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036113NT 
 
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului a fost sesizata de Administratia 

Finantelor Publice  – Serviciul colectare �i executare silit�, prin adresa nr. .. din data de 
19.02.2013 inregistrata la directie sub nr. .. din data de 25.02.2013, cu privire la contestatia 
formulata de persoana fizic� WW avand CNP .. �i domiciliul în municipiul .. 

Contesta�ia, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice  sub nr. ../15.02.2013, a fost 
formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.12.2012 emis� 
de A.F.P.  are ca obiect obliga�iile de plat� accesorii in suma total� de .. lei aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri. 

Contesta�ia formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
../31.12.2012 a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modificarile si complet�rile ulterioare, stabilit în 
raport de data primirii acestei decizii, respectiv data de 17.01.2013, potrivit confirm�rii de 
primire existente la dosarul cauzei, �i data depunerii contesta�iei la Administra�ia Finan�elor 
Publice , respectiv 15.02.2013, a�a cum rezult� din �tampila aplicat� de organul fiscal teritorial 
pe contesta�ie. 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1), art.207 alin.(1) si 
art.209 alin.(1) litera a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
Directia Generala a Finantelor Publice Neamt este competenta sa solutioneze contestatia 
formulata de persoana fizic� WW. 
 
I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ../31.12.2012 �i solicit� admiterea acesteia, motivând urm�toarele: 

La data de 16.01.2013 a primit de la A.F.P:  decizia de impunere men�ionat� mai sus 
pentru plata sumei de .. lei reprezentând obliga�ii de plat� accesorii aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate. 

Petenta apreciaz� c� acest act este întocmit cu înc�lcarea dispozi�iilor legale aplicabile în 
spe��.  

Potrivit legii nr. 95/2006 sistemul de asigur�ri sociale are la baz� dou� acte juridice 
esen�iale: 
- un contract cadru elaborat de CNAS �i aprobat prin Hot�râre de Guvern la 31 decembrie 
a anului în curs pentru urm�torii 20 ani (art. 217 alin. 2); 
- un contract de asigurare încheiat între Casele de Asigur�ri Sociale cu asiguratul (direct 
sau prin angajator) al c�rui model se stabile�te prin Ordin al Pre�edintelui CNAS (art. 211 alin. 
1). 

Raporturile juridice dintre Casa de Asigur�ri de S�n�tate �i persoana fizic� sunt 
esen�ialmente contractuale. Legea nr. 95/2006 cuprinde o reglementare complet� a drepturilor �i 
obliga�iilor asigura�ilor �i, corelativ, a drepturilor �i obliga�iilor caselor de asigur�ri. Printre cele 
mai importante drepturi petenta men�ioneaz�: 
- dreptul asiguratului de a-�i alege furnizorul de servicii medicale (art. 218 alin.2 lit. a, teza 
I); 
- dreptul asiguratului de a alege Casa de asigur�ri de s�n�tate la care se asigur� (art. 218 
alin.2 lit. a, teza II). Petenta solicit� organului emitent al actului atacat dac� exist� actul prin care 
se consider� c� �i-a exercitat dreptul de op�iune anterior men�ionat, precum �i contractul încheiat 
cu subsemnata. 
- dreptul asiguratului �i obliga�ia casei de asigur�ri de a fi informat, cel pu�in o dat� pe an, 
asupra serviciilor de care beneficiaz�, a nivelului contribu�iei personale �i a modalit��ii de plat� 
(art. 222). 

Petenta precizeaz� c� nu a solicitat încheierea unui contract cu CASBN, nu a încheiat un 
astfel de contract, nu a solicitat efectuarea de servicii de c�tre CASBN �i nici nu s-a efectuat de 
c�tre CASNT vreo informare de natura celei prev�zut� de lege. Nu exist� o baz� legal� sau 
faptic� pentru existen�a actului contestat sau pentru pornirea procedurii de executare. 
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În virtutea caracterului ei contractual contribu�ia pentru asigur�ri sociale difer� de 
impozite. În timp ce impozitul este o prestare b�neasc� c�tre stat f�r� preten�ie de contrapresta�ie 
individual�, contribu�iei de asigur�ri sociale îi corespunde o preten�ie de contrapresta�ie, în acest 
caz concret accesul la un pachet de servicii oferit de sistemul de s�n�tate. Din acest motiv 
obliga�ia de plat� a unei contribu�ii de asigur�ri sociale presupune existen�a unui contract de 
asigurare. Ori, în cazul de fa��, atât contractul cât �i contrapresta�ia corespunz�toare obliga�iei de 
plat� a contribu�iei lipsesc cu des�vâr�ire. 
 Faptul c� nu exist� o astfel de obliga�ie este confirmat �i de atitudinea de pân� acum a 
CASNT care, pân� la data transmiterii prin po�t� a documentelor contestate, nu a transmis 
niciodat� vreo informare pornind astfel de la premiza c� nu are obliga�ia de plat� a contribu�iei 
de asigur�ri de s�n�tate. 
 De asemenea, documentul trimis nu con�ine nicio explica�ie cu privire la baza de calcul, 
procentul aplicat �i defalcarea pe luni, trimestre �i ani a presupusei obliga�ii de plat�.  
 Acest aspect este important întrucât în cursul anului 2012 �i în cea mai mare parte a 
anului 2011 nu a ob�inut venituri, a�a cum rezult� din documentele depuse la A.F.P. . Sumele 
men�ionate cu titlu de contribu�ie declarat� �i modalitatea de calcul a acestora îi sunt 
necunoscute. 
 În drept petenta î�i întemeiaz� contesta�ia pe prevederile Codului de procedur� fiscal�, 
Codului de procedur� civil�, Legii nr. 95/2006, precum �i ale celorlalte acte normative aplicabile 
în materie. 
  
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.12.2012 emis� de 
Administratia Finantelor Publice Piatra .., în temeiul art.88 lit.c) �i art.119 din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, au fost calculate obliga�ii de plat� accesorii în sum� de .. lei aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri. 

Perioada pentru care s-au calculat dobânzile în sum� de .. lei a fost 31.05.2012 – 
31.12.2012, având ca baz� de calcul debitul principal în sum� de .. lei, iar documentul prin care 
s-a individualizat suma de plat� este Declara�ia nr…/28.02.2012. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor fiscale, 
sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pentru perioada analizat�, se retin 
urmatoarele: 
 

In ceea ce priveste contestatia formulata impotriva dobânzilor în sum� de .. lei 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale, calculate prin  Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ../31.12.2012 emis� de Administratia Finantelor Publice , cauza supusa 
solutionarii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice .. se poate pronunta pe fondul 
cauzei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta unui drept ce face 
obiectul unei alte judecati. 

In fapt,  
Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.12.2012 emis� de 

Administratia Finantelor Publice  au fost calculate obliga�ii de plat� accesorii în sum� de .. lei 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate. 

Perioada pentru care s-au calculat accesoriile a fost 31.05.2012 – 31.12.2012, având ca 
baz� de calcul debitul principal în sum� de .. lei, debit ce a fost stabilit ca obliga�ie de plat� de 
Casa de Asigur�ri de S�n�tate .. �i a fost contestat de doamna WW. 

La dosarul cauzei exist�, în copie, Decizia nr. AA/30.07.2012 emis� de C.A.S. .. în 
solu�ionarea contesta�iei formulate de petenta WW împotriva Deciziei nr. XX/31.05.2012 
referitoare la obliga�iile de plat� �i calcul accesorii. În Decizia nr. AA/30.07.2012 emis� de 
Casa de Asigurari de S�n�tate .. se face referire atât la debitul de baz� în sum� de .. lei cât �i la 
accesoriile calculate pentru acest debit, solu�ia dat� fiind de respingere ca neîntemeiat�. 
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Împotriva Deciziei nr. AA/30.07.2012 doamna WW a depus ac�iune la Tribunalul .. care 
face obiectul dosarului nr. …./103/2012, a�a cum rezult� din adresa Casei de Asigur�ri de 
S�n�tate .. nr. …./26.04.2013 înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. ../08.05.2013, document care 
dovede�te faptul c� suma de baz� de … lei, pentru care s-au calculat dobânzile în sum� de .. 
lei, este în litigiu.  
 

În drept,  
Articolul 214 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 

prevede :  
“(1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, 

solutionarea cauzei atunci cand: 
(...) 
 b) solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau inexistenta unui 

drept care face obiectul unei alte judecati. 
(...) 
(3) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat 

suspendarea (…).” 
 

Fa�� de cele prezentate anterior, re�inem c� obiectul dosarului supus solu�ion�rii îl 
reprezint� dobânzile în sum� de .. lei, care sunt o m�sur� accesorie în raport cu contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de .. lei stabilit� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate ... 
Întrucât doamna WW a contestat �i obliga�ia de plat� care reprezint� baza de calcul pentru 
dobânzile în sum� de .. lei, iar în dosarul nr. …/103/2012 aflat pe rolul Tribunalului .., care are 
ca obiect contesta�ia privind contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate în sum� de .. lei �i obliga�iile de 
plat� accesorii în sum� de .. lei, calculate de C.A.S. .. pân� la data de 31.05.2012, nu s-a 
pronun�at o solu�ie definitiv� �i irevocabil� în ceea ce prive�te debitul, organul de solu�ionare a 
contesta�iei nu se poate pronun�a în ceea ce prive�te obliga�ia de plat� a accesoriilor, potrivit 
principiului „accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul prevederilor art.210, 

art.214 alin.(1) lit.b) �i alin.(3) si art. 218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

 
D E C I D E: 

 
Suspendarea solutionarii contestatiei formulate de WW împotriva Deciziei referitoare la 

obligatiile de plata accesorii nr.../31.12.2012 emis� de A.F.P.  pentru suma de .. lei, urmand ca la 
incetarea motivului care a determinat suspendarea sa fie reluat� procedura de solu�ionare de c�tre 
organul competent pentru solutionarea cauzei potrivit dispoziilor legale.  
 

Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacata la Tribunalul .., conform art. 10 alin. 
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în termen de 6 luni de la data comunic�rii acesteia, conform prevederilor legale. 
 

Director executiv, 


