de înmatriculare a 

vehiculelor este conform cu art. 110 din TFUE", motiv pentru care a propus 
clasarea cazului cu care a fost învestit . Comisia European a re inui 
neconformitatea OUG nr. 50/2008 modificat prin OUG nr. 218/2008 doar prin 
prisma unui singur criteriu, i anume cel al discrimin rii.

 

Astfel fiind, nu se poate re ine existen a unei discrimin ri în ceea ce 
prive te modul de taxare al autovehiculelor nici pentru perioada de timp 
ulterioar momentului la care OUG nr. 50/2008 a fost modificat prin OUG nr. 
117./2009 pentru c , prin acest din urm act normativ discriminarea pe care a 
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avut-o în vedere Comisia European ce a vizat numai scutirea acordat prin OUG 
nr. 218/2008, care discriminare a persistat i sub imperiul OUG nr. 7/2009, acte 
normative ce au înc lcat prevederile art. 90 din Tratat, a fost înl turat i, prin 
urmare, pentru perioada ulterioar momentului enun at nu se mai pune problema 
incompatibilit ii actului normativ în discu ie cu textele comunitare.

Or în spe a de fa este lesne de observat c taxa pentru poluare nu a 
fost achitat de c tre reclamant sub imperiul OUG nr. 50/2008, cu modific rile 
care s-au adus acestui act normativ prin OUG nr. 218/2008 i OUG nr. 7/2009, ci 
dimpotriv , pl tit fiind la data de 19 octombrie 2010, în baza deciziei de calcul 
nr. 13890/18.10.2010, este evident c a fost achitat într-un moment în care 
discriminarea instituit prin cele dou acte normative modificatoare mai înainte 
men ionate a fost înl turat prin dispozi iile OUG nr. 117/2009, act normativ ce a 
fost publicat în Monitorul Oficial al României la 30.12.2009, i prin urmare, nu 
pot tl primite în niciun fel sus inerile implicite ale reclamantului ce rezid din 
chiar demersul judiciar ini iat referitoare la aceea c discriminarea persist i 
dup adoptarea OUG nr. 117/2009, pentru motivele ce rezult cu prisosin din 
considerentele sentin ei de fa .

 

Prin urmare, trebuie reamintit de c tre tribunal ca o concluzie final , 
c doar OUG astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 21 S/2008 >i OUG nr. 
7/2009 înc lca prevederile art. 90 din TCE, ceea ce face s lle neconform cu 
principiul ce rezid din acest text comunitar actul normativ ce stabile te taxa pe 
poluare doar de la data intr rii în vigoare a OUG nr. 21 S/2008 i pân la 
momennil modific rii OUG nr. 50/2008 prin OUG nr. 1 17/2009, ce a înl turat 
discriminarea între mouul de taxare a autoturismelor na ionale i cele 
înmatriculate în alte siate membre al Comunit ii europene, nefiind îns 
incompatibil cu textul comunitar OUG nr. 50/2008 în forma sa ini ial dup cum 
nu este incompatibil cu acesta nici OUG nr. 50/2008 în forma modificat prin 
OUG nr. 1 17/2009. 

De altfel, este cunoscut i faptul c din comunicatul cu dat recent 
din 02.09.2010, al Comisiei pentru peti ii din cadrul Parlamentului European s-a 
statuat tocmai în sensul celor eviden iate i de c tre instan a de judecat în 
dosarul de fa referitor la faptul c au încetat s existe motivele care au stat la 
baza procedurii de înc lcare, ca urmare a adopt rii OUG nr. 1 17/2009 prin care a 
fost modificat OUG nr. 50/2008. 

Comunicatul în discu ie a fost dat cu referire la peti ia nr. 1717/2008, 
prin care peti ionarul Ion Gârboan, de na ionalitate român ,

 

a protestat împotriva 
taxei excesive impuse de autorit ile române pentru prima înmatriculare a 
vehiculelor achizi ionate în alte state membre ale UE, sus inându-se de c tre 
acesta c a cump rat un autoturism în

 

Belgia i c taxa reprezint aproximativ 
35% din pre ul de achizi ie pl tit, ca i cu referire la peti ia nr. 1776/2008 
adresat de Paula Sandu Stillert, de na ionalitate german , vizând presupusa 
înc lcare de c tre Statul Român a liberei circula ie a bunurilor, peti ionara 
informând c vehiculele importate deja înainte de 15 decembrie 2008 nu au mai 
putut fl înmatriculate conform vechii reglement ri deoarece autoritatea 
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competent nu mai accept nicio înscriere înc de la data de 09 decembrie 2008, 
concluzionându-se prin peti ie c , comportamentul Statului Român este în 
contradic ie cu libera circula ie a bunurilor pe pia a intern , peti ii care au fost 
declarate admisibile la 27 martie 2009 i respectiv 03 aprilie 2009. 

De i prin r spunsul Comisiei din 07

 
iulie 2009 s-a concluzionat c 

aceasta este con tient de faptul c exist o înc lcare a dreptului comunitar i se 
ocup de inconsisten ele legisla iei române ti în materie de tax auto. în raport cu 
con inutul peti iilor i bazat pe comentariile Comisiei

 

privind acestea, comentarii 
ce se reg sesc în chiar cuprinsul comunicatului amintit deja în aliniatul 
precedent, prin r spunsul aceleia i comisii primit la data de 02 septembrie 2010, 
s-a statuat c în urma ini ierii procedurii de înc lcare a dreptului Uniunii 
împotriva României, la 25 iunie 2009, autorit ile române au r spuns la 28 
septembrie 2009, iar ulterior la 12 ianuarie 2010 autorit ile române au transmis 
Comisiei OUG nr. 117/2009, care elimin scutirea acordat anumitor 
autovehicule în temeiul OUG nr. 218/2008, reintroducând astfel regimul de 
taxare existent în temeiul OUG nr. 50/2008 i în consecin motivele care au stat 
la baza proccdurii de înc lcare au încetai s

 

existe i cazul a fost închis. 

S-a mai statuat c Comisia a primit un num r însemnat de plângeri cu 
privire la aceast chestiune i a promis s informeze persoanele interesate cu 
privire la rezultatul investiga iilor .sale, în caie sens, dup deschiderea procedurii 
de înc lcare a dreptului comunitar, Comisia a publicat un comunicat de

 

pres 
(I.P./09/1012) iar cet enii au fost informa i cu privire la închiderea cazului 
printr-un aviz publicat în jurnalul oficial al Uniunii (Jo C 29,5.2.2010). 

In fine, problema neaccept rii cererilor de înmatriculare în 
conformitate cu vechiul sistem înainte de intrarea în vigoare a noilor niveluri ale 
taxei pare s fie o chestiune na ional , iar contribuabilii ale c ror cereri nu au fost 
acceptate de c tre autorit ile fiscale pot lua în considerare posibilitatea de a 
depune plângeri de administrare defectuoas , dar în orice caz, s-a concluzionat de 
c tre Comisie c în prezent normele României în materie de tax pe poluare 
pentru autovehicule par s fie în conformitate cu dreptul Uniunii Europene.

 

Pentru toate aceste considerente, instan a constat c ac iunea în 
contencios administrativ nu este întemeiat , astfel c , în baza art. 18 din Legea nr. 
554/2004, o va respinge. 

V zând c pârâtele nu au c zut în preten iuni, instan a, constatând c 
nu sunt întrunite cerin ele prev zute de art. 60 alin. 1 din Codul de procedur 
civil , va respinge cererea pârâtei Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad, de chemare în garan ie a Administra iei Fondului pentru 
Mediu. 

V zând c nu se pune problema cheltuielilor de judecat .
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PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 
H O T R T E

 
Respinge ac iunea în contencios administrativ formulat de reclamantul x, 

cu domiciliul procesual ales în ...., nr. 5-7, sc. A, ap. 11 împotriva pârâtelor 
Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad, cu sediul în Arad , Bd. 
Revolu iei nr. 77 i Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, cu 
sediul în Arad, Bl. Revolu iei nr. 79, pentru anularea Deciziei nr. ..../05.08.2010, 
anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .... din 
27.05.2010 emis de Administra ia Finan elor Pubiice a Municipiului Arad i 
restituirea taxei de poluare în cuantum de .... lei cu dobânda legal de la data 
pl ii pan la restituirea electiv .

 

Respinge cererea de chemare în garan ie formulat de pârâta Administra ia 
Finan elor Publice a Municipiului Arau, împotriva a Administra iei Fondului 
pentru .Mediu, cu sediul în Bucure ti, Splaiul Independen ei, nr. 294, sector 6.

 

F r cheltuieli de judecat .

 

Definitiv .

 

Cu drept de recurs în 1 5 zile de la comunicare. 
Pronun at în edin a public din 09 februarie 2011.
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