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Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 1 Bucureşti la data de 21.02.2014 

sub nr. .../299/2014, contestatoarea RATB – R.A. a formulat, în contradictoriu cu intimata 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili, contestaţie la executare, contestaţie la titlu şi cerere de suspendare a executării 

silite, solicitând în esenţă anularea titlului executoriu nr. ... emis de intimată.  

Prin sentinţa civilă nr. 11001 din 20.06.2014, Judecătoria sector 1 Bucureşti a declinat 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei sector 5 Bucureşti. Cauza a fost 

înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 5 Bucureşti la data de 15.07.2014 sub nr. .../299/2014.  

La data de 04.08.2014, contestatoarea a formulat cerere de suspendare provizorie a 

executării silite până la soluţionare cererii de suspendare a executării formulate în cadrul 

contestaţiei la executare.  

În motivare, contestatoarea a învederat, în esenţă, că urgenţa este justificată prin 

iminenţa instituirii popririi asupra conturilor contestatoarei, ceea ce, în condiţiile în care suma 

executată este foarte mare, poate conduce la sistarea serviciului public de transport prestat de 

contestatoare. De asemenea, se impune suspendarea executării pentru clarificarea tuturor 

aspectelor referitoare la cuantumul obligaţiilor datorate. A mai învederat contestatoarea că 

urgenţa este justificată şi prin aceea că instituţia contestatoare este lipsită de venituri pentru 

plata drepturilor salariale şi contribuţiilor angajaţilor, precum şi pentru achiziţionarea de 

motorină, pentru plata furnizorilor de energie electrică de tracţiune, piese de schimb pentru 

mijloacele de transport, iar dispunerea măsurii înfiinţării popririi are drept consecinţă 

întreruperea serviciilor prestate, respectiv blocarea transportului public de persoane. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 718 şi urm. C. proc. civ.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:  

În temeiul art. 172 alin. (1) şi (2) Cod procedură fiscală, persoanele interesate pot face 

contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor 

prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe 

refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii. Dispoziţiile privind 

suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială prevăzute de art. 403 

alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile. 

Acest text de lege conform căruia nu se poate dispune în executarea silită fiscală 

suspendarea provizorie a executării pe calea ordonanţei preşedinţiale prevăzute de art. 403 

alin. (4) C. proc. civ. au fost introduse în Codul de procedură fiscală prin Legea nr. 210/2005. 

La momentul publicării legii respective, suspendarea provizorie a executării putea fi solicitată, 

conform Codului de procedură civilă de la 1865, doar pe calea ordonanţei preşedinţiale, 

neexistând o altă procedură, de drept comun, a suspendării provizorii a executării. Prin 

urmare, textul introdus în Codul de procedură fiscală prin Legea nr. 210/2005, la care instanţa 

a făcut referire mai sus, nu trebuie interpretat în sensul că suspendarea provizorie a executării 

fiscale nu s-ar putea dispune pe calea ordonanţei preşedinţiale, dar s-ar putea dispune pe calea 

procedurii de drept comun, deoarece la data intrării în vigoare a Legii nr. 210/2005, 

suspendarea provizorie se judeca doar pe calea ordonanţei preşedinţiale, iar nu pe calea 

vreunei alte proceduri, inclusiv procedura de drept comun. În acest context, textul respectiv 

trebuie interpretat în sensul în care normele care reglementează suspendarea provizorie 

lnk:CPV%20PRL%201000000%201993%20403


a executării silite în Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile şi în executarea 

derulată conform Codului de procedură fiscală.  
Prin Legea nr. 219/2005, Codul de procedură civilă de la 1865 a fost modificat, 

înlăturându-se din Cod menţiunea conform căreia cererea de suspendare provizorie a 

executării se judecă pe calea ordonanţei preşedinţiale. Cu toate acestea, textul din Codul de 

procedură fiscală, interpretat în sensul că suspendarea provizorie a executării silite din Codul 

de procedură civilă nu poate fi aplicată şi în executarea derulată conform Codului de 

procedură fiscală, a rămas în vigoare, fiind în vigoare şi în prezent. De asemenea, chiar dacă a 

fost abrogat la data de 15.02.2013 Codul de procedură civilă de la 1865, Noul Cod de 

procedură civilă reglementează în continuare procedura suspendării provizorii a executării 

silite, iar Codul de procedură fiscală reglementează în continuare, la art. 172 alin. (2), că 

dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială 

prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.  

Or, în temeiul art. 2 din Legea nr. 76/2012, ori de câte ori legi speciale sau 

complementare Codului de procedură civilă fac trimitere la "Codicele de procedură civilă" 

(sau "Codul de procedură civilă"), denumit în continuare Codul de procedură civilă din 

1865, sau la dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se 

consideră a fi făcută, atunci când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le 

înlocuiesc. 

Prin urmare, în condiţiile în care Codul de procedură civilă de la 1865 a fost abrogat, 

trimiterea din art. 172 alin. (2) Cod procedură fiscală se consideră a fi făcută la reglementarea 

actuală a suspendării provizorii a executării, respectiv la art. 718 alin. (7) C. proc. civ., adică 

exact textul de lege pe care se întemeiază contestatoarea. De asemenea, în condiţiile în care 

instanţa a reţinut că textul art. 172 alin. (2) Cod procedură fiscală se interpretează în 

sensul că normele care reglementează suspendarea provizorie a executării silite în Codul 

de procedură civilă nu sunt aplicabile şi în executarea derulată conform Codului de 

procedură fiscală, nu se poate concluziona decât că legea nu conferă debitorului dreptul 

de a solicita suspendarea provizorie a executării silite fiscale. Întrucât un asemenea drept 

nu există, iar debitoarea din speţă a apelat, pe cale de consecinţă, la o procedură care nu este 

prevăzută de lege în cazul executărilor silite din dreptul fiscal, se impune ca cererea debitoarei 

de suspendare provizorie a executării să fie respinsă ca inadmisibilă. 

Cu privire la compatibilitatea prevederilor art. 172 alin. (2) Cod procedură fiscală cu 

dreptul de acces la justiţie al contestatoarei, instanţa va avea în vedere deciziile pronunţate de 

Curtea Constituţională în materie, care au forţă obligatorie atât pentru părţile din prezenta 

cauză, cât şi pentru instanţa de judecată. 

Cu titlu exemplificativ, instanţa observă că prin decizia nr. 43 din 05.02.2013, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 149 din 20.03.2013, Curtea a reţinut că nu se poate reţine că 

dispoziţiile criticate din Codul de procedură fiscală (n.n. art. 172 alin. (2) Cod procedură 

fiscală) îngrădesc accesul liber la justiţie pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a 

intereselor legitime, garantat de prevederile art. 21 din Constituţie, ci, dimpotrivă, dau 

posibilitatea părţii interesate de a introduce, în anumite condiţii, contestaţie la executare şi 

împotriva titlului executoriu. 

Curtea observă că, prin dispoziţiile art. 136 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003, legiuitorul a prevăzut că, în cazul în care debitorii nu îşi plătesc de bunăvoie 

obligaţiile fiscale, pentru stingerea acestora organele fiscale competente vor proceda la 

executarea silită, iar, potrivit art. 141 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, "Executarea 

silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit 

prevederilor prezentului cod de către organul de executare [...]". Totodată, conform 

prevederilor art. 141 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, "Titlul de creanţă devine titlu 
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executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată 

prevăzut de lege sau stabilit de organul competent [...]". 

Prin urmare, executarea silită este o etapă procedurală ulterioară stabilirii obligaţiilor 

fiscale prin actul administrativ fiscal (titlul de creanţă fiscală), act administrativ fiscal 

împotriva căruia debitorul (contribuabilul) poate formula contestaţie în temeiul art. 205 din 

Codul de procedură fiscală. Mai mult, în temeiul prevederilor art. 215 alin. (2) din Codul de 

procedură fiscală, "Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o 

cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate [...]", ceea ce presupune că 

executarea silită nu mai poate avea loc. 

Aşadar, se constată că acest mijloc procedural de contestare a titlului de creanţă 

conferă garanţii suficiente în sensul efectivităţii dreptului de acces la justiţie, astfel încât 

măsura procesuală prevăzută de art. 403 alin. 2 din Codul de procedură civilă ar fi de natură 

doar să genereze tergiversarea executării obligaţiilor fiscale. 

De asemenea, se observă că, în temeiul dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, 

legiuitorul are deplina libertate să reglementeze prin lege normele de procedură, cu condiţia 

ca acestea să nu fie contrare Constituţiei. Iar împrejurarea că nu se aplică dispoziţiile 

referitoare la suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţa preşedinţială, prevăzute 

la art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, nu are semnificaţia încălcării dispoziţiilor art. 

21 din Constituţie, câtă vreme, anterior executării silite, debitorul a putut uza de toate căile 

legale pentru a stabili cu claritate atât suma datorată, cât şi termenul de plată sau a suspendat 

chiar, la instanţa competentă, executarea actului administrativ fiscal, beneficiind astfel de 

suficiente garanţii privind accesul liber la justiţie. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII,  

DISPUNE: 

 

În temeiul art. 172 alin. (2) Cod procedură fiscală, respinge ca inadmisibilă cererea de 

suspendare provizorie a executării silite, formulată de contestatoarea RATB.  

 Fără cale de atac. 

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.08.2014. 
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