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DECIZIA NR._____/_______2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 2007 
 
 
 
 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Biroul Vamal ..., prin adresa nr. ... / ... / ... / ...2007, 
înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub nr. ... /...2007 asupra 
contesta�iei formulate de SC X SRL,  prin avocat Matei Sebastian, 
împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de control vamal nr. ... / ...2007 privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal ..., cu 
privire la suma total� de ... RON reprezentând : 
    ... RON – taxe vamale; 
       ... RON – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
         ... RON – comision vamal; 
         ... RON – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
       ... RON – tax� pe valoarea ad�ugat�. 
       ... RON – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
                    Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei în condi�iile în care contesta�ia nu a fost 
formulat� în termenul legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 
 
          În fapt, Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. ... / ...2007 a fost 
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comunicat� petentei la data de ... RON potrivit celor men�ionate de petent� 
în contesta�ie, �i de Biroul Vamal ... în referatul nr. ... / ... / ... / ...2007. 
          Contesta�ia formulat� de petent� a fost înregistrat� la Biroul 
Vamal ... sub nr. ... / ...2007 
 
            Se re�ine c� prin actul administrativ reprezentan�ii Biroului 
Vamal ... au men�ionat:     
 
“ În conformitate cu prevederile art.175 �i 177 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, împotriva m�surilor dispuse prin prezenta decizie se 
poate face contesta�ie, care se depune,  în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, la Biroul Vamal ..., sub sanc�iunea dec�derii.” 
 

                În drept, art.177 “ Termenul de depunere a contesta�iei” din 
Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, prevede: 
 
   “(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.” 
       
coroborat cu prevederile CODULULUI DE PROCEDUR� CIVIL�, care la 
CAP. 3  Termenele, art. 101 �i art. 104 arat�: 
 
 „ ART. 101 
    Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
    Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii zilei 
urm�toare. 
    Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în 
ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
    Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te într-
o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din 
urm� a lunii.” 
 
                      Alin.(1) al art.187 “Respingerea contesta�iei pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale” din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
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    “(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda 
la analiza pe fond a cauzei.” 
  
          Reprezentan�ii Biroului Vamal ... au dat posibilitatea 
contestatoarei s� respecte prevederile privind procedura de contestare a 
actelor administrative, procedur� care face obiectul Titlului IX din Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Prin urmare, elementele precizate în actul de control erau 
suficiente în cauz� pentru ca societatea contestatoare s�-�i fi putut exercita 
dreptul de a contesta în termen, conform legii. 
             Societatea a depus contesta�ia în data de 04.05.2007, fa�� de 
data de 03.05.2007 pân� la care avea posibilitatea legal� s� conteste 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de control vamal nr. ... / ...2007, cu o zi în afara termenului legal .  
 
          Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul art.187 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
 
                     Art. 1 – Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei 
formulat� de  SC X SRL.           
 
 
                 Art. 2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
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