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 MINISTERUL FINAN ŢELOR PUBLICE   

Agentia Natională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş 
Biroul Soluţionare Contestaţii          Târgu Mureş,  

                                                                                                                                          Str. Gheorghe Doja nr. 1-3 
      Tel/Fax: 0265-261093 

 
                                                                                                            
              

  DECIZIA  nr… 
privind soluţionarea contestaţiei depuse de  dl. X domiciliat  în sat .., com. .., nr. .., 

jud. Mureş, înregistrată sub nr. .. 
 

                    Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Mureş  a  fost  sesizată de             
dl. X domiciliat  în sat .., com. .., nr. .. jud. Mureş, asupra contestaţiei înregistrată 
sub nr... împotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule nr. ..comunicată petentului la data de .., prin ridicarea 
sub  semnătură  a actului. 
                    Suma contestată este de .. lei reprezentând taxă pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule. 

Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare, soluţionarea contestaţiei este în competenţa organelor specializate din 
cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş. 

Cauza supusã soluţionãrii este dacã Direcţia Generalã a Finanţelor 
Publice Mureş prin Biroul Solu ţionare Contestaţii se poate învesti cu 
soluţionarea pe fond a contestaţiei în condiţiile în care, în raport cu data 
comunicãrii actului atacat, aceasta nu a fost depusã la termenul legal de 
exercitare a cãii administrative de atac 
                   În fapt, în urma cererii înregistratã la Administraţia Finanţelor Publice 
Reghin sub nr. .., prin care  dl. X domiciliat  în sat .., com. ..i, nr. .., jud. Mureş, a 
solicitat stabilirea sumei datoratã cu titlu de taxã pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule în vederea efectuãrii primei înmatriculãri în România a 
autovehiculului marca .., Tip .. categoria auto M1, norma de poluare E2, numãr 
identificare ..., an fabricaţie .., serie carte auto .. data primei înmatriculări în 
străinătate .., prin Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule nr. .., organele fiscale au stabilit în sarcina petentului taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule în sumã de ..lei, prin aplicarea 
elementelor de calcul prevãzute de Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.9/2012, în 
decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
contestatã, fiind indicatã, sub sancţiunea decãderii, posibilitatea de contestare în 30 
de zile de la data comunicãrii actului şi locul de depunere a contestaţiei. 
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Decizia privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr.1.. a fost comunicatã petentului la data de .., prin ridicarea actului 
sub semnãturã. 
                    Contestaţia a fost depusã de petent la  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  
Publice  Mureş  fiind înregistratã sub nr. ... 

În drept , potrivit art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, “Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunicãrii actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decãderii”. 

Se reţine cã termenele de contestare prevãzute în Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, act normativ care reglementeazã 
posibilitatea contestãrii pe cale administrativã a titlurilor de creanţã şi a altor acte 
administrative fiscale, au caracter imperativ, de la care nu se poate deroga şi 
încep sã curgã de la data comunicãrii actelor administrative fiscale. 

La art.68 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicatã, se prevede: 

“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziţii 
legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează 
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”. 

Potrivit art.101 din Codul de procedurã civilã, “Termenele se înţeleg 
pe zile libere, neintrînd în socotealã nici ziua cînd a început, nici ziua cînd s-a 
sfîrşit termenul [...]”. 

Prin urmare, se reţine cã, în raport cu data comunicãrii Deciziei privind 
stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr.13(.2013), 
data limitã de depunere a contestaţiei era  .0..2013, având în vedere calculul 
termenului de 30 de zile de la data comunicãrii actului administrativ fiscal 
susceptibil de a fi contestat în speţã, efectuat în conformitate cu art.101 din Codul 
de procedurã civilã, iar petentul                                                                                                                   
a depus contestaţia la registratura  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Mureş  
în data de .. depãşind astfel termenul legal de depunere a contestaţiei cu .. zile. 

În aceastã situaţie devin incidente prevederile art.213 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicatã, unde referitor la soluţionarea 
contestaţiei se aratã cã: “Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai 
întâi asupra excepţiilor de procedurã şi asupra celor de fond, iar când se 
constatã ca acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a 
cauzei”, nerespectarea termenului de depunere a contestaţiei fiind o excepţie de 
procedurã aşa cum este prevãzut la pct.9.4 din Instrucţiunile pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscalã nr.2137/2011. 
                    Totodatã, potrivit prevederilor art.103 din Codul de procedurã civilã, 
"Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în 
termenul legal atrage decăderea [...]". 
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Prin urmare, se reţine cã efectul juridic al decãderii, sancţiune 
prevãzutã pentru nedepunerea contestaţiei în termenul de 30 de zile de la 
comunicarea actului atacat, este acela al pierderii dreptului contestatorului de a-i fi 
analizate pretenţiile pe fondul cauzei. 

Potrivit pct.12.1. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011, 
"Contestaţia poate fi respinsă ca: 

a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste 
termenul prevăzut de prezenta lege; [...]". 
                    În consecinţã, întrucât petentul nu a respectat condiţiile procedurale 
impuse de Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, cu privire la termenul de depunere a contestaţiei, depãşind 
termenul de contestare cu .. de zile, contestaţiei formulatã de dl. X domiciliat  în sat 
.., com.., nr. .., jud. Mureş, înregistratã sub nr. ..  urmeazã a fi respinsã ca 
nedepusã la termen. 
               Conform celor reţinute, în raport cu actele normative enunţate în cuprinsul 
deciziei, în temeiul art.209, alin.(1), lit.a) şi art.210 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, se 
                                                                                                    
                                                            D E C I D E:  

 
                  Respingerea ca nedepusã la termen a contestaţiei formulatã de dl. X 
domiciliat  în sat .., com. .., nr. .., jud. Mureş, împotriva Deciziei privind stabilirea 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr... emisã de 
Administraţia Finanţelor Publice Reghin. 
                  Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Mureş, în termen de 6 luni 
de la data comunicãrii. 

                      
                               DIRECTOR EXECUTIV,                                 
                                          


