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   DECIZIA NR. DRc 3150/09.02.2016 
      privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

d-l Z înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi 

 sub nr. ............... 
 

 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi, cu Referatul nr. .........., înregistrat la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ................, cu privire la contestaţia 
depusă de d-l X, cu domiciliul în mun. Iaşi, ..........., jud. Iaşi, cod numeric 
personal ............ prin Cabinet de avocat „................”, cu domiciliul procedural 
ales pentru comunicări în mun. Iaşi, ............... 
 Contestaţia este formulată împotriva refuzului de a răspunde la 
Cererea de restituire, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi sub nr. ..........., prin care se solicită restituirea sumei de S lei 
reprezentând taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 
 Contestaţia este semnată de către d-na avocat ................, în 
calitate de împuternicit d-lui Z, în baza Împuternicirii avocaţiale FN şi poartă 
amprenta în original a ştampilei cabinetului de avocat. 
 Având în vedere prevederile art. 352 alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora “(1) Dispoziţiile 
prezentului cod se aplică numai procedurilor de administrare începute 
după intrarea acestuia în vigoare.”, contestaţia este soluţionată în baza 
normelor legale în vigoare la data când s-a născut dreptul contestatoarei la 
acţiune. 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
  I. D-l Z precizează faptul că în data de 22.09.2015, a formulat 
Cererea de restituire, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi sub nr.................., prin care solicită restituirea taxei pe emisiile 
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poluante provenite de la autovehicule în sumă de S lei, taxă achitată în baza 
Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr. ................. 
 Având în vedere că cererea de restituire a rămas fără răspuns, 
contestatorul consideră că s-a produs vătămarea prevăzută la art. 205 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi au devenit incidente 
prevederile art.12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aşa cum a fost modificată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. ................ pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule. 
 Ca urmare, petentul solicită admiterea cererii de restituire şi 
dispunerea restituirii sumelor de bani reprezentând taxa pe emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, dobânzi, cheltuieli. 
 
 II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi, prin Referatul nr. ............ precizează faptul că taxa s-a calculat 
respectând prevederile stipulate în Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Cu Adresa nr. ..............., organul de soluţionare competent solicită 
organului fiscal o copie după răspunsul la cererea de restituire nr. ............... şi 
dovada comunicării acestuia, iar în cazul în care nu a formulat răspuns 
contestatorului să revină cu completări la referatul iniţial şi să precizeze 
motivele pentru nesoluţionarea cererii de restituire. 
 Cu Adresa nr. ..........., înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Iaşi sub nr. .............., organul fiscal transmite Adresa nr. ................., 
comunicată contestatorului sub semnătură în data de 30.12.2015, prin care s-
a răspuns la Cererea de restituire nr. .................. 
 

III. Având în vedere constatările organului fiscal, 
motivaţiile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii este investită să se pronunţe cu privire 
la nesoluţionarea de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi, a cererii de restituire nr. ........., prin care d-l X a solicitat restituirea 
sumei de S lei, reprezentând taxa pe emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, în condiţiile în care  până la data emiterii prezentei decizii 
s-a răspuns la aceasta prin Adresa nr. .......... comunicată petentului, sub 
semnătură, în data de 30.12.2015. 
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  În fapt, prin Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule nr. ............, organul fiscal stabileşte de plată, în 
sarcina d-lui Z, suma de S lei reprezentând taxa pe emisiile poluante 
provenite de la autovehicule. 
 În data de 22.09.2015, petentul depune la Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Iaşi, Cererea de restituire a taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule în sumă de S lei, unde a fost înregistrată sub nr. 
220615. 
 Întrucât cererea de restituire a rămas fără răspuns, d-l X consideră 
că s-a produs vătămarea prevăzută la art. 205 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi au devenit incidente prevederile art.12 
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 40/26.08.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule şi formulează contestaţie, pe care o depune la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, unde a fost înregistrată sub nr. 
192248/25.11.2015, prin care solicită admiterea cererii de restituire şi 
dispunerea restituirii sumelor de bani reprezentând taxa pe emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, dobânzi, cheltuieli. 
 Cu Adresa nr. ..........................., organul de soluţionare competent 
solicită organului fiscal o copie după răspunsul la cererea de restituire nr. 
......... şi dovada comunicării acestuia, iar în cazul în care nu a formulat 
răspuns contestatorului să revină cu completări la referatul iniţial şi să 
precizeze motivele pentru nesoluţionarea cererii de restituire. 
 Cu Adresa nr. ............., înregistrată la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ............, organul fiscal transmite Adresa 
nr..................., comunicată contestatorului, sub semnătură, în data de 
30.12.2015, prin care se precizează „Urmare cererii dumneavoastră 
înregistrată la A.J.F.P. Iaşi sub nr. .............. prin care solicitaţi restituirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule/taxa pentru emisiile poluante de la autovehicule/timbrul de 
mediu pentru autovehicule, vă informăm că în vederea efectuării acestor 
restituiri urmează a fi  emis un ordin comun al ministrului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fapt 
pentru care punerea în executare a unor astfel de solicitări va fi efectuată 
după intrarea în vigoare a acestui act normativ.” 
         
                 În drept, în conformitate cu prevederile art. 205 alin. (1) şi alin. (2) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 „Art. 205 Posibilitatea de contestare 
 (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. 
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Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la 
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. 
 (2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că 
a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia”. 
 Potrivit prevederilor art. 209 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
 “(3) Contestaţiile formulate de cei care se consideră lezaţi de 
refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se 
soluţionează de către organul ierarhic superior organului fiscal 
competent să emită acel act”. 
 Conform prevederilor legale mai sus invocate împotriva titlului de 
creanţă, respectiv a altor acte administrative fiscale se poate formula 
contestaţie, aceasta reprezentând o cale administrativă de atac care nu 
înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale 
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 
 Contestaţiile formulate de cei care se consideră lezaţi prin refuzul 
nejustificat de emitere a unui act administrativ fiscal se soluţionează de către 
organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act. 
 Potrivit prevederilor art. 2, alin. (1) lit. i) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare: 
 „i) refuz nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea 
explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei 
persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare 
a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii 
sau, după caz, a plângerii prealabile”. 
 Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei se reţine faptul 
că contestatorul a depus în data de 22.09.2015 cererea de restituire nr. 
................, prin care a solicitat restituirea sumei de S lei reprezentând taxa 
pentru emisiile poluante provenind de la autovehicule. 
 Se reţine că, în speţă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi, în calitate de organ competent să soluţioneze cererea de restituire nr. 
.......... formulată de d-l X, a răspuns acestuia prin Adresa nr. ..........., 
comunicată petentului, sub semnătură, în data de 30.12.2015, urmând ca 
după emiterea ordinului comun al ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi intrarea în vigoare 
a acestui act normativ, să se pună în executare solicitarea de restituire. 
 Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 216 
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 
 „(1) [...] contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în 
parte, ori respinsă”, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată 
de d-l X împotriva refuzului de a răspunde la Cererea de restituire, 
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înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. 
................. prin care se solicită restituirea sumei de S lei, reprezentând taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 
 Pentru considerentele arătate, în baza prevederilor legale invocate şi 
în temeiul prevederilor art. 216 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Iaşi, 

DECIDE: 
 
 Art. 1 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de d-l 
X, împotriva refuzului de a răspunde la Cererea de restituire, înregistrată la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ................., prin 
care se solicită restituirea sumei de S lei, reprezentând taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule. 
        Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, 
spre a fi dusă la  îndeplinire. 
                În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
                Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Iaşi. 
 


