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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. X  

înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale  
sub nr.1947/08.05.2012 

 
 
 
  Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin a fost sesizat de Serviciul Inspec�ie Fiscal� �i Supraveghere 
Produse Accizate din cadrul D.J.A.O.V. X, prin adresa nr.X/11.05.2012 înregistrat� la 
D.G.F.P. X sub nr.X/15.05.2012, asupra contesta�iei formulat�, prin avocat, de dl. X cu 
domiciliul în X, str. X, nr.X, bl.X, sc. X, ap.X, jud. X �i cu domiciliul procedural ales în X, 
str. X, nr.X, jud. X.  
 
 
 Dl. X formuleaz� „plângere prealabil�” împotriva Procesului verbal de control 
nr.X/18.04.2012 încheiat de organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale X, referitor la suma total� X lei, reprezentând: 
 -    X lei - taxe vamale; 
 -    X lei - accize; 
 -    X lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
 -    X lei - dobânzi de întârziere. 
 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii are competen�a material� de a 
se investi cu solu�ionarea acestei cauze, în conformitate cu prevederile art.209 
alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în condi�iile în care contesta�ia nu este 
formulat� împotriva unui titlu de crean��, contestatoarea formulând „plângere 
prealabil�” împotriva Procesului verbal de control nr.X/18.04.2012, încheiat de 
organele vamale.  
 
 

În fapt, organele vamale au efectuat controlul opera�iunii de introducere ilegal� 
de bunuri pe teritoriul vamal al comunit��ii �i identificate în România la dl. X, urmare a 
procesului verbal de predare primire nr.X/29.03.2012 încheiat de Inspectoratul Teritorial 
al Poli�iei de Frontier� X.  
  Urmare a verific�rilor efectuate, organele vamale au încheiat Procesul verbal de 
control nr.X/18.04.2012, în baza c�ruia a fost emis� Decizia pentru regularizarea 
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situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.X/18.04.2012 prin 
care a fost stabilit în sarcina domnului X, drepturi vamale în sum� total� de X lei. 
 
 Dl. X, prin avocat X, prin plângerea prealabil� formulat� înregistrat� la D.J.A.O.V. 
Cara�-Severin sub nr.X/08.05.2012, se îndreapt� împotriva Procesului verbal de control 
nr.X/18.04.2012. 
 Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X - Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� �i Supraveghere Produse Accizate, prin adresa nr.X/11.05.2012 înainteaz� 
Referatul cu privire la propunerile de solu�ionare a contesta�iei împreun� cu dosarul 
contesta�iei formulat� de dl. X, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.X/15.05.2012. 
 
 Prin adresa nr.X/18.05.2012 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Cara�-Severin a solicitat contestatorului precizarea obiectului contesta�iei formulate, 
precum �i depunerea împuternicirii avoca�iale în original sau în copie legalizat�. Adresa 
mai sus men�ionat� a fost primit� de Cabinet Avocat X pentru dl. X în data de 
23.05.2012, a�a cum rezult� din confirmarea de primire, anexat� la dosarul cauzei. 
 La dosarul contesta�iei este anexat� adresa de r�spuns ”f�r� num�r” emis� de 
„Cabinet individual avocat X”, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr. 
X/29.05.2012,  adresat� Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, 
transmis� acesteia din urm�, prin adresa nr.X/31.05.2012. 
 Direc�ia Jude�en� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, prin adresa 
nr.X/08.06.2012, înregistrat� la D.G.F.P. X sub nr.X/12.06.2012 a retransmis 
compet�rile la contesta�ia formulat� de dl. X. 
 

 Prin adresa de r�spuns ”f�r� num�r” „Cabinet individual avocat X”,  pentru dl. X, 
anexeaz� împuternicirea avoca�ial� în original �i f�ce o completare „la Procesul verbal 
de control nr.X încheiat la data de 18.04.2012 [...]” prin care precizeaz� c� obiectul 
plângerii este exonerarea de la plata sumei de X lei, în�elegând s� depun� „o copie a 
procesului verbal de control nr.X/18.04.2012 încheiat de DJAOV X �i în care este 
identificat X”; astfel, re�inându-se c�, contestatorul a în�eles s� conteste în continuare 
procesul verbal de control �i nu Decizia  pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.X/18.04.2012, emis� în baza 
constat�rilor din acest Proces verbal de control nr.X/18.04.2012. 

 
În drept, prevederile art.80, art.81 �i art.87 din Ordinul nr.7521/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii �i controlului vamal 
ulterior, stipuleaz�: 
 
Art. 80 
     “Împotriva procesului-verbal de control care cuprinde m�suri ce nu se refer� la o 
datorie vamal� sau la diferen�e de alte impozite �i taxa datorate în cadrul opera�iunilor 
vamale, inclusiv accesorii, se poate formula plângere prealabil� în condi�iile art.7 din 
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile ulterioare.” 
     
Art. 81 
    “Plângerea prealabil� formulat� împotriva procesului-verbal de control, în condi�iile 
prezentelor norme metodologice, este calea administrativ� de atac, prin care se solicit� 
autorit��ii publice emitente reexaminarea procesului-verbal de control, în sensul revoc�rii 
acestuia.” 
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Art. 87 
    “Plângerea prealabil� formulat� împotriva procesului-verbal de control al c�rui act 
este atacat se solu�ioneaz� de conduc�torul autorit��ii vamale care a efectuat controlul.” 
 

De asemenea, potrivit art.206 alin.(2) �i art.209 alin.(1) lit.a), alin.(2) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prevede: 
Art. 206 
   “(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia 
contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 

 
Art.209 
  “Organul competent 
    (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum si împotriva deciziei de reverificare se 
solu�ioneaz� de c�tre: 
    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale 
ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a c�ror raz� 
teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a 
pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile 
îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor emise de organele 
centrale cu atribu�ii de inspec�ie fiscal�; 
[...] 
    (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se solu�ioneaz� 
de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
 

Se re�ine faptul c�, în cauz�, nu ne afl�m în prezen�a unei contesta�ii formulat� 
împotriva unui titlu de crean�� (decizie pentru regularizarea situa�iei) în sensul art.209 
alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, domnul X, prin avocat, a formulat „plângere 
prealabil�” împotriva Procesului verbal de control nr.X/18.04.2012 încheiat de organele 
vamale. 
 

Având în vedere situa�ia de fapt, precum �i prevederile legale enun�ate, rezult� c� 
competen�a de solu�ionare a contesta�iei formulat� împotriva Procesului verbal de 
control nr.X/18.04.2012, nu apar�ine institu�iei noastre, motiv pentru care ne declin�m 
competen�a material� de solu�ionare în favoarea Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale X. 
 
 

Pentru considerentele ar�tate în prezenta decizie �i în baza art.206 alin.(2), 
art.209 alin.(1) lit.a) �i alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.80, art.81 �i art.87 din Ordinul 
nr.7521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii 
�i controlului vamal ulterior, se:  
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D E C I D E 

 
Declinarea competen�ei de solu�ionare a contesta�iei formulat� de domnul Xl, prin 

avocat, împotriva Procesului verbal de control  nr.X/18.04.2012, în favoarea Direc�iei 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X. 
 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul X, în termen de 6 luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


