
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMI�OARA
 CONTENCIOS ADMINISTRATIV �l FISCAL DOSAR
NR.

DECIZIA CIVIL� NR…..
�EDIN�A PUBLIC� DIN ….

PRE�EDINTE: ….
JUDEC�TOR:………
JUDEC�TOR:……..

GREFIER:….

S-a luat în examinare recursul formulat de pârâta DIREC�IA GENERAL� A
FINAN�ELOR PUBLICE ARAD  împotriva sentin�ei civile nr…….pronun�at� în dosarul

nr…….., al Tribunalului Arad, în contradictoriu cu reclamanta - intimat� S.C. „X" S.R.L.
Arad �i pârâ�ii - intima�i ….. �i ……., având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal f�cut în �edin�� public� se prezint� pentru pârâta -recurent�
consilier juridic …….., lips� fiind celelalte p�r�i.

Procedura este legal îndeplinit�.
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin��, dup� care, reprezentantul

pârâtei - recurente depune la dosar delega�ie de reprezentare.
Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excep�ii de invocat,

instan�a constat� încheiat� cercetarea judec�toreasc� �i acord� cuvântul pentru dezbateri.
Reprezentantul reclamantei - recurente solicit� admiterea recursului �i

modificarea hot�rârii, în sensul respingerii ac�iunii, cu cheltuieli de judecat�.

CURTEA

Deliberând asupra recursului de fa��, constat� urm�toarele: Prin sentin�a civil� nr…..
din 21 noiembrie 2007, pronun�at� de Tribunalul Arad, în dosarul nr…….., s-a admis
în parte ac�iunea reclamantei S.C. „X " S.R.L. Arad formulat� împotriva DIREC�IEI
GENERALE A FINAN�ELOR PUBLICE ARAD, DIREC�IEI REGIONALE
VAMALE TIMI�OARA �i AUTORIT��II NA�IONALE A V�MILOR, dispunându-
se anularea deciziei pentru regularizarea situa�iei nr….. din …..emis� pentru suma de
…..lei precum �i Deciziei nr. …..a Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Arad pentru
aceea�i sum�, men�inând-o pentru restul sumei �i men�inând �i deciziile de regularizare
nr. …. �i …. din 11 aprilie 2007 emise pentru sumele de ….. lei �i …… lei.

Pentru a pronun�a aceast� sentin��, instan�a a re�inut urm�toarele:
Reclamanta în calitate de comisionar vamal �i de principal obligat, a ini�iat

3 opera�iuni de tranzit comun prin cele 2 declara�ii vamale de tranzit din 15
noiembrie 2003 �i prin cea din ……………2005, cu numerele �i simbolurile

 indicate mai sus. Pentru fiecare opera�iune s-a fixat un termen de prezentare la

'



biroul vamal de destina�ie de 8 zile. Acest termen nu a fost respectat de c�tre nici unul
dintre titularii opera�iunii, astfel c� prin procesele verbale de control din 6 aprilie 2007
�i 12 aprilie 2007, s-au stabilit diferen�e de plat� de taxe vamale �i TVA, precum �i
obliga�ii suplimentare în cuantum de …. lei, pentru care s-a emis decizia de
regularizare nr….., în cuantum de ….. lei pentru care s-a
emis decizia de regularizare nr. , ambele din 11 aprilie 2007, precum �i
pentru suma de ….. lei pentru care s-a emis decizia de regularizare nr…… din
12 aprilie 2007. " ' .    ' -

Ulterior respingerii contesta�iei reclamantei de c�tre pârâta Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Arad, reclamanta a ob�inut din partea Autorit��ii Na�ionale a V�milor,
comunicarea c� bunul pentru care s-a întocmit declara�ia de tranzit din 28 octombrie
2005, a fost scos din �ar� �i prezentat la Biroul Vamal Arad la data de 28 octombrie
2005, opera�iunea încheindu-se în acest fel.

Celelalte dou� opera�iuni vamale de tranzit comun nu au fost finalizate, iar
r�spunderea pentru aceasta revine reclamantei în calitate de comisionar vamal, întrucât în
ambele declara�ii vamale de tranzit, în caseta nr. 50, depuse la Biroul Vamal de intrare în
�ar�, aceasta �i-a declarat calitatea de principal obligat.

Coroborând "dispozi�iile art. 155 din Regulamentul Vamal, art. 95 din Legea
nr. 141/1997 �i pct. 130 alin. 2 din Decizia nr. ….. emis� de D.G.V., instan�a a stabilit
c� principalului obligat îi incumb�, pe lâng� depunerea declara�iei vamale de tranzit �i
a documentelor înso�itoare, la biroul de destina�ie, în termenul acordat de autoritatea
vamat� �i s� respecte normele ce reglementeaz� regimul de tranzit comun, inclusiv s�
achite taxele vamale �i celelalte drepturi de import în situa�ia în care m�rfurile nu sunt
prezentate la biroul de destina�ie, în termenul prestabilit.

în consecin��, r�spunderea reclamantei opereaz� pentru sumele stabilite prin
deciziile de regularizare nr. …. �i …. din 11 aprilie 2007, obliga�ia sa neexistând pentru
cele stabilite prin decizia de regularizare nr.141 din 12 aprilie 2007, cu referire la
tranzitul din 28 octombrie 2005.

în acord cu dispozi�iile art. 18 alin. 1 instan�a a admis în parte cererea
reclamantei, anulând decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …. pentru suma total� de ….. lei �i par�ial
decizia dat� asupra contesta�iei nr…… din 26 iunie 2007.

Aceast� decizie se va men�ine pentru celelalte dou� decizii de regularizare
nr….. �i ….. din 11 aprilie 2007, cât �i pentru decizia dat� asupra contesta�iei referitoare
la cele dou� acte.

împotriva acestei hot�râri, a declarat recurs pârâta Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Arad, �i a solicitat modificarea sentin�ei �i respingerea în totalitate a ac�iunii
reclamantei.

în motivarea recursului se sus�ine c� pân� în momentul emiterii deciziei de
solu�ionare a contesta�iei de c�tre D.G.F.P. Arad, reclamanta nu a f�cut dovada închiderii
regimului vamal cu privire la bunul care a f�cu obiectul Deciziei nr…… din 12 aprilie
2007 emis� de Biroul Vamal Arad. De aceea, recurenta apreciaz� c� în mod corect
Biroul Vamal Arad, a procedat la încheierea din oficiu a opera�iunilor de tranzit vamal,
în condi�iile în care pân� la momentul solu�ion�rii contesta�iei nu s-a f�cut dovada
încheierii acestor opera�iuni.

  



Recursul este nefondat.
Din examinarea hot�rârii instan�ei de fond, prin prisma criticilor formulate în

recurs �i din oficiu, conform art.306 alin.2 Cod procedur� civil� rezult� c� prima
instan�� a re�inut corect starea de fapt, pe baza actelor �i probelor de la dosar �i în mod
legal a admis în parte ac�iunea reclamantei.

Prima instan�� a anulat numai decizia pentru regularizarea situa�iei …… din 12
aprilie 2007, emis� pentru suma de …… lei precum �i Decizia nr. ……. a pârâtei, pentru
aceea�i sum�, având în vedere c� reclamanta a ob�inut din partea A.N.V. comunicarea
c� bunul pentru care s-a întocmit declara�ia de tranzit din 28 octombrie 2005, a fost
scos din �ar� �i -prezentat la Biroul-Vamal Arad, în aceea�i dat�, astfel c� opera�iunea
pentru acest bun s-a încheiat.

Având în vedere aceast� stare de fapt, re�inut� de prima instan��, Curtea, constat�
c� motivele de recurs invocate de pârât� sunt neîntemeiate, astfel c� în temeiul prev�zut
de art.317 pct.1 din Codul de procedur� civil�, va respinge recursul ca nefonda� �i va
men�ine sentin�a tribunalului ca temeinic� �i legal�.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

DECtOE:

Respinge recursul declarat de pârâta D.G.F.P. Arad, împotriva sentin�ei civile
nr…… din ……………….., pronun�at� de Tribunalul Arad în dosarul nr……

Irevocabil�.
Pronun�at� în �edin�a public� din…..


