
NR.108/Il/2012

Biroul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice ... 
a  fost  sesizat  de  Biroul  Juridic  prin  adresa  nr.  ...cu  privire  la  Sentinta  civila  nr... 
pronuntata in data de ... de Judecatoria ... ramasa irevocabila, potrivit careia s-a dispus 
declinarea competentei de solutionare a cauzei privind petentul .. ... cu domiciliul in jud. 
..., loc. ..., str. .. nr..., CNP ...

Instanta constata faptul  ca actele contestate expres  de catre  dl  ..  ..  sunt  Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... si Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. ...  care reprezinta acte administrative fiscale in lumina Codului de 
procedura fiscala, iar ca in cuprinsul fiecaruia din aceste acte contestate, se precizeaza 
faptul ca „impotriva actului se poate formula contestatie, in conformitate cu prevederile 
art.  205  si  art.  207  din  OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare,  in  termen  de  30  zile  de  la  data  comunicarii 
acestuia, care se depune la sediul organului emitent”.

De asemenea  instanta  retine  faptul  ca  reclamantul  a  precizat  expres  in  sentinta 
publica faptul ca a procedat in consecinta depunand contestatie la organul emitent.

In conformitate cu prevederile  art.  210 din acelasi  act normativ,  in solutionarea 
contestatiei,  organul competent  se pronunta prin decizie sau dispozitie,  dupa caz,  iar 
decizia sau dispozitia emisa, in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor 
administrative de atac, urmand procedura contencioasa in fata instantei de judecata.

Instanta  retine  ca:  „Obiectul  cererii  reclamantului  ...  il  constituie  contestatia 
impotriva   Deciziei  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...  si  Deciziei 
referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...  care  reprezinta  acte  administrative 
fiscale, competenta fiind structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul 
DGFP....  Aceasta are competenta jurisdictionala in materie,  intrucat  solutioneaza prin 
admitere sau respingere litigiul dintre cetatean si autoritate, in prim grad jurisdictional, 
solutia  adoptata  fiind  cu  drept  de  contestare  in  fata  organelor  de  judecata,  in  speta 
Tribunalul ...

Astfel, este admisa exceptia necompetentei generale a instantei de judecata si se 
stabileste  ca  in  cauza  competenta  este  structura  specializata  de  solutionare  a 
contestatiilor din cadrul DGFP I..., conform art. 209 din OG nr. 92/2003.

De  asemenea  se  hotaraste  declinarea  competentei  de  solutionare  a  contestatiei 
reclamantului  ...  catre  organul  statului  cu  activitate  jurisdictionala,  respectiv  catre 
structura  specializata  de  solutionare  a  contestatiilor  din  cadrul  DGFP ...  caruia  i  se 
trimite dosarul in temeiul art. 158, alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Ialomita  prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 
209 din O.G. nr.  92/2003, ®, privind Codul de procedura fiscala,  este competent  sa 

1



solutioneze prezenta contestatie. 
In fapt, ... a formulat contestatie, inregistrata la AFP... sub nr.... impotriva Deciziei 

referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... si Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. ..., emise de Administratia Finantelor Publice ...prin care s-au calculat 
obligatii fiscale in suma totala de ... lei, reprezentand:

- accesorii impozit pe profit                                                         .. lei 
- accesorii contributie asigurari sociale datorate de angajator         .. lei 
- accesorii contributie asigurari sanatate datorate de angajator       ... lei
- accesorii diferite impozit anual de regularizat                                ... lei
In data  de ...,  cu adresa nr....,  AFP...a  inaintat  contestatia  d-lui  ...la  DGFP ...  in 

calitate de organ competent ce a fost inregistrata sub nr. ...
In sensul solutionarii contestatiei inr...,  de catre Biroul Solutionare Contestatii din 

cadrul DGFP ..., in care s-a dispus:
„Art.1.  Respingerea  contestatiei  ca  nemotivata  pentru  suma  de...  lei, 

reprezentand accesorii diferente impozit anual de regularizat stabilite prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ...emisa pe numele persoanei fizice ....

Art. 2.  Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale 
pentru suma de ....lei  reprezentand accesorii  stabilite  prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. .... emisa pe numele persoanei juridice SC....

Art. 3. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni de 
la comunicare.”

Decizia nr. ..., mentionata mai sus, a fost comunicata petentului la data de ... prin 
adresa nr. ..., in conditiile art.  44, alin. (2), lit.  c) din Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

In drept, cu privire la raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative 
potrivit dispozitiilor art. 2, alin. (3)  din OG nr. 92/2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind Codul de procedura fiscala:

ART. 2 Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
(3) “Unde prezentul cod nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură 

civilă”.
Astfel, in conformitate cu prevederile art. 163 si art. 166 din Codul de procedura 

civila
ART. 163
“Nimeni nu poate fi chemat în judecata pentru aceeaşi cauza, acelaşi obiect şi de  

aceeaşi parte înaintea mai multor instanţe”.
ART. 166
“Excepţiunea puterii lucrului judecat se poate ridica, de părţi sau de judecător,  

chiar înaintea instanţelor de recurs”.
Reglementand prezumtiile  legale,  art.  1200,  pct.  4  si  art.  1201 din Codul  civil, 

dispune:
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ART. 1200
“Sunt presumtiuni legali acelea cari sunt determinate speciale prin lege
(...)
4) Puterea ce legea acorda autorităţii lucrului judecatu”.
ART. 1201
“Este lucru judecatu atunci candu a doua cerere de judecata are acelaşi obiectu,  

este intemeiata pe aceeasu causa şi este între aceleaşi părţi, facuta de ele şi în contra  
loru în aceeaşi cualitate”.

Ordinul nr. 2.137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu 
modificarile si completrile ulterioare, prevede:

11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Soluţii  
asupra contestaţiei

11.1. “Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în  

susţinerea  contestaţiei  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul  
administrativ fiscal atacat;

b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi  
de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei  
supuse soluţionării;

c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost  
stabilite  prin  actul  administrativ  fiscal  atacat  sau  dacă  prin  reluarea  procedurii  
administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa penală, se constată că 
cererea rămâne lipsită de obiect;

d) inadmisibilă,  în situaţia contestării  deciziilor de impunere emise în temeiul  
deciziei referitoare la baza de impunere, având în vedere prevederile art. 205 alin. (6)  
din Codul de procedură fiscală.

11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Soluţii  
asupra contestaţiei”.

11.4. “Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când  
există identitate de obiect, părţi şi cauză. Este lucru judecat atunci când există a doua 
contestaţie  care  are  acelaşi  obiect,  este  întemeiată  pe  aceeaşi  cauză  şi  este  între  
aceleaşi  părţi,  făcută  de  ele  şi  în  contra  lor  în  aceeaşi  calitate.  Excepţia  puterii  
lucrului judecat se poate ridica atât de organul de soluţionare a contestaţiei de părţi,  
cât şi de orice persoană direct interesată”.

Din situatia de fapt prezentata mai sus si dispozitiile legale invocate, rezulta ca, 
contestatia inregistrata la AFP ...sub nr. ... si la DGFP ...sub nr. ... formulata de dl ... 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... si Deciziei referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. ...se incadreaza in exceptia prevazuta de Codul de 
procedura civila, respectiv Codul civil, avand in vedere ca aceasta a fost solutionata prin 

3



Decizia nr.....
Potrivit  dispozitiilor  art.  210,  alin.  (2)  din  OG  nr.  92/2003,  privind  Codul  de 

procedura  fiscala,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  „Decizia  sau dispoziţia  
emisă în soluţionarea contestaţiei  este definitivă în sistemul căilor administrative de  
atac”,  iar in temeiul art.  218, alin. 218, alin. (2) din acelasi act normativ  “Deciziile  
emise  în  soluţionarea contestaţiilor  pot  fi  atacate  de către  contestatar  sau de către  
persoanele  introduse  în procedura de soluţionare a contestaţiei  potrivit  art.  212,  la 
instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii”.

Potrivit  procedurii  de  solutionare  a  contestatiilor  formulate  impotriva  actelor 
administrative  fiscale,  reglementata  de  Titlu  IX  din  Codul  de  procedura  fiscala,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, actul administrativ fiscal este Decizia nr. ... emisa 
de DGFP ... privind contestatia formulata de domnul... impotriva  Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. ... si Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr...., emise de Administratia Finantelor Publice ... prin care s-au calculat obligatii fiscale 
in suma totala de .. lei, care odata intrata in circuitul jurisdictional produce efecte, el 
neputand fi anulat decat de instanta judecatoreasca competenta.

Se retine  ca,  potrivit  Sentintei  civile  nr.  ...  prin care se declina compententa  de 
solutionarea contestatiei formulata impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr. ... si Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... pentru suma 
totala de ... lei, DGFP ... ar trebui sa se pronunte a doua oara asupra aceleiasi cauze.

In consecinta, tinand cont de faptul ca asupra contestatiei formulata de petentul ... 
inregistrata  la AFP...  sub nr...  si  la  DGFP ...  sub nr.  ..,  DGFP ...  s-a pronuntat  prin 
Decizia nr. ..., definitiva in sistemul cailor administrative de atac, pe cale administrativa 
aceasta nu se mai poate pronunta asupra sumei de ... lei, reprezentand:  accesorii impozit 
pe  profit   -  ..  lei,  accesorii  contributie  asigurari  sociale  datorate  de  angajator  –..lei, 
accesorii contributie asigurari sanatate datorate de angajator –.. lei si  accesorii diferite 
impozit anual de regularizat -..lei, motiv pentru care Biroul Solutionare Contestatii din 
cadrul  DGFP...  constata existenta in cauza a autoritatii  de lucru judecat  pentru suma 
totala de ...ei.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor  art. 
163 si art. 166 din Codul de procedura civila,  art. 1200, pct. 4 si art. 1201 din Codul 
civil, pct. 11.1 si pct. 11.4 din Ordinul nr. 2.137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru  aplicarea  titlului  IX din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de 
procedură fiscală coroborate cu art. 2, alin. (3), art. 210, alin. (2), art. 218, alin. (2) din 
O.G. nr. 92/2003, ®, privind Codul de procedura  fiscala, republicata, se:

D E C I D E:

Art.1.  Respingerea  ca  fiind  fara  obiect  a  contestatiei  formulata  de  dl. 
...impotriva  Deciziei  referitoare la  obligatiile  de plata accesorii  nr.  ...  si  Deciziei 
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referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...  pentru  suma  totala  de  ..  lei, 
reprezentand 

- accesorii impozit pe profit  - .. lei 
- accesorii contributie asigurari sociale datorate de angajator – ..lei 
- accesorii contributie asigurari sanatate datorate de angajator – ... lei
- accesorii diferite impozit anual de regularizat ... lei,

in cauza constatandu-se autoritatea de lucru judecat.
Art.2.  Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul...in termen de 6 luni de 

la comunicare.
    

                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                         
                                          ........................................
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