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1. Funcționari publici. Agent de poliție. Trecere în corpul ofițerilor de poliție. Grad 

profesional. Vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite. Norme tranzitorii. 

Calitatea procesuală pasivă a Ministrului Afacerilor Interne 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Funcționari publici. Modificare raport 

de serviciu. 

Indice alfabetic: Funcționari publici: 

- trecere în corpul ofițerilor de poliție 

- grad profesional 

- vechime în specialitate 

Temei de drept: Legea nr. 360/2002 art. 9 alin. 1 și 2, art. 14, art. 21; Ordin MAI nr. 

160/2016 art. 4 lit. c, f, g, Anexa nr. 6 - art. 1 alin. 4 și alin. 5;  Legea nr. 53/2018 art. II 

 

În art. 1 alin. 5 din aceeași anexă se instituia regula potrivit căreia „agentului de 

poliție care îndeplinește condițiile legale pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție i se 

acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliție”. 

Această regulă, aplicată de către pârâți, statuează fără echivoc faptul că vechimea în activitate 

(fără a se deosebi după cum este obținută în funcția de agent de poliție), nu prezintă relevanță 

pentru atribuirea gradului profesional, la trecerea în corpul ofițerilor. Se poate astfel 

concluziona că, în orice caz, vechimea în activitate ca agent de poliție nu putea fi valorificată 

pentru atribuirea altui grad profesional decât cel de subinspector de poliție, la trecerea în 

corpul ofițerilor de poliție. Or, în speță, reclamanta dorește să îi fie valorificată în acest scop 

tocmai vechimea acumulată în funcția de agent de poliție, ceea ce, evident, contravenea regulii 

astfel impuse. această ultimă teza a art. 1 alin. 5 din Anexa nr. 6 la Ordinul MAI nr. 140/2016, 

în forma în vigoare la data trecerii reclamantei în corpul ofițerilor de poliție, reprezenta o 

normă de trimitere, astfel încât nu putea avea o sferă de aplicare mai largă decât norma la 

care se făcea trimiterea. Așadar, dacă art. 1 alin. 4 din Anexa nr. 6 făcea referire la vechimea 

în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite acumulată anterior încadrării în structurile 

MAI, este evident că alin. 5 teza ultimă din același articol viza vechimea acumulată în aceleași 

condiții. Prin urmare, noțiunea de „vechime anterioară”, utilizată de teza ultimă a art. 1 alin. 

5, semnifica, în fapt, vechimea acumulată anterior încadrării pe funcția de agent de poliție. 

Ministrul Afacerilor Interne, care avea atribuția și competența de emitere a actului 

administrativ ce face obiectul prezentei cauze și care acționat în calitate de organ de stat, în 

regim de putere publică în vederea executării în concret a Legii nr. 360/2002, justifică în cauză 

calitatea procesuală pasivă. Prevederile în vigoare la data demarării concursului pentru 

trecerea în corpul ofițerilor de poliție stabileau competența de acordare a gradelor 

profesionale în favoarea Ministrului Afacerilor Interne, astfel că acesta este obligat să stea în 

judecată în calitatea sa de emitent al actului contestat. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 33/15.01.2020 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul instanței la data de 03.04.2018, reclamantul Sindicatul 

Polițiștilor Europeni „Europol” Iași, în numele și pentru membrul de sindicat A., a solicitat, în 

contradictoriu cu pârâtul Ministerul Afacerilor Interne, ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să 

se dispună anularea în parte a Ordinului M.A.I. nr. II/5914 din 24.10.2017, emis de pârât, prin 

care i s-a acordat în mod greșit gradul profesional de subinspector de poliție, cu obligarea 

pârâtului la emiterea unui nou ordin prin care să i se acorde un grad profesional corespunzător 

vechimii în specialitatea studiilor absolvite, de 4 ani și 10 luni, respectiv cel de inspector de 

poliție. 
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Prin Sentința nr. 497/CA/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-au respins, ca 

neîntemeiate, excepția inadmisibilității acțiunii, excepția lipsei calității de reprezentant a 

reclamantului, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul Afacerilor 

Interne, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Direcția Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului 

Ministrul Afacerilor Interne și excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Directorul 

Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.  

S-a respins, ca neîntemeiată, acțiunea formulată de reclamantul Sindicatul Polițiștilor 

Europeni „Europol” Iași, în numele și pentru membrul de sindicat A., în contradictoriu cu 

pârâții Ministerul Afacerilor Interne, Ministrul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Directorul Direcției Regim Permise de Conducere 

și Înmatriculare a Vehiculelor. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că funcționarul public cu 

statut special A. este încadrat, în prezent, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Iași, iar, ca 

urmare a promovării concursului organizat de Direcția Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor, a fost trecută în corpul ofițerilor și, în baza Ordinul M.A.I. nr. 

II/5914/24.10.2017, i s-a acordat gradul profesional de subinspector de politie.   

Invocând și citând prevederile art. 9 alin. 1 și 2, art. 14, art. 21 alin. 4 din Legea nr. 

360/2002 și dispozițiile Anexei nr. 6 din Ordinul MAI nr. 140/2016, prima instanță a reținut că 

rezultă existența a două ipoteze juridice distincte: una care privește situația agenților de poliție 

cărora li se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de 

poliție, iar cea de-a doua se referă la o altă categorie, și anume aceea a agenților de poliție 

cărora li se acordă grade profesionale în funcție de vechimea anterioară în specialitatea 

corespunzătoare studiilor superioare absolvite. 

În acest context, faptul că membrul de sindicat A. a absolvit, în anul 2012, Facultatea de 

Drept din cadrul Universității „P.A.” din Iași nu asigură și dobândirea vechimii în specialitatea 

studiilor universitare absolvite. 

Or, deși funcționarul public cu statut special în discuție a absolvit, în anul 2012, studiile 

universitare, până la intrarea în corpul ofițerilor a avut calitatea de agent de poliție. Or, pentru 

aceasta funcție erau necesare studii medii cu diplomă de bacalaureat, astfel că nu poate fi vorba 

despre dobândirea unei vechimi în specialitatea studiilor superioare absolvite. 

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, analizarea vechimii în 

specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite trebuie realizată prin raportare la cerințele 

posturilor și ținând cont de cerințele posturilor de agenți de poliție în privința studiilor necesare, 

prevăzute cu studii medii, diferite de cerințele posturilor de ofițeri de poliție, prevăzute cu 

studii superioare, instanța apreciază că vechimea realizată în calitate de agenți de poliție nu 

poate constitui vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite. 

În speța de față, a reținut prima instanță că nu sunt întrunite condițiile pentru a se da 

eficiență prevederilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare, întrucât perioada cuprinsă între data absolvirii unității de 

învățământ superior și data trecerii în corpul ofițerilor nu poate fi considerată vechime în 

specialitatea studiilor universitare, întrucât funcțiile pe care reclamanta le-a ocupat anterior 

datei de 24.10.2017 nu impuneau ca pregătire de bază (minimală) studii universitare de licență 

în domeniul economie, astfel că toate activitățile desfășurate în perioada menționată constituie 

vechime în studii medii, iar nu vechime în studii superioare. 

Recurentul Sindicatul Polițiștilor Europeni „Europol” Iași, în numele membrului de 

sindicat A. a declarat recurs împotriva sentinței, considerând-o nelegală raportat la art. 488 alin. 

1 pct. 8 C.proc.civ, arătând că raportat la dispozițiile art. 14, art. 17 din Legea nr. 360/2002, 

precum și raportat la vechimea în specialitate a reclamantei, gradul profesional corespunzător 

este de inspector de politie și nu subinspector de poliție, cum greșit și nelegal s-a menționat în 

Ordinul a cărui anulare parțială o solicită. 
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Instanța de fond a respins acțiunea reținând, în esență, faptul că deși funcționarul public 

cu statut special în discuție a absolvit în anul 2012 studiile universitare, până la intrarea în 

corpul ofițerilor a avut calitatea de agent de poliție.  

Așa fiind, raportat la dispozițiile sus-menționate și la art. 14, art. 17 din Legea nr. 

360/2002, precum și raportat la vechimea în specialitate a reclamantei soluția instanței de fond 

este greșită: faptul că reclamanta și-a desfășurat activitatea în domeniul corespunzător studiilor 

absolvite, face ca reclamantei să i se acorde gradul profesional în funcție de pregătirea și de 

vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin OUG nr. 53/2018 s-a modificat art. 21 din Legea 

nr. 360/2002, la alin. (5), astfel că reclamanta îndeplinește toate condițiile, întrucât este 

absolventă a școlii de agenți de poliție și a fost încadrată în cadrul IPJ Iași începând cu 

01.08.2010, iar din anul 2012 a absolvit facultatea de drept, din luna octombrie 2012, 

desfășurându-și activitatea în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași – Instituția Prefectului Iași. 

Recurentul-incident Ministrul Afacerilor Interne a declarat recurs-incident, solicitând să 

se constate faptul că instanța de fond, prin Sentința civilă nr. 497 din 02 aprilie 2019, în mod 

neîntemeiat a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a Ministrului Afacerilor Interne. 

Intimatul Ministerul Afacerilor Interne, legal citat, a depus întâmpinare, prin care a 

solicitat respingerea recursului declarat de către recurentul reclamant ca nul, iar, în al doilea 

rând, a menționat că în mod temeinic și legal instanța de fond a respins acțiunea recurentei-

reclamante ca neîntemeiată, având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

polițistului, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. 

Intimata Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, legal 

citată, a depus întâmpinare solicitând instanței să dispună respingerea recursului ca nul și, în 

subsidiar, ca nefondat cu menținerea hotărârii judecătorești atacate ca temeinică și legală. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul și recursul incident sunt neîntemeiate pentru 

următoarele considerente: 

Într-adevăr, reclamanta a fost încadrată la 01.08.2010 în cadrul structurilor M.A.I., 

ocupând funcția de agent de poliție, până în luna noiembrie 2017, când a fost declarată admisă 

la concursul pentru a intra în corpul ofițerilor de poliție, fiind emis de către Ministrul Afacerilor 

Interne Ordinul nr. II/5914/24.10.2017, prin care reclamantei s-a acordat gradul profesional de 

subinspector de poliție, în temeiul art. 9 alin. 2, art. 14, art. 15 lit. b, art. 21 alin. 4 și art. 73 alin. 

12 din Legea nr. 360/2002 și Ordinului MAI nr. 140/2016, fiind numită în funcția de ofițer IV 

în cadrul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – 

Compartiment Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al Județului Iași 

începând cu data de 1 noiembrie 2017, prin Ordinul nr. 475/15.11.2017 emis de Prefectul 

Județului Iași. 

De asemenea, reclamanta a absolvit în anul 2012 facultatea de drept, dobândind astfel 

titlul de licențiat în drept, titlu ce i-a dat dreptul să participe și că promoveze concursul de 

trecere în corpul ofițerilor. 

Prin recursul principal s-a invocat aplicarea greșită de către prima instanță a normelor 

de drept material, apreciind că se impunea recunoașterea vechimii în funcția de agent de poliție 

ca vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite. 

Curtea a constatat că în mod corect a aplicat prima instanță dispozițiile de drept material 

în vigoare la data emiterii ordinului, respectiv cele ale art. 9 alin. 1 și 2 din Legea nr. 360/2002 

privind statutul polițistului, potrivit cărora polițiștii provin, de regulă, din rândul absolvenților 

instituțiilor de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor. Ofițerii de poliție pot 

proveni și din rândul agenților de poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai 

instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției. 
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Reclamanta se încadrează în aceste din urmă dispoziții, care permiteau ocuparea unei 

funcții de ofițer de poliție de către un agent de poliție, în măsura în care acesta era deținătoarea 

unei diplome de licență sau echivalentă a instituțiilor de învățământ superior cu profil 

corespunzător specialităților necesare poliției. 

În aplicarea dispozițiilor din art. 9, 14 și 15 din Legea nr. 360/2002 a fost adoptat 

Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de 

poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, care reglementează în Anexa 6 acordarea gradelor 

profesionale, avansarea în gradul profesional următor, precum și încadrarea în funcții. La 

Secțiunea 1 - Acordarea gradelor profesionale, se preciza la art. 1 alin. 4 (în forma în vigoare la 

data emiterii ordinului) că personalului încadrat direct/reîncadrat ca polițist în funcții cu 

specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de 

încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în 

specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite , dar nu inferioare gradelor profesionale 

echivalente gradelor militare deținute în rezervă, după cum urmează: 

a) pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat direct/reîncadrat ca 

ofițer de poliție: 

i. la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliție; 

ii. la un stagiu între 5 și 7 ani - inspector de poliție. 

La alin. 5 din același articol se prevedea că agentului de poliție care îndeplinește 

condițiile legale pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție i se acordă, indiferent de 

vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliție, cu excepția situației în 

care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, 

cărora li se acordă grade profesionale conform alin. (4) lit. a)”. 

În art. 4 alin. 1 lit. c, f și g din Ordinul MAI nr. 140/2016 sunt definite noțiunile de: 

„c) funcție de specialitate – funcția care implică, între cerințele de ocupare prevăzute în 

fișa postului, existența unei specializări ori calificări profesionale pentru care MAI nu poate 

asigura formarea profesională inițială sau continuă prin rețeaua proprie de instituții de 

învățământ; 

f) specialitatea studiilor absolvite – specializarea și, după caz, domeniul de studii 

universitare sau, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obținute ca efect al 

absolvirii unei forme de învățământ; 

g) vechime în specialitatea structurii – perioada desfășurată într-un domeniu, prin 

raportare la natura activităților desfășurate”. 

Observând aceste definiții, Curtea a reținut că la data trecerii în corpul ofițerilor 

(noiembrie 2017), reclamanta a ocupat prin concurs o funcție cu specializare prevăzută în fișa 

postului pentru studiile absolvite, corespunzătoare noțiunii de „funcție de specialitate” din 

Ordin. 

În schimb, în perioada anterioară, în care a fost încadrat ca agent de poliție, nu a ocupat 

o astfel de funcție, întrucât, între cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, nu erau 

înscrise specializări ori calificări profesionale, fiind suficiente studiile liceale sau postliceale cu 

diplomă, acest aspect nefiind contestat în speță. Astfel fiind, nu s-ar putea aprecia, astfel cum 

susține reclamanta, că în perioada în care a ocupat funcția de agent de poliție, ar fi acumulat 

vechime în specialitatea studiilor absolvite cu diplomă de nivel universitar, de vreme ce 

specializarea astfel obținută nu era necesară în vederea ocupării postului. 

Într-adevăr, se observă că art. 1 alin. 4 din Anexa nr. 6 la Ordin (în forma în vigoare la 

momentul emiterii ordinului) făcea referire la personalul încadrat direct/reîncadrat ca polițist 

(din sursă externă/internă), în funcții cu specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile 

absolvite, care a lucrat însă efectiv înainte de încadrarea pe funcția de polițist în asemenea 

specializări, prevăzând că acestuia i se atribuie grade profesionale prin valorificarea ca stagiu a 

vechimii în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dobândită anterior ocupării 

funcției în cadrul MAI. Se poate astfel deduce că, la încadrarea în structurile MAI, pe funcții de 

agent de poliție ori de ofițer de poliție, gradele profesionale sunt stabilite exclusiv prin 
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raportare la vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, acumulată în 

perioada anterioară acelei angajări (încadrări). 

În art. 1 alin. 5 din aceeași anexă se instituia regula potrivit căreia „agentului de poliție 

care îndeplinește condițiile legale pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție i se acordă, 

indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliție”. Această 

regulă, aplicată de către pârâți, statuează fără echivoc faptul că vechimea în activitate (fără a se 

deosebi după cum este obținută în funcția de agent de poliție), nu prezintă relevanță pentru 

atribuirea gradului profesional, la trecerea în corpul ofițerilor. Se poate astfel concluziona că, în 

orice caz, vechimea în activitate ca agent de poliție nu putea fi valorificată pentru atribuirea 

altui grad profesional decât cel de subinspector de poliție, la trecerea în corpul ofițerilor de 

poliție. Or, în speță, reclamanta dorește să îi fie valorificată în acest scop tocmai vechimea 

acumulată în funcția de agent de poliție, ceea ce, evident, contravenea regulii astfel impuse. 

Este de remarcat că această ultimă teza a art. 1 alin. 5 din Anexa nr. 6 la Ordinul MAI 

nr. 140/2016, în forma în vigoare la data trecerii reclamantei în corpul ofițerilor de poliție, 

reprezenta o normă de trimitere, astfel încât nu putea avea o sferă de aplicare mai largă decât 

norma la care se făcea trimiterea. Așadar, dacă art. 1 alin. 4 din Anexa nr. 6 făcea referire la 

vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite acumulată anterior încadrării în 

structurile MAI, este evident că alin. 5 teza ultimă din același articol viza vechimea acumulată 

în aceleași condiții. Prin urmare, noțiunea de „vechime anterioară”, utilizată de teza ultimă a 

art. 1 alin. 5, semnifica, în fapt, vechimea acumulată anterior încadrării pe funcția de agent de 

poliție. 

Că este așa se poate deduce și observându-se faptul că teza ultimă a art. 1 alin. 5 din 

Anexa nr. 6 la Ordinul MAI nr. 140/2016 instituia o excepție de la regula din prima teză (care 

stabilea gradul profesional de subinspector de poliție, la trecerea agenților de poliție în corpul 

ofițerilor), fiind, deci, de strictă interpretare și aplicare. Or, atâta timp cât această ultimă teză 

făcea referire doar la vechimea anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare 

absolvite, sfera sa de aplicare nu poate fi extinsă și la vechimea obținută în perioada de 

exercitare a funcției de agent de poliție, astfel cum pretinde reclamanta. 

Astfel fiind delimitată sfera de aplicare a prevederilor normative de care se prevalează 

recurenta, în forma în care acestea erau în vigoare la data trecerii în corpul ofițerilor de poliție, 

trebuie conchis că, în mod corect a fost respinsă de către prima instanță acțiunea ca 

neîntemeiată, fiind lipsită de relevanță vechimea acumulată de reclamantă în perioada de 

exercitare a funcției de agent de poliție, atestată de adeverința eliberată în scopul prezentării la 

concursul organizat pentru ocuparea funcției cu specializare prevăzută în fișa postului pentru 

studiile absolvite, din cadrul corpului ofițerilor. 

Mai mult, față de vechimea în specialitate invocată de către reclamantă prin cererea de 

chemare în judecată, respectiv de 4 ani și 10 luni, încadrarea în gradul profesional de 

subinspector apare ca fiind conformă prevederilor art. 1 alin. 4 din Ordinul MAI nr. 140/2016. 

A invocat recurenta prevederile art. 21 alin. 5 din Legea nr. 360/2002, astfel cum au fost 

modificate prin OUG nr. 53/2018, însă aceste dispoziții au fost introduse și au intrat în vigoare 

la data de 02.07.2018, respectiv după finalizarea concursului promovat de reclamantă și după 

introducerea cererii de chemare în judecată, astfel că nu pot fi avute în vedere la soluționarea 

cauzei. Mai ales, în condițiile în care potrivit normei tranzitorii cuprinsă în art. II alin. 3 din 

OUG nr. 53/2018 „în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate 

anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cu aplicarea art. 9 alin. (2) din 

Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordarea gradelor 

profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepția 

celor prevăzute la alin. (2)”. 

Față de aceste considerente, Curtea a constatat că recursul principal este nefondat, 

sentința dată de Tribunalul Iași fiind una dată cu corecta interpretare și aplicare a dispozițiilor 

de drept material, întrucât ordinul de numire a reclamantei în corpul ofițerilor de poliție a fost 

emis cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2002, dar și a normelor metodologice cuprinse în 
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Ordinul MAI nr. 140/2016, cu privire la stabilirea a gradului profesional, neputându-se stabili, 

prin urmare, nici existența unei obligații de emitere a unui act administrativ pentru menționarea 

unui alt grad profesional în beneficiul reclamantei. 

Referitor la recursul incident declarat de pârâtul Ministrul Afacerilor Interne, cu privire 

la reținere calității procesuale pasive a acestuia cu referire la primul capăt de cerere prin care s-

a solicitat anularea ordinului de trecere în corpul ofițerilor de poliție, Curtea a constatat că și 

acesta este nefondat, pentru următoarele considerente: 

Actul administrativ contestat în cauză este reprezentat de Ordinul nr. 

II/5914/24.10.2017 care a fost emis de Ministrul Afacerilor Interne pentru trecerea reclamantei 

în corpul ofițerilor de poliție și acordarea gradului profesional. 

Astfel, potrivit art. 15 alin. 1 lit. b din Legea nr. 360/2002, Ministrul administrației și 

internelor avea competența legală de acordare a gradelor profesionale pentru ofițeri. 

De asemenea, Legea nr. 90/2001 reglementa distinct funcționarea ministerelor, ca 

organe de specialitate ale administrației publice centrale care realizau politica guvernamentală 

în domeniile de activitate ale acestora – art. 34, de activitatea și atribuțiile miniștrilor, care, 

potrivit art. 46 alin. 1 și 3 din același act normativ, exercită conducerea ministerelor și emit, în 

exercitarea atribuțiilor legale, ordine și instrucțiuni. 

În aceste condiții, Curtea a reținut că Ministrul Afacerilor Interne, care avea atribuția și 

competența de emitere a actului administrativ ce face obiectul prezentei cauze și care acționat 

în calitate de organ de stat, în regim de putere publică în vederea executării în concret a Legii 

nr. 360/2002, justifică în cauză calitatea procesuală pasivă. 

Mai mult, potrivit noilor dispoziții introduse prin OUG nr. 53/2018, în vigoare începând 

cu 02.07.2018, competența de acordare a gradelor profesionale prin avansare a fost modificată, 

însă art. II alin. 3 din acest act normativ s-a instituit o normă tranzitorie. 

Astfel, legiuitorul delegat a prevăzut ca în cazul concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă cu 

aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării 

acestora, cu excepția celor prevăzute la alin. (2). 

Or, prevederile în vigoare la data demarării concursului pentru trecerea în corpul 

ofițerilor de poliție stabileau competența de acordare a gradelor profesionale în favoarea 

Ministrului Afacerilor Interne, astfel că acesta este obligat să stea în judecată în calitatea sa de 

emitent al actului contestat.  

Pentru aceste considerente, instanța de recurs a constatat că soluția primei instanțe de 

respingere a excepției lipsei calității procesuale pasive a Ministerului Afacerilor Interne este 

una legală, iar recursul incident a fost respins. 

 

2. Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de 

serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. 

Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Funcționari publici. Încetare raport de serviciu. 

Indice alfabetic: Funcționari publici: încetare raport de serviciu; discriminare; prescripția 

dreptului la acțiune 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 - art. 11; OG nr. 137/2000 - art. 27 alin. 1 și 2  

 

Se constată că rolul principal al reglementării cuprinse în art. 27 alin. 1 din OG nr. 

137/2000 a fost acela de a asigura întotdeauna existența unei căi în justiție pentru reclamarea 

cazurilor de discriminare, însă dacă o astfel de cale există deja la nivelul legii speciale care 

reglementează relațiile sociale aparținând altor ramuri ori domenii ale dreptului în contextul 
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cărora s-a manifestat comportamentul discriminatoriu, „legea specială se va aplica cu 

întâietate, sub toate aspectele, atât în ceea ce privește condițiile de fond și de formă cărora va 

fi supusă acțiunea” – par. 37 din Decizia RIL nr. 10/2016 a ÎCCJ. 

Discriminarea constituie, în esență, o cauză ori un criteriu de nelegalitate care 

„manifestată la nivelul actelor juridice, induce caracterul nelegal al acestora, în ambele cazuri 

natura juridică a răspunderii pe care o antrenează fiind aceea specifică raportului juridic în 

care se manifestă comportamentul discriminatoriu” – par. 40. Prin urmare, reținând 

caracterul obligatoriu al acestor considerente, se observă în cauză că corect prima instanță a 

făcut aplicarea normelor de drept materiale referitoare la prescripția dreptului de a solicita 

anularea actului administrativ de încetare a raportului de serviciu, dispoziții cuprinse în art. 

11 din Legea nr. 554/2004, care constituie norme speciale față de cele cuprinse în art. 27 alin. 

2 din OG nr. 137/2000, astfel că trebuiau aplicate cu prioritate. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 149/26.02.2020 

 

 

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iași la 16.04.2019, reclamanta a solicitat ca, în 

contradictoriu cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, să se dispună: anularea 

Deciziei 3191/17.01.2017 emisa de pârâtă; reintegrarea reclamantei în funcția de inspector 

vamal, grad profesional asistent, gradația 5, Compartiment Supraveghere și Control Vamal – 

BVF „X.” - DGRFP Iași în vederea continuării raportului de serviciu până la împlinirea vârstei 

de 65 de ani; obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale cuvenite 

pentru perioada cuprinsă între data pensionării și data reintegrării efective, actualizate cu 

indicele de inflație. 

Prin sentința civilă nr. 1281/15.10.2019, Tribunalul Iași a admis excepția prescripției 

dreptului la acțiune, invocată de pârâtă, respingând ca prescrisă acțiunea formulată de 

reclamanta A., în contradictoriu cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că reclamanta A. a fost funcționar 

public, fiind încadrată pe funcția de inspector-șef vamal, grad profesional asistent, gradația 5, 

iar prin Decizia nr. 3191/17.01.2017 emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Iași s-a dispus, conform art. 1, începând cu data de 26.01.2017, încetarea de drept a raportului 

de serviciu al reclamantei, în conformitate cu prevederile art. 97 lit. a) și 98 lit. d) din Legea nr. 

188/1999, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului 

minim de cotizare pentru pensionare. 

La aceeași dată, 26.01.2017 reclamanta intra în posesia unui exemplar, conform 

mențiunilor făcute chiar de ea, pe exemplarul pârâtei. 

Analizând cu prioritate excepția prescripției dreptului la acțiune, raportat la dispozițiile 

art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, invocată de pârâtă, instanța a 

constatat că excepția este întemeiată. 

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, Tribunalul a constatat, în acord cu 

pârâta, că termenul de prescripție aplicabil cauzei este de 6 luni și începe sa curgă de la: a) data 

comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; b) data comunicării refuzului nejustificat de 

soluționare a cererii; c) data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv 

data expirării termenului legal de soluționare a cererii; d) data expirării termenului prevăzut la 

art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluționarea 

favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile, conform art. 11 alin.(1) din Legea nr. 

554/2004, cu referire la dispozițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ, care 

reglementează o condiție de admisibilitate a acțiunii introductive. 
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Or, reclamanta a intrat în posesia Deciziei la 26.01.2017, adresele efectuate ulterior, atât 

către pârâtă, cât și către alte instituții primind răspuns negativ, răspuns de la care a trecut mai 

mult de 6 luni chiar dacă se ia în considerare ultima adresă efectuată. 

Introducerea acțiunii la 16.04.2019, în condițiile in care reclamanta nu a arătat nici un 

motiv temeinic pentru care să justifice că s-a aflat în imposibilitate de a formula acțiune în 

termenul prevăzut de art. 11 alin. (1), fac inaplicabile dispozițiile art. 11 alin. (2). 

Determinarea momentului în care expiră termenul de prescripție implică un calcul care 

presupune cunoașterea următoarelor elemente: termenul de prescripție aplicabil în cazul dat, 

începutul acestui termen, dacă a intervenit o cauză de suspendare sau de întrerupere a 

prescripției și regulile de calcul al termenului de prescripție. 

Analizând înscrisurile de la dosar, instanța de fond a constatat că, de la data emiterii 

actului atacat și până la introducerea acțiunii, reclamanta nu a ieșit din pasivitate, în sensul că 

nu a înțeles să conteste măsura luată, astfel încât – la momentul sesizării instanței – acțiunea sa 

este prescrisă. 

A reținut că nu s-a formulat nici o cerere de repunere în termenul de prescripție, după 

cum nu s-a dovedit nici o cauză de întrerupere sau suspendare a acestui termen. 

Împotriva sentinței nr. 1281//15.10.2019 a Tribunalului Iași a promovat recurs 

reclamanta, invocând incidența motivului de casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) 

pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenta a arătat că motivele de recurs vizează 

modalitatea de soluționare a excepției prescripției dreptului material la acțiune. 

Prin cererea introductivă, reclamanta a arătat că temeiul acțiunii îl constituie principiul 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea pensionării la vârste egale, 

respectiv 65 de ani, prin prisma dispozițiilor art. 14 din Convenția Europeană privind apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectiv ale Protocolului 12 la această 

Convenție. 

În mod practic, acțiunea reclamantei a avut ca temei juridic situația de discriminare între 

situația angajatului de sex feminin față de cel de sex masculin. 

Prevederile O.G. 137/2000 au caracter derogatoriu de la legislația contenciosului 

administrativ, stabilindu-se un termen special de 3 ani de zile pentru introducerea acțiunii în 

restabilirea situației anterioare discriminării sau anulării situației create prin discriminare. Prin 

raportare la acest termen de 3 ani de zile, dreptul reclamantei-recurente de a solicita anularea 

deciziei de pensionare și reintegrarea în funcția avută anterior putea fi exercitat până la data de 

26.01.2020, astfel încât acțiunea a fost introdusă în termen. 

Suplimentar, a arătat că cererea de reintegrare în funcția publică deținută anterior apare 

ca fiind imprescriptibilă în condițiile art. 2502 alin. (2) pct. 1 C.civ., deoarece prin acțiunea 

introdusă reclamanta a încercat apărarea dreptului nepatrimonial la muncă și la egalitatea între 

cetățeni fără discriminare pe criterii de sex.  

Totodată, recurenta solicită instanței de recurs să aibă în vedere hotărârile pronunțate de 

Curtea Europeană de Justiție, invocate prin cererea de chemare în judecată, precum și de 

principiile prevăzute de aquis-ul comunitar, care stabilesc că atunci când a fost constatată o 

discriminare contrară dreptului comunitar, atât timp cât nu au fost adoptate măsuri care 

restabilesc egalitatea de tratament, judecătorul național este ținut să îndepărteze orice dispoziție 

națională discriminatorie, fără a fi necesar să solicite sau să aștepte eliminarea prealabilă de 

către legiuitor. 

Intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași a formulat întâmpinare, 

prin care a solicitat respingerea recursului și menținerea sentinței civile recurate, ca fiind legală 

și temeinică. 

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a constatat 

că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente: 

Invocă recurenta încălcarea de către prima instanță a normelor de drept material 

aplicabile prescripției dreptului de a solicita anularea deciziei de încetare de drept a raportului 
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de serviciu, ca urmare a pensionării, critică ce se circumscrie motivului de casare prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Susține reclamanta că, în cauză, față de motivul de nelegalitate invocat, respectiv 

discriminarea pe criteriu de gen interzisă de dispozițiile art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

202/2002 și art. 14 alin. 1 lit. c din Directiva 2006/54/CE, astfel cum a fost interpretat de CJUE 

în cauzele C-356/09, C-614/11 și C-231/06 – C-233/06, termenul de prescripție aplicabil era cel 

de trei ani prevăzut de art. 27 alin. 2 din OG nr. 137/2000. 

Curtea a reținut că, așa cum a făcut-o și Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia RIL 

nr. 10/23.05.2016 – par. 18, este esențial de subliniat că domeniul de reglementare al OG nr. 

137/2000, este unul general și se referă la asigurarea mijloacelor necesare prevenirii și 

sancționării tuturor formelor de discriminare „[ca mijloc de realizare a principiului 

constituțional al egalității între cetățeni și ca instrument de garantare a drepturilor și 

libertăților constituționale evocate în cuprinsul art. 1 alin. (2)], indiferent de modalitatea în 

care aceasta se concretizează, prin acte sau fapte, manifestate în toate domeniile vieții sociale, 

cum ar fi: a) în raporturile de muncă – în legătură cu condițiile de încadrare în muncă, 

criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele și 

nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională; b) protecția și securitatea 

socială; c) serviciile publice, orice alte servicii, accesul la bunuri și facilități; d) sistemul 

educațional; e) libertatea circulației; f) liniștea și ordinea publică; g) orice alte domenii ale 

vieții sociale”. 

Printre mijloacele de prevenire și sancționare a formelor de discriminare, legiuitorul a 

reglementat și antrenarea răspunderii civile, despre care vorbește art. 2 alin. 11 din OG nr. 

137/2000, fiind pusă în practică prin mijlocirea art. 27 din același act normativ. Articolul în 

cauză concretizează, în realitate, condițiile procedurale și mijlocul procesual de antrenare a 

răspunderii civile (lato sensu) - în opoziție cu răspunderea penală și contravențională, 

menționate la art. 2 alin. (11) din același act normativ - ce poate fi angajată pentru acte/fapte 

discriminatorii, semnificația sa fiind aceea că orice persoană care se consideră discriminată are 

asigurată întotdeauna calea unei acțiuni în fața instanței de judecată pentru acordarea de 

despăgubiri și restabilirea situației anterioare discriminării sau anularea situației create prin 

discriminare. 

Cu toate acestea, contrar susținerilor recurentei și în acord cu cele statuate de ÎCCJ prin 

decizia RIL amintită, „ori de câte ori actul sau faptul discriminatoriu a cărui sancționare se 

urmărește intră în sfera ori a fost săvârșit în raporturile juridice care aparțin altor 

domenii/ramuri ale dreptului - dreptul muncii și asigurărilor sociale ori dreptului 

administrativ, dreptul concurenței etc. - și în care protecția drepturilor subiective se realizează 

în condițiile unor legi speciale, în fața unor jurisdicții speciale, angajarea răspunderii civile 

(lato sensu) pentru actele/faptele acuzate drept discriminatorii va avea loc, în virtutea 

principiului de drept specialia generalibus derogant, chiar pe calea respectivelor legi speciale, 

așadar în condițiile acestora ...” – par. 31. 

În ceea ce privește contenciosul administrativ, deși acesta este, în principal, un 

contencios al actelor juridice, iar nu al faptelor juridice, nu este exclus, astfel după cum chiar 

OG nr. 137/2000 precizează, ca acțiunea discriminatorie să se materializeze într-un act 

administrativ, în vreme ce dovedirea caracterului său discriminatoriu să constituie chiar motivul 

nelegalității acestuia. 

Prin urmare, se constată că rolul principal al reglementării cuprinse în art. 27 alin. 1 din 

OG nr. 137/2000 a fost acela de a asigura întotdeauna existența unei căi în justiție pentru 

reclamarea cazurilor de discriminare, însă dacă o astfel de cale există deja la nivelul legii 

speciale care reglementează relațiile sociale aparținând altor ramuri ori domenii ale dreptului în 

contextul cărora s-a manifestat comportamentul discriminatoriu, „legea specială se va aplica cu 

întâietate, sub toate aspectele, atât în ceea ce privește condițiile de fond și de formă cărora va 

fi supusă acțiunea” – par. 37 din Decizia RIL nr. 10/2016 a ÎCCJ. 
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Conform considerentelor obligatorii ale par. 39 din decizia ICCJ mai sus amintite, chiar 

în condițiile în care anularea actului administrativ vătămător a fost justificată exclusiv pe 

argumente de discriminare, litigiile deduse judecății își păstrează natura lor proprie, de drept 

administrativ, „principiul nediscriminării și egalității de șanse fiind unul de ordin 

constituțional, așadar valabil și general aplicabil în orice domeniu al vieții sociale, indiferent 

de raportul de drept analizat, fără a-i schimba natura juridică a acestuia”. 

În fine, mai reține Curtea că discriminarea constituie, în esență, o cauză ori un criteriu 

de nelegalitate care „manifestată la nivelul actelor juridice, induce caracterul nelegal al 

acestora, în ambele cazuri natura juridică a răspunderii pe care o antrenează fiind aceea 

specifică raportului juridic în care se manifestă comportamentul discriminatoriu” – par. 40. 

Prin urmare, reținând caracterul obligatoriu al acestor considerente, se observă în cauză 

că corect prima instanță a făcut aplicarea normelor de drept materiale referitoare la prescripția 

dreptului de a solicita anularea actului administrativ de încetare a raportului de serviciu, 

dispoziții cuprinse în art. 11 din Legea nr. 554/2004, care constituie norme speciale față de cele 

cuprinse în art. 27 alin. 2 din OG nr. 137/2000, astfel că trebuiau aplicate cu prioritate. 

 

3. Contestație administrativ fiscală. Suspendare soluționare contestație 

administrativă. Condiții legale. Dreptul de apreciere al organului fiscal. Infracțiune care se 

referă la mijloacele de probă. Înrâurire hotărâtoare 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Impozite și taxe. Contestație administrativ fiscală 

Indice alfabetic Impozite și taxe: contestație administrativ fiscală; suspendarea soluționării 

contestației administrative 

Temei de drept: C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015) - art. 277 alin. 1 lit. a 

 

Măsura suspendării procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă se 

referă la o situație de excepție, reglementată de art. 277 alin. 1 lit. a C.proc.fisc., aceea în care 

organul care a efectuat activitatea de control fiscal sesizează organele de urmărire penală în 

urma descoperirii indiciilor asupra săvârșirii unei infracțiuni referitoare la mijloacele de 

probă a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează a fi 

pronunțată în procedura administrativă. Potrivit noii reglementării în materie procedural 

fiscală, măsura suspendării soluționării contestației administrativă a fost considerată de 

legiuitor ca fiind acceptabilă doar în ipoteza în care infracțiunea sesizată privește mijloacele 

de probă privind stabilirea bazei de impozitare și doar dacă infracțiunea din cauza penală ar 

avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează a fi dată în contestația administrativă. 

Deși este vorba de o suspendare facultativă a soluționării contestației dreptul de apreciere al 

organului de soluționare competent nu poate fi considerat unul discreționar, fiind necesară 

îndeplinirea criteriilor prevăzute de art. 277 C.proc.fisc., atât în privința cazurilor în care se 

poate dispune suspendarea, cât și în privința legăturii relevante care trebuie să existe între 

soluționarea contestației și soluționarea cu prioritate a eventualului dosar penal deschis ca 

urmare a sesizării realizate de către organul de inspecție fiscală. 

 

Curtea de Apel Iași,Secția Contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 36/15.01.2020 

 

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta „A.” SRL a formulat contestație 

împotriva deciziei nr. 10617/23.07.2018 emise de DGRFP Iași prin care s-a dispus, în parte, 

suspendarea contestației formulate, iar în parte respingerea contestației, solicitând să se dispună 
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admiterea contestației, anularea deciziei contestate în ceea ce privește suspendarea soluționării 

contestației și obligarea intimatei la soluționarea contestației. 

Prin sentința civilă nr. 417/CA/20.03.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

contestația  formulată de reclamanta „A.” SRL în contradictoriu cu pârâtul DGRFP Iași. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că în luna decembrie 2017, 

SC „A.” SRL a fost supusă unei inspecții fiscale din partea A.J.F.P. Iași - Inspecție Fiscală din 

cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași, pentru perioada 01.01.2012 -

30.06.2017, în ceea ce privește impozitul pe profit, și pentru perioada 01.01.2012 -30.06.2017, 

în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat. 

Rezultatele inspecției au fost consemnate în raportul de inspecție fiscală nr. IS 

534/21.12.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere nr. F-IS 628/21.12.2017 

privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în 

cadrul inspecției fiscale la persoane juridice, prin care prin care s-au stabilit suplimentar 

obligații fiscale în sumă totala de 299.818 lei, reprezentând: 166.119 lei - impozit pe profit; 

133.699 lei - taxa pe valoarea adăugată; în baza constatărilor inspectorilor fiscali din raportul 

de inspecție și decizia de impunere, a fost întocmită și transmisă către Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Iași sesizarea penală nr. 13712/21.12.2017, împotriva numitului Y, administrator la 

SC „A.” SRL Iași, suspectați de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c) din 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Împotriva deciziei de impunere nr. F-IS 628/21.12.2017 și a Raportului de inspecție 

fiscală nr. F-IS 534/21.12.2017, SC „A.” SRL Iași a formulat contestație, înregistrată la 

A.J.F.P. Iași sub nr. 1377/01.10.2017 și la D.G.R.F.P. Iași sub nr. 4470/09.02.2018. 

Prin Decizia de soluționare nr. 10617/23.07.2018, Serviciul Soluționare Contestații din 

cadrul D.G.F.P.J. Iași, a dispus: 

Suspendarea soluționării contestației formulate de SC „A.” SRL împotriva deciziei de 

impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare 

stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-IS 628/21.12.2017, emisă de 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, în baza R.I.F. nr. F-IS 534/21.12.2017, cu 

privire la suma de 267.170 lei, reprezentând 133.471 lei impozit pe profit și 13.699 lei T.V.A., 

soluționarea contestației urmând a fi reluată la data la care societatea sau organul fiscal va 

sesiza organele de soluționare competente că motivul care a determinat suspendarea a încetat în 

condițiile legii. 

Instanța a reținut că în mod corect a dispus D.G.R.F.P. Iași suspendarea soluționării 

contestației pentru acest capăt de cerere, în condițiile în care, în baza constatărilor din decizia 

de impunere și raportul de inspecție fiscală a fost întocmită și transmisă către Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Iași plângerea penală nr. 13712/21.12.2017, formulată împotriva 

administratorului societății, numitul Y, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare. 

Referitor la fondul cauzei s-a reținut că potrivit art. 277 C.proc.fisc. organul de 

soluționare al contestației poate suspenda, prin decizie motivată, soluționarea contestației 

formulată de contribuabil în procedura administrativă atunci când, organul care a efectuat 

activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei 

infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare și a cărei 

constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură 

administrativă. 

Referitor la interpretarea și aplicarea acestei dispoziții legale instanța a reținut că oferă o 

marjă largă de apreciere organul de soluționare al contestației care poate sau nu suspenda 

soluționarea contestației cu care a fost investit, însă numai în condițiile în care sunt întrunite 

cumulativ cerințele prevăzute de dispoziția legală analizată. 
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S-a reținut că instituția suspendării este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime 

administrări a justiției, având în vedere art. 28 alin. (1) din noul Cod de procedură penală, 

prima instanță ajungând la concluzia că decizia privind suspendarea cauzei se impune a fi luată 

ori de câte ori este vădit că soluția laturii penale a cauzei are o înrâurire hotărâtoare asupra 

dezlegării pricinii, suspendarea soluționării având natura de a preîntâmpina emiterea unor 

hotărâri contradictorii. A proceda altfel, per a contrario, ar însemna să fi ignorat cercetările 

organelor de urmărire penală efectuate în cauză, în condițiile în care organele de inspecție 

fiscală au sesizat organele de cercetare penală, constatându-se indiciile săvârșirii unor 

infracțiuni, fapt ce ar fi putut conduce la o contrarietate între hotărârea penală și cea civilă, care 

ar fi determinat afectarea prestigiului justiției și a ordinii publice, cu toate consecințele ce ar fi 

putut decurge din această situație. 

S-a mai reținut de către prima instanță că în pct. 62 din Hotărârea dată în C-131/13, C-

163/13 conexat la C-164/13, s-a stabilit ca instanța națională are sarcina de a efectua o 

apreciere globală a tuturor împrejurărilor de fapt pentru a se stabili dacă o societate a acționat 

cu bună-credință și a luat toate măsurile care îi pot fi impuse în mod rezonabil pentru a se 

asigura că operațiunea realizată nu conduce la o participare la o fraudă fiscală (pct. 53 din 

hotărâre) și că, dacă instanța ar ajunge la concluzia că operațiunea pe care a efectuat-o făcea 

parte dintr-o fraudă comisă de persoana care a achiziționat de bunurile și că nu luase măsurile 

rezonabile care îi stăteau în putere pentru a evita frauda respectivă, acesteia ar trebui să i se 

refuze dreptul de a beneficia de scutirea de TVA. 

Prin urmare, dispozițiile legale în privința cărora inspectorii fiscali au constatat că nu au 

fost respectate de către societatea comercială fac referire la documentele justificative în baza 

cărora se efectuează înregistrările în evidența contabilă, la condițiile pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească pentru a putea fi exercitat dreptul de deducere, astfel încât pârâta a dispus 

suspendarea soluționării cauzei până la pronunțarea unei soluții pe latură penală, contestația 

fiind respinsă. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurenta SC „A.” SRL solicitând admiterea 

recursului cu consecința admiterii contestației, anularea deciziei contestate în ceea ce privește 

suspendarea soluționării contestației și obligarea intimatei la soluționarea contestației. 

Apreciază că soluția este nelegală și netemeinică, aceasta nefiind motivată punctual, 

aceasta putând fi pronunțată în orice speță având acest obiect. Motivația efectivă se regăsește la 

paginile 8-10 ale sentinței și, în afară de indicarea numărului deciziei contestate și a sumelor 

imputate, nu conține nici o argumentație particulară. De asemenea, o parte a aspectelor indicate 

ca motivație nu sunt susținute de dispozițiile legale în vigoare. 

A mai arătat că se presupune că plângerea a fost formulată la finalul anului 2017, fără a 

se arăta înregistrarea acesteia la organul de cercetare penală, stadiul cercetărilor, ori dacă 

acestea ar putea influența soluția asupra deciziei. Așa cum a menționat, administratorul 

societății nu a primit nici un fel de comunicare prin care să se arate că ar fi cercetat penal, nu i 

s-au solicitat documente și nici nu i s-a comunicat că s-ar efectua vreun act de cercetare penală. 

În aceste condiții, la momentul formulării prezentului recurs, luna august 2019, este în situația 

în care a trecut mai bine de un an și jumătate de la formularea pretinsei plângeri, fără ca stadiul 

juridic să fi suferit vreo modificare. De asemenea, instanța nu a solicitat nici un fel de lămurire 

în acest sens. În aceste condiții contestația este suspendată sine die, deși aceasta produce 

consecințe juridice asupra societății comerciale.  

De asemenea, a mai arătat că organul fiscal nu a făcut referire la vreo plângere penală 

împotriva persoanei juridice, aspect care a reieșit și din probatoriul administrat în cauză. Din 

cuprinsul actelor depuse la dosar rezultă că organul fiscal ar fi formulat plângere penală 

împotriva unei persoane fizice. Întrucât plângerea penală nu vizează persoana juridică parte în 

cauza pendinte, aceasta nu va putea participa în cadrul dosarului penal, nu va putea formula 

cereri, motiv pentru care nu poate avea legătură cu modalitatea în care va decurge dosarul 

penal. Arată că săvârșirea sau nu a unei infracțiuni de către persoana fizică nu are o înrâurire 

obligatorie pentru emiterea deciziei de impunere și nici pentru soluționarea contestației 
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împotriva unui act administrativ fiscal, întrucât legea dă posibilitatea organului fiscal de a emite 

decizia de impunere și de a calcula obligații fiscale indiferent de existența unei infracțiuni.  

Indiferent de angajarea răspunderii penale sau nu, organul fiscal poate aprecia dacă au 

fost sau nu respectate condițiile art. 21 din vechiul Cod fiscal, care reglementează cerințele 

deductibilității. Simpla apreciere a cheltuielilor ca fiind nedeductibile nu presupune întrunirea 

condițiilor infracțiunii de evaziune fiscală incriminată de art. 9 lit. c) din Legea nr. 241/2005. 

Intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, legal citată, a depus 

întâmpinare, solicitând respingerea recursului. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente: 

În ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor de drept material, criticile 

recurentei încadrându-se în prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., instanța de recurs a 

reținut că ceea ce susține recurenta, în esență, este faptul că în cauză nu erau îndeplinite 

condițiile legale pentru dispunerea măsurii suspendării contestației administrativ-fiscale. 

Astfel, aspectele de nelegalitate invocate de către reclamantă prin cererea de chemare în 

judecată nu au fost corect și complet analizate de către prima instanță, respectiv nu a fost avută 

în vedere situația concretă relevată pe parcursul inspecției fiscale, conținutul sesizării penale și 

motivele pentru care a fost dispusă măsura suspendării soluționării contestației administrative. 

De subliniat este că măsura suspendării procedurii de soluționare a contestației pe cale 

administrativă se referă la o situație de excepție, reglementată de art. 277 alin. 1 lit. a 

C.proc.fisc., aceea în care organul care a efectuat activitatea de control fiscal sesizează organele 

de urmărire penală în urma descoperirii indiciilor asupra săvârșirii unei infracțiuni referitoare la 

mijloacele de probă a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează 

a fi pronunțată în procedura administrativă.  

De asemenea, este firesc ca, în virtutea principiului „penalul ține în loc civilul”, 

procedura administrativă privind soluționarea contestației formulate împotriva actelor 

administrativ fiscale să fie suspendată până la încetarea motivului care a determinat 

suspendarea, respectiv până la finalizarea cercetărilor penale sau pronunțarea instanței penale. 

Pe de altă parte, suspendarea soluționării contestației administrative până la pronunțarea 

unei soluții definitive în cauza penală este o opțiune, și nu o obligație, ceea ce presupune un 

drept de apreciere din partea organului fiscal, întrucât acesta este cel care soluționează 

contestația administrativă împotriva actului de impunere și a actelor subsecvente și are 

competența de a analiza și de a stabili realitatea și legalitatea operațiunilor economice și a 

consecințelor pe tărâmul fiscal.  

Cu toate acestea, Curtea a subliniat că, potrivit noii reglementării în materie procedural 

fiscală, măsura suspendării soluționării contestației administrativă a fost considerată de 

legiuitor ca fiind acceptabilă doar în ipoteza în care infracțiunea sesizată privește mijloacele de 

probă privind stabilirea bazei de impozitare și doar dacă infracțiunea din cauza penală ar avea o 

înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează a fi dată în contestația administrativă.  

Or, prima instanță trebuia să observe că dreptul de apreciere al organului fiscal în luarea 

măsurii suspendării soluționării contestației a fost limitat de lege, în sensul că această măsura 

poate fi luată doar în situația în care indiciile privesc anumite categorii de infracțiuni, respectiv 

cele referitoare mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare. Rezultă că doar în 

această marjă legală se poate manifesta dreptul de apreciere al organului fiscal în ceea ce 

privește dispunerea măsurii suspendării soluționării contestației administrative. 

Prin urmare, deși este vorba de o suspendare facultativă a soluționării contestației 

dreptul de apreciere al organului de soluționare competent nu poate fi considerat unul 

discreționar, fiind necesară îndeplinirea criteriilor prevăzute de art. 277 C.proc.fisc., atât în 

privința cazurilor în care se poate dispune suspendarea, cât și în privința legăturii relevante care 

trebuie să existe între soluționarea contestației și soluționarea cu prioritate a eventualului dosar 

penal deschis ca urmare a sesizării realizate de către organul de inspecție fiscală. 
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Astfel, instanța sesizată cu o acțiune prin care este chemată să analizeze legalitatea 

deciziei de suspendare a soluționării contestației va efectua un examen concret al aplicabilității 

acestor norme legale în speța dedusă judecății, respectiv dacă sunt întrunite exigențele 

prevăzute de art. 277 C.proc.fisc. raportat la motivele concrete invocate de către contribuabil în 

cuprinsul contestației. 

În cauză, așa cum susține și reclamante, sesizarea penală din data de 21.11.2017 îl 

vizează pe numitul Y, iar suspiciunile vizau infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 

alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, respectiv evidențierea, în actele contabile sau în alte 

documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor 

operațiuni fictive.  

În acord cu recurenta, Curtea a subliniat că simplul fapt al sesizării organelor judiciare 

cu o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală de către administratorul 

societății reclamante nu poate justifica suspendarea soluționării contestației administrative, mai 

ales dacă din motivare nu reiese că indiciile invocate de organele de inspecție fiscală privesc 

săvârșirea unei fapte în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impunere.  

Mai mult, sesizarea făcută de organele fiscale pornește de la premisa că documentele 

(mijloacele de probă) prezentate de către reclamantă în vederea dovedirii stării de fapt fiscale 

nu îndeplinesc cerințele legii fiscale pentru a fi considerate documente justificative pentru 

deducerea cheltuielilor și exercitarea dreptului de deducere a TVA, aceasta fiind și motivația 

pentru stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare.  

Prin urmare, în cauză organele fiscale au arătat în mod eronat faptul că nu se pot 

pronunța pe fondul contestației fiscale în privința obligațiilor fiscale suplimentare în cuantum 

de 267.170 lei înainte de a se finaliza soluționarea plângerii penale formulate împotriva 

administratorului, legea conferindu-le în mod expres posibilitatea soluționării acesteia, chiar și 

în ipoteza în care au fost sesizate organele de urmărire penală pentru cercetarea unor infracțiuni 

ce nu au legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impunere. 

Pe de altă parte, Curtea a arătat că în ceea ce privește condiția „înrâuririi hotărâtoare”, 

prevăzută de art. 277 alin. 1 lit. a C.proc.fisc., prin raportare la aspectele sesizate de către 

organele fiscale, analizarea săvârșirii unor eventuale infracțiuni de către administratorul 

societății nu impietează în mod direct și decisiv asupra modalității de soluționare a contestației 

administrative a reclamantei, având în vedere că potrivit art. 11 C.proc.fisc. organul de control 

poate să nu ia în considerare o tranzacție care nu are scop economic sau nu are caracter real, 

chiar în lipsa unei soluții în ceea ce privește latura penală. 

Pentru toate aceste considerente, a fost admis recursul formulat de reclamanta SC „A.” 

SRL, a fost casată în tot sentința și a fost admisă cererea formulată cu consecința anulării 

măsurii suspendării soluționării contestației administrative dispusă prin art. 1 din decizia nr. 

10617/23.07.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași și obligarea acesteia 

la soluționarea contestației administrative formulate de reclamantă cu privire la obligațiile 

fiscale suplimentare. 

 

4. Contestație administrativ-fiscală. Cerere de obligare a organului fiscal competent 

la soluționarea contestației. Acțiune formulată în interiorul termenului de 6 luni de la 

depunerea contestației  

 

Cuprins pe materii: Fiscalitate. Procedură fiscală. Contestație administrativă. 

Indice alfabetic: Procedură fiscală: contestație administrativă; nesoluționare în termen 

Temei de drept: C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015) - art. 268, art. 281 alin. 2 și alin. 5. 

 

Deciziile emise în soluționarea contestațiilor împreună cu actele administrative fiscale 

la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în 
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procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios administrativ 

competentă, în condițiile legii (art.281 alin.2). În situația nesoluționării contestației în termen 

de 6 luni de la data depunerii contestației, contestatorul se poate adresa, pentru anularea 

actului, instanței de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004. 

Intimata reclamanta nu are vreun temei în drept pentru a solicita soluționarea 

contestației întrucât, în situația în care nu primea un răspuns în termenul de 6 luni prevăzut de 

lege (art. 281 alin. 5) avea posibilitatea de a se adresa direct instanței pentru anularea deciziei 

de impunere. Așadar, până la expirarea termenului de 6 luni (care de altfel nici nu era împlinit 

în prezenta cauză) nu era deschisă calea vreunui demers judiciar iar după împlinirea acestui 

termen singura cale, în situația nesoluționării contestației, era aceea de a solicita în instanță 

anularea deciziei de impunere iar nu soluționarea contestației 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 147/25.02.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 1492/2019 Tribunalul Iași a admis acțiunea formulată de 

reclamanta SC „A.” SA în contradictoriu cu Primarul Comunei M. și l-a obligat pe pârât să 

emită decizia de soluționare a contestației reclamantei înregistrate sub nr. 18/10.04.2019. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs pârâtul. 

În motivarea căii de atac s-a arătat că reclamanta și-a executat în întregime obligațiile 

fiscale datorate comunei M., iar acțiunea formulată este lipsită de interes. A mai învederat că 

adresele nr. 18/10.04.2019 și nr. 1209/18.06.2019 nu ar reprezenta contestații în sensul 

prevederilor art. 268 și urm. din Codul de procedură fiscală, acestea reprezentând simple cereri 

formulate în temeiul art. 77 din Codul de procedură fiscală. 

În drept a invocat prevederile Codului de procedură civilă, Legii nr. 554/2004, Codului 

fiscal, Codului de procedură fiscală. 

În ceea ce privește excepția nulității recursului, instanța o apreciază neîntemeiată, 

motivele de nelegalitate invocate putând fi subsumate prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., 

curtea urmând a verifica modalitatea în care tribunalul a aplicat prevederile art. 268 și urm. Cod 

procedură fiscală. 

Analizând prezentul recurs, Curtea a reținut caracterul său fondat, pentru următoarele 

considerente: 

Obiectul inițial al cererii de chemare în judecată a fost reprezentat de obligarea la 

emiterea deciziei de soluționare a contestației formulate sub nr. 18/10.04.2019. Aceasta a fost 

formulată împotriva deciziei de impunere pentru anul 2019 cu nr. înreg. 1986/25.03.2019. 

Așadar, contestația viza un act administrativ fiscal, context în care devin aplicabile 

prevederile Codului de procedură fiscală, Titlul VIII (Soluționarea contestațiilor formulate 

împotriva actelor administrative fiscale), prevederi speciale și care se aplică cu prioritate prin 

raportare la cele ale Legii nr. 554/2004. 

Conform Codului de procedură fiscală, împotriva titlului de creanță, precum și 

împotriva altor acte administrativ-fiscale se poate formula contestație. Contestația este o cale 

administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în 

drepturile sale printr-un act administrativ fiscal (art. 268 alin. 1). 

Deciziile emise în soluționarea contestațiilor împreună cu actele administrative fiscale 

la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în 

procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios administrativ 

competentă, în condițiile legii (art. 281 alin. 2).  

În situația nesoluționării contestației în termen de 6 luni de la data depunerii 

contestației, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanței de contencios 

administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

La calculul termenului de 6 luni nu se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 77 alin. (2) 
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și nici cele în care procedura de soluționare a contestației este suspendată potrivit art. 277 (art. 

281 alin. 5). 

În prezenta cauză, decizia de impunere a fost emisă la 25.03.2019, contestația a fost 

formulată la 10.04.2019, iar acțiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la 10.07.2019. 

Aplicând prevederile legale precitate, la situația de fapt reținută anterior se constată că 

intimata reclamantă nu are vreun temei în drept pentru a solicita soluționare contestației 

întrucât, în situația în care nu primea un răspuns în termenul de 6 luni prevăzut de lege (art. 281 

alin. 5) avea posibilitatea de a se adresa direct instanței pentru anularea deciziei de impunere. 

Așadar, până la expirarea termenului de 6 luni (care de altfel nici nu era împlinit în prezenta 

cauză) nu era deschisă calea vreunui demers judiciar, iar după împlinirea acestui termen singura 

cale, în situația nesoluționării contestației, era aceea de a solicita în instanță anularea deciziei de 

impunere, iar nu soluționarea contestației.   

Motivele avute în vedere de către prima instanță sunt greșite întrucât de la prevederile 

speciale de procedură ale Codului de procedură fiscală nu se poate deroga, prin voința părții, 

neexistând vreun temei în acest sens, legea stabilind clar coordonatele în care se poate 

definitiva calea administrativă de atac, dar și termenul de soluționare care în prezenta cauză nu 

era împlinit. 

Față de considerente arătate mai sus, apreciind că soluția primei instanțe este nelegală, 

curtea a admis recursul, a casat sentința și a respins acțiunea ca neîntemeiată. 

 

5. Contestație administrativ fiscală. Decizie de impunere de stabilire a accesoriilor 

pentru obligații fiscale principale pentru executarea cărora au fost indisponibilizate sume de 

bani. Compensarea cu dobânda fiscală datorată pentru sumele indisponibilizate. Limitele 

judecății 

 

Cuprins pe materii: Fiscalitate. Taxe și impozite. Compensare. 

Indice alfabetic: Taxe și impozite: accesorii fiscale; compensare 

Temei de drept: C.proc.fisc. (OG nr. 92/2003) - art. 116, art. 120, art. 124, art. 124 ind. 1; 

Legea nr. 207/2015 - art. 182 

 

Deși compensarea operează de drept, aceasta implică constatarea acesteia de către 

organul fiscal, prin emiterea unei decizii privind compensarea obligațiilor fiscale. În măsura în 

care contribuabilul apreciază că acest act nu respectă prevederile legale, are posibilitatea 

contestării acestuia în condițiile Codului de procedură fiscală. 

Actele administrativ-fiscale contestate în fața instanței nu au vizat cereri ale societății 

în acest sens, iar posibila compensare care ar fi operat cu dobânzile la care ar fi avut dreptul 

nu poate fi analizată în prezentul litigiu, întrucât aceasta vizează obligațiile fiscale stabilite în 

sarcina societății iar nu dobânzile pe care le datorează fiscul societății. În consecință, prin 

raportare la obiectul actelor administrativ fiscale contestate, prima instanță nu putea verifica 

dacă societatea avea dreptul la dobânzile pentru sumele indisponibilizate, întrucât prin decizia 

de soluționare a contestației nu a fost antamat vreun refuz inițial de plată a acestora.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 213/10.03.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 1516/2019 Tribunalul Iași a admis în parte acțiunea formulată de 

SC „A.” SRL în contradictoriu cu DGRFP Iași și AJFP Suceava; a anulat în parte Decizia nr. 

10801/06.10.2018 și decizia de impunere nr. FSV 212/25.03.2015 emise de AJFP Suceava în 

ceea ce privește suma de 62.432 lei reprezentând accesorii pentru sumele indisponibilizate. 
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Împotriva acestei sentințe au formulat recurs DGRFP Iași și SC „A.” SRL. 

În motivarea recursului DGRFP Iași a arătat că instanța de fond a preluat în totalitate 

concluziile expertului fără a analiza apărările sale menționate prin obiecțiunile formulate 

împotriva raportului de inspecție fiscală. Suma indisponibilizată la dispoziția DIICOT de 

362.349 lei din data de 09.07.2013 nu ar avea cum să ducă la anularea de accesorii, întrucât nu 

a fost achitată la bugetul statului în mod efectiv, fiind indisponibilizată în contul bancar al 

societății, această plată în contul trezoreriei fiind ulterior făcută la data de 17.11.2014. Prima 

instanță nu ar face referire la nici un articol de lege care să justifice anularea parțială a 

accesoriilor datorate de societate. 

În recursul formulat de SC „A.” SRL s-a solicitat în primul rând repunerea în termenul 

de recurs, comunicarea sentinței nefiind realizată și față de administratorul judiciar. 

În privința fondului, a menționat că aspectele reținute prin sentința penală nr. 

118/28.11.2016 a Tribunalului Mureș îl privesc pe administratorul societății de la acea dată, iar 

nu societatea care este debitorul acestor creanțe și care, în calitate de contribuabil a urmat 

procedura specială prevăzută de Codul de procedură fiscală și Legea nr. 554/2004. 

Referitor la determinarea bazei impozabile ar fi trebuit să se dea eficiență prevederilor 

art. 116 alin. 4 din Codul de procedură fiscală care statuează în sensul operării de drept a 

compensării.  

Acordarea dobânzilor aferente sumei de restituit în cuantum de 384.080 lei ar fi fost 

respinsă în mod neîntemeiat, fiind incidente prevederile art. 124 alin. 11 din Codul de 

procedură fiscală. Creanța ar fi fost stabilită printr-o declarație fiscală care este un titlu de 

creanță fiscală conform art. 85 C.proc.fisc. Titlul de creanță ar fi fost anulat prin Decizia de 

măsuri nr. 57/26.03.2015, iar plata efectuată a rămas astfel o plată nedatorată pentru care se 

cuvin dobânzi de la data plății până la data restituirii ori a compensării. 

În privința accesoriilor aferente diferențelor de perioadă dintre data compensării și data 

ultimei zile de calcul din decizia de impunere, instanța de fond în mod netemeinic și nelegal nu 

ar fi dat efect dispozițiilor art. 120 alin. 2 și art. 1201. 

Referitor la sumele indisponibilizate în conturi bancare a arătat că admiterea parțială se 

justifica în logica expertizei contabile doar cu admiterea concomitentă a celor trei puncte. 

Adică, fiind admise punctele 1, 2 și 3 se impunea defalcat și admit parțial, și anume parte din 

dobânzi (parte fiind admise la punctul 1) și fără penalități (admise la punctul 2). Punctele 1, 2 și 

3 se impuneau a fi tratate unitar, nefiind posibilă o admitere parțială, fapt pentru care hotărârea 

apare că ar cuprinde motive contradictorii (art. 488 pct. 6 C.proc.civ.) 

Cu privire la amnistia fiscală, în lipsa unui alt răspuns, adresa nr. 50842/10.08.2016 

reprezintă act administrativ, iar împotriva acestuia se poate adresa instanței de judecată. 

Analizând prezentele recursuri, Curtea a reținut caracterul fondat al celui formulat de 

DGRFP Iași, pentru următoarele considerente: 

Susținerile recurentei SC „A.” SRL privind faptul că aspectele reținute prin sentința 

penală nr. 118/28.11.2016 a Tribunalului Mureș îl privesc pe administratorul societății sunt 

nerelevante. Instanța penală a statuat asupra unor acte și fapte ale societății recurente, Curtea 

amintind totodată faptul că administratorul societății o reprezintă pe aceasta (art. 72 din Legea 

nr. 31/1990). Instanța penală s-a pronunțat expres asupra unor chestiuni care fac parte și din 

obiectul cauzei față, în sensul că sumele plătite de angajator (SC „A.” SRL) societății de 

asigurare reprezintă venituri salariale obținute de angajați, nefiind îndeplinite condițiile 

specifice pentru a le considera instrumente de economisire, întrucât sumele respective 

reprezentau venituri salariale obținute de către angajați, acestea sunt supuse impozitului din 

salarii și contribuțiilor sociale obligatorii. Așadar, în cauza de față, nu poate fi dată o altă 

calificare/dezlegare asupra unor aspecte pe care s-a pronunțat deja definitiv instanța penală. 

Referitor la accesorii și momentul determinării acestora Curtea a reținut în primul rând 

faptul că nu a fost învestită cu o acțiune având ca obiect anularea celor două decizii de 

compensare (8385/02.07.2015 și 1401/10.01.2018) astfel încât nu poate cenzura pe cale 

incidentală aceste acte. Deși compensarea operează de drept, aceasta implică constatarea 
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acesteia de către organul fiscal, prin emiterea unei decizii privind compensarea obligațiilor 

fiscale. În măsura în care contribuabilul apreciază că acest act nu respectă prevederile legale, 

are posibilitatea contestării acestuia în condițiile codului de procedură fiscală. Așadar, criticile 

privind diferența de zile din deciziile de compensare puteau fi analizate doar dacă ar fi fost 

contestate aceste acte administrativ fiscale.  

De asemenea, pentru acordarea oricărei dobânzi în condițiile art. 182 C.proc.fisc. (art. 

124 din vechiul Cod de procedură fiscală) - Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de 

rambursat de la buget, trebuie formulată o cerere de către contribuabil. Or, prezenta cauză are 

ca obiect doar decizia de impunere și decizia de soluționare a contestației aferentă, nefiind 

învestită instanța cu modalitatea de soluționare a vreunei cereri a societății privind plata unor 

sume de bani pentru sumele de restituit. Așadar, actele administrativ fiscale contestate în fața 

instanței nu au vizat cereri ale societății în acest sens, iar posibila compensare care ar fi operat 

cu dobânzile la care ar fi avut dreptul nu poate fi analizată în prezentul litigiu, întrucât acesta 

vizează obligațiile fiscale stabilite în sarcina societății, iar nu dobânzile pe care le datorează 

fiscul societății. În consecință, prin raportare la obiectul actelor administrativ fiscale contestate, 

prima instanță nu putea verifica dacă societatea avea dreptul la dobânzile pentru sumele 

indisponibilizate, întrucât prin decizia de soluționare a contestației nu a fost antamat vreun 

refuz inițial de plată a acestora.  

Aceleași considerente sunt valabile și în ceea ce privește solicitarea recurentei de a se 

constata intervenirea amnistiei fiscale. Art. 8 din actul normativ de care se prevalează 

reclamanta (OUG nr. 44/2015), și reținut de altfel de către prima instanță, este clar, societatea 

trebuind să conteste eventuala decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. Deși 

indică în recurs adresa nr. 50842/10.08.2016, prin cererea de chemare în judecată nu s-a 

solicitat anularea acestui act. 

Prin raportare la cele arătate anterior rezultă că singurul argument de analizat ar fi cel al 

societății privind baza de impunere la care trebuie calculate accesorii. În acest context, 

recurenta reclamantă dorește calculul accesoriilor la un debit din care să fie scăzută suma de 

384.080 lei (baza de calcul solicitată fiind de 1.181.988 lei). Or, dispoziția de restituire 

57/26.03.2015 este ulterioară deciziei de impunere, iar legalitatea actului administrativ nu poate 

fi verificată prin raportare la motive ulterioare emiterii acestuia. Pe de altă parte, în privința 

sumei respective a operat compensarea la cererea societății, fiind stinse alte debite alte 

debitoarei. În realitate, deși societatea face referire la o altă bază impozabilă, ea contestă de fapt 

modalitatea în care s-a realizat compensare, aspect care, după cum s-a realizat anterior, nu 

vizează obiectul acțiunii. 

Față de considerente arătate mai sus, apreciind că soluția primei instanțe este parțial 

nelegală, Curtea de apel a respins recursul SC „A.” SRL, a admis recursul DGRFP Iași, a casat 

în parte sentința și a respins acțiunea ca neîntemeiată. 

 

6. Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la 

o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a 

proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de 

ajustare/estimare a prețurilor de achiziție. Raportarea la prețul de distribuție reglementat de 

ANRE 

 

Cuprins pe materii: Fiscalitate. Taxe și impozite. Inspecție fiscală. 

Indice alfabetic: Inspecție fiscală: prețuri de transfer; piața gazelor naturale; estimarea bazei de 

impunere 

Temei de drept: C.fisc. (Legea nr. 571/2003) - art. 11 alin. 1 și 2, art. 19 alin. 5, art. 21 alin. 4 

lit. r; HG nr. 44/2004 - art. 23, art. 24; C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015) - art. 11; 

Ordinului președintelui ANAF nr. 442/2016 - art. 8, art. 9 alin. 2 și alin. 3 
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Aspectul litigios vizează prețurile de achiziție a gazelor naturale de către recurentă, de 

la o persoană afiliată, cu consecințele ce decurg dintr-o atare achiziție din perspectiva 

justificării obiective a prețului de transfer (art. 8 din Ordinul ANAF nr. 442/2016), care să nu 

afecteze în mod subiectiv baza de impozitare, astfel încât apărarea invocată de către recurentă 

și înscrisurile depuse nu au caracter relevant în sprijinul apărării invocate, deoarece vizează 

prețul perceput de recurentă în cadrul procesului de distribuție a gazului și nu prețul de 

achiziție. Prin ordine ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei au fost 

reglementate, stabilite, prețurile de furnizare a gazelor naturale de către recurentă către 

consumatorii casnici sau non casnici și nu prețul de achiziție al acestora de către recurentă de 

la persoana afiliată. 

 Faptul că recurenta a înregistrat în contabilitate achizițiile efectuate de la persoana 

afiliată și a achitat obligațiile fiscale în raport de valoarea achizițiilor nu înlătură dreptul 

organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție atât timp cât recurenta nu a 

respectat obligația de a justifica obiectiv prețul de achiziție, prin întocmirea dosarului referitor 

la documentarea prețului de achiziție. 

Având în vedere și prevederile art. 9 alin. 3 din Ordinul ANAF nr. 442/2016, s-a 

constatat că organul fiscal avea obligația de a se raporta la tranzacții similare sau la 

indicatorii financiari aferenți activităților care urmează a face obiectul ajustării/estimării la 

care atât organul fiscal, cât și contribuabil au acces. Cele două baze de date consultate de 

către organul fiscal au caracter accesibil persoanelor interesate, iar în raportul de inspecție 

fiscală se explică detaliat modalitatea în care s-a ajuns la stabilirea celor șase societăți luate 

spre comparare. Atât timp cât baza de date ORBIS are caracter accesibil, nefiind gestionată de 

către organul fiscal, au fost respectate cerințele legale anterior referite, art. 9 alin. 3 din ordin. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 238/12.03.2020  

 

Prin Sentința nr. 534/CA/09.04.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins, ca 

neîntemeiată, contestația formulată de contestatoarea SC „A.” SA în contradictoriu cu pârâtele 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Iași. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurenta SC „A.” SA, solicitând 

modificarea în tot a sentinței, arătând că instanța de fond nu a avut în vedere la momentul 

pronunțării hotărârii judecătorești, faptul că singura entitate în măsură să elaboreze strategii și 

reglementări în ceea ce privește piața de energie și gaze naturale este ANRE, prețul gazelor 

naturale pentru perioada stabilita este unul reglementat și nu poate fi stabilit prin estimare. 

Este adevărat faptul că nu a existat un dosar al prețurilor de transfer, însă la momentul 

stabilirii sau determinării prețurilor în vederea impozitării se ține cont de legislația aplicabilă în 

domeniu, respectiv de prevederile speciale ale legii, și nu cele generale. Având în vedere că 

există o legislație specială ce reglementează prețul gazelor în sectorul gazelor naturale, se va 

ține cont de acea legislație la momentul stabilirii impozitului. 

În final, solicită instanței de judecată să observe că specialia generalibus derogant este 

un principiu juridic care implică faptul că norma specială e cea care derogă de la norma 

generală și că norma specială este de strictă interpretare la cazul respectiv. Mai mult, o normă 

generală nu poate înlătura de la aplicare o normă specială. 

Prin urmare, chiar dacă organul constatator a hotărât să emită un dosar al prețurilor de 

transfer, la momentul stabilirii prețurilor ar fi trebuit să aibă în vedere prețul gazelor naturale 

stabilite prin odine de reactualizare de către ANRE. 

Instanța de fond nu a avut în vedere la momentul pronunțării faptul că reclamanta 

împreună cu toți clienții reglementați (conform procedurilor ANRE) s-au asociat și au efectuat 
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demersuri către ANRE, Guvern și Comisia Europeană, întrucât le-au fost aduse grave prejudicii 

prin impunerea unor prețuri ce duceau în mod automat la pierderi, întrucât costurile de achiziție 

erau mai mari decât prețul de vânzare a gazelor către consumatorul final, respectiv către 

populație. 

De asemenea, societatea nu era singura societate distribuitoare de gaze naturale care 

livra gaze naturale sub prețul pieței,așa cum rezultă din Memoriile către Guvern și către 

Comisia Europeană, care au fost semnate de către 16 societăți comerciale distribuitoare de gaze 

naturale. 

Ca urmare a presiunilor efectuate de distribuitorii de gaze naturale, dar și către Comisia 

Europeană s-a emis Ordinul nr. 22/25.05.2012, ordin care venea să reglementeze pierderile 

viitoare, nu și cele anterioare. 

De reținut că în prețurile finale ale reclamantei, ANRE a luat în calcul costul de 

achiziție înregistrat conform facturilor emise de către P.S., cu alte cuvinte acest cost a fost 

recunoscut în totalitate, și implicit înregistrat ca venit prin facturile emise. În cazul acesta statul 

nu este prejudiciat. 

Bazele de date ANAF sau programele ORBIS/FISNET nu pot constitui niște repere în 

stabilirea prețurilor, întrucât acestea nu sunt reglementate de ANRE sau legislația specifică în 

vigoare. Mai mult decât atât, nici măcar expertul desemnat în prezenta cauză nu a avut acces la 

această bază de date, fapt ce dovedește că și organul fiscal a refuzat să pună la dispoziția 

expertului accesul la baza de date. Apreciază ca fiind vădit eronată concluzia instanței de fond, 

întrucât evoluția prețurilor gazelor naturale nu poate fi analizată printr-un program al organului 

fiscal, câtă vreme în materie sunt acte normative ce reglementează prețul pentru fiecare furnizor 

licențiat. 

Nu poate fi făcută o comparație între activitatea societății și cele șase societăți care au 

fost analizate prin comparație de către organul fiscal. Analizând cele șase societăți cu care 

organul fiscal a realizat comparația va constata că nu există nicio dovadă a licențierii acestor 

societăți pentru a putea fi posibilă o comparare a activităților, precum și a tranzacțiilor derulate 

de aceștia. De altfel, prin Raportul de expertiză stabilește expertul că cele șase societăți 

comerciale nu fac parte din lista societățile autorizate de ANRE și că nu s-a realizat o 

comparație corectă a prețului de achiziție de către organul fiscal. 

Intimatele D.G.R.F.P. IAȘI și A.J.F.P. Iași, legal citate, au depus întâmpinare, solicitând 

respingerea recursului, arătând că problema pusă în discuție în cadrul prezentului dosar vizează 

achizițiile de gaz metan efectuate de SC „A.” SA H, jud. Iași și nu comercializarea energiei 

către consumatorii casnici, aspect care rezultă fără echivoc din analiza obiectului de activitate 

al societății, așa cum a fost declarat la Oficiul Registrului Comerțului. Astfel, conform 

dovezilor depuse la dosarul cauzei, obiectul de activitate al recurentei este dat de codul CAEN 

– 3522, respectiv „Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte”, și nu de codul CAEN 

3523 care constă în „Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte”. 

De asemenea, esențial în soluționarea prezentei cauze este aspectul referitor la faptul că 

achizițiile efectuate de către SC „A.” SA au fost realizate în exclusivitate de la SC „B.” SRL, 

persoană afiliată care deține un procent de 50,36% acțiuni în cadrul societății, situație în care 

tranzacțiile în cauză se realizează conform principiului prețului pieței libere, iar la stabilirea 

profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind prețurile de transfer. 

Având în vedere faptul că, în perioada 2011 - 2015, SC „A.” SA H., jud. Iași, nu a 

aplicat procedura prețurilor de transfer între societățile afiliate, organul de inspecție fiscală a 

procedat la estimarea prețurilor de transfer, conform prevederilor art. 11 alin. 1 și alin. 2, ale 

art. 19 alin. 5 și ale art. 21 alin. 4 lit. r) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 23 și 24 din H.G. nr. 

44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, care cu privire la tranzacțiile efectuate între persoanele afiliate. 

Dispozițiile legale referitoare la prețurile de transfer au incidență în prezenta speță, 

întrucât reclamanta a efectuat, în perioada 2011 – 2015, tranzacții cu o persoană afiliată direct, 
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în valoare de 12.916.484 lei, constând în achiziții de gaz metan, în exclusivitate de la SC „B.” 

SRL, care deține un procent de 50,36 % din acțiunile contribuabilului verificat. Au menționat 

intimatele că între SC „A.” SA și SC „B.” SRL s-au efectuat numai tranzacții din piața 

concurențială. 

A mai subliniat faptul că estimarea efectuată de către organele de inspecție fiscală s-a 

realizat asupra costurilor aferente achiziției, din piața concurențială de gaze naturale, de la 

furnizorul (afiliat) SC „B.” SRL, astfel încât împrejurarea că în perioada iunie 2009 - august 

2012, prețul gazelor nu a fost reactualizat nu are nici o implicație fiscală asupra constatărilor 

înscrise în Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 457/12.10.2016, contestată în prezenta cauză. 

Furnizarea de către SC „A.” SA de gaze naturale la preț reglementat pentru clienții casnici, nu a 

făcut obiectul estimării înscrisă în Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 457/12.10.2016 și nu 

are nicio legătură cu diferențele de impozit pe profit constatate suplimentar. 

ANRE reglementează prețul la energie doar pentru consumatorii casnici, și nu prețul de 

achiziție din piața concurențială de gaze naturale, cum greșit susține recurenta. 

În ceea ce privește cele șase societăți cu care organul fiscal a efectuat comparația, a 

precizat instanței de judecată faptul că acestea au fost selectate utilizând informațiile oferite de 

aplicațiile „ORBIS” (creată de Biroul Van Dijk - BVD) și „FISCNET” existentă în baza de date 

a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, programe care furnizează date privind societățile 

comerciale cu obiect de activitate similar celui înscris în RECOM (programul informatic al 

O.R.C.). 

În urma analizei comparative a informațiilor din aceste aplicații informatice, au fost 

identificate un număr de 22 de societăți potențial comparabile din România, din care (în urma 

analizei calitative) o singură societate (respectiv SC „S.” SRL) a îndeplinit criteriile calitative. 

Cu privire la indicatorul necesar ajustații, organul de inspecție fiscală a utilizat 

indicatorul Rata rentabilității vânzărilor totale (RRV), calculat ca raport între Rezultatul din 

exploatare/venituri din exploatare. 

Inspectorii fiscali au constatat că, pentru anii 2011 și 2015, indicatorul (RRV) calculat 

pentru SC „A.” SA este în afara intervalului de comparabilitate, motiv pentru care, pentru 

acești ani, s-a procedat la ajustarea costului mărfurilor. 

Având în vedere faptul că tranzacțiile derulate de reclamanta cu persoana afiliată S.C. 

„B.” SRL, constau în achiziții de mărfuri (100% de la afiliat), organul fiscal a considerat 

element fix al indicatorului veniturile din exploatare și s-a estimat rezultatul din exploatare 

(Re). 

Diferența dintre valorile rezultate ca urmare a estimării rezultatului din exploatare (Re) 

și cele înregistrate în contabilitate reprezintă diferență de bază de impunere, deoarece toate 

elementele care compun rezultatul din exploatare, în afară de costul mărfurilor, sunt fixe. 

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că este nefondat, pentru 

considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ. 

Societatea recurentă a făcut obiectul unei inspecții fiscale ce a vizat perioada 

01.01.2013-31.12.2015, organul fiscal verificând și modalitatea de determinare a prețurilor de 

transfer și înregistrarea acestora în evidența contabilă. Recurenta-reclamantă are ca obiect de 

activitate livrarea de gaze naturale către consumatorii casnici și non casnici, iar achiziția de 

gaze naturale a realizat-o exclusiv de la SC „B.” SRL, persoană afiliată care deține un procent 

de 50,36% acțiuni în cazul SC „A.” SA, valoarea achizițiilor fiind de 12916484 lei fără TVA, 

în perioada analizată. Recurenta nu a prezentat organului fiscal și nu a întocmit pentru 

achizițiile de gaz metan de la o persoană afiliată dosarul prețurilor de transfer și procedura de 

ajustare/estimare a prețurilor de transfer, fapt ce a condus la estimarea prețului de transfer de 

către organul fiscal, cu consecința modificării bazei de impozitare și stabilirea prin Decizia de 

impunere nr. F-IS 551 din data de 12.10.2016 a unui impozit pe profit suplimentar și a TVA în 

cuantum total de 107878 lei. 
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Prin Decizia nr. 5276/30.03.2017 contestația administrativ-fiscală a fost respinsă, 

ambele acte fiscale, anterior enunțate, fiind considerate legale de către tribunal, care a respins 

acțiunea recurentei. 

Criticile expuse de recurentă în motivarea căii de atac, care se pot circumscrie motivului 

de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., vizează existența caracterului 

reglementat al pieței de furnizare a gazelor naturale, inclusiv sub aspectul prețului și tarifele în  

sectorul gazelor naturale, iar acestea nu au fost actualizate de către ANRE, precum și utilizarea 

în procesul de estimare a prețurilor de transfer a programelor și datelor furnizate de către 

platformele ORBIS/FISCNET, la care expertul desemnat în cauză nu a avut, dar care nu pot 

constitui repere în stabilirea/estimarea prețurilor. Celelalte aspecte de ordin factual invocate de 

recurenta reclamantă nu se circumscriu motivului de casare invocat sau altuia, pe care instanța 

să-l poată invoca din oficiu. 

În privința primei apărări (critici de nelegalitate), Curtea de apel, în manifestarea rolului 

activ, conform art. 22 alin. 2 C.proc.civ., a solicitat recurentei să indice și să depună la dosarul 

cauzei actele emise de autoritatea de reglementare, prin care în perioada de referință autoritatea 

de reglementare a stabilit prețurile de achiziție a gazelor naturale. 

Analiza înscrisurilor depuse de recurentă relevă că prin ordine ale Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei au fost reglementate, stabilite, prețurile de furnizare a 

gazelor naturale de către recurentă către consumatorii casnici sau non casnici și nu prețul de 

achiziție al acestora de către recurentă de la persoana afiliată. 

Aspectul litigios vizează prețurile de achiziție al gazelor naturale de către recurentă, de 

la o persoană afiliată, cu consecințele ce decurg dintr-o atare achiziție din perspectiva 

justificării obiective a prețului de transfer (art. 8 din Ordinul ANAF nr. 442/2016), care să nu 

afecteze în mod subiectiv baza de impozitare, astfel încât apărarea invocată de către recurentă și 

înscrisurile depuse nu au caracter relevant în sprijinul apărării invocate deoarece vizează prețul 

perceput de recurentă în cadrul procesului de distribuție a gazului și nu prețul de achiziție. 

În mod corect s-a apreciat, atât de către prima instanță, cât și de către organul fiscal, 

faptul că societății recurente îi sunt aplicabile prevederile Ordinului președintelui ANAF nr. 

442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile 

de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de 

transfer, având în vedere depășirea nivelului valoric al pragului de semnificație, prevăzut de art. 

2 alin. 1 din Ordinul ANAF nr. 442 de către societate, raportat la valoarea achizițiilor anuale 

din intervalul 2011-2015. Faptul că recurenta a înregistrat în contabilitate achizițiile efectuate 

de la persoana afiliată și a achitat obligațiile fiscale în raport de valoarea achizițiilor nu înlătură 

dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție atât timp cât recurenta 

nu a respectat obligația de a justifica obiectiv prețul de achiziție, prin întocmirea dosarului 

referitor la documentarea prețului de achiziție. 

Recurenta nu și-a îndeplinit obligația legală de întocmire a dosarului prețurilor de 

transfer pentru intervalul 01.01.2011-31.12.2015, omisiune confirmată de înșiși reprezentanții 

societății verificate, prin adresa nr. 900/23.08.2016, neprezentarea, în timpul inspecției fiscale, 

conform prevederilor art. 2 alin. 2 și 4 din Ordin, a dosarului prețurilor de transfer, în termenele 

stabilite, a conferit organelor de inspecție fiscală dreptul de a considera că tranzacțiile efectuate 

cu persoane afiliate sunt efectuate fără documentarea cuantumului prețurilor de transfer 

practicate, acestea procedând la estimarea cuantumului prețurilor de transfer (art. 7 alin. 2 și 4 

din ordin). 

Procesul de estimare a prețurilor s-a realizat potrivit actului normativ precitat, numai 

pentru tranzacțiile derulate cu persoane afiliate pentru care contribuabilul/plătitorul nu a 

prezentat dosarul prețurilor de transfer sau pentru care dosarul prețurilor de transfer a fost 

prezentat incomplet, nefiind astfel documentat faptul prin care cuantumul prețurilor de transfer 

stabilite respectă principiul valorii de piață. Ca urmare a operațiunii de estimare se ajustează 

suma venitului sau a cheltuielilor, după caz, aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părțile 

afiliate, pe baza nivelului tendinței centrale a pieței. 
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Atât timp cât criticile recurentei nu se circumscriu motivului principal pentru care 

organul fiscal a procedat la estimarea prețurilor de achiziție, prin raportare la cadrul legal 

aplicabil, astfel cum corect a fost stabilit de prima instanță, se constată caracterul neîntemeiat al 

acestora, nefiind făcută dovada existenței unui preț de achiziție reglementat (și nu de 

distribuție, conform înscrisurilor depuse de recurentă) ce ar fi înlăturat obligația legală de 

întocmire a dosarului prețurilor de transfer pentru achizițiile derulate de recurentă de la SC „B.” 

SRL. 

În privința celei de a doua apărări (critici de nelegalitate), Curtea de apel constată că se 

referă la modalitatea de documentare a prețurilor practicate pe piața liberă a gazelor naturale, în 

vederea estimării prețurilor de achiziție, recurenta criticând exclusiv relevanța consultării 

bazelor de date/programelor ORBIS/FISNET și a faptului că activitatea sa nu poate fi 

comparată cu a celor 6 societăți avute în vedere de organul fiscal deoarece nu rezultă a fi 

licențiate. 

În ceea ce privește prima chestiune ridicată de către recurentă, având în vedere și 

prevederile art. 9 alin. 3 din Ordinul ANAF nr. 442/2016, s-a constatat că organul fiscal avea 

obligația de a se raporta la tranzacții similare sau a indicatorilor financiari aferenți activităților 

care urmează a face obiectul ajustării/estimării la care atât organul fiscal, cât și contribuabil au 

acces. Cele 2 baze de date consultate de către organul fiscal au caracter accesibil persoanelor 

interesate, iar în raportul de inspecție fiscală se explică detaliat modalitatea în care s-a ajuns la 

stabilirea celor 6 societăți luate spre comparare. 

Atât timp cât baza de date ORBIS are caracter accesibil, nefiind gestionată de către 

organul fiscal, au fost respectate cerințele legale anterior referite, art. 9 alin. 3 din ordin, astfel 

încât critica recurentei are caracter neîntemeiat. 

În ceea ce privește cea de a doua chestiune, Curtea a reținut că organul fiscal a procedat 

corect, explicând pe larg procesul de selecție a celor 6 societăți ale căror prețuri de achiziție sau 

indicatori financiari au fost luați în considerare pentru comparație, fără ca recurenta să critice în 

concret procesul de selecție în raport de criteriile de interogare a bazei de date. Argumentele 

prezentate de recurentă, vizând neidentificarea societăților în lista celor licențiate pe teritoriul 

României, a funcționării acestora în cadrul altor piețe, sunt neîntemeiate deoarece însăși 

prevederile legale, art. 9 alin. 2 din Ordinul ANAF nr. 442/2016, fac trimitere expresă la modul 

de selecție și la aspectele ce pot fi comparate de organul fiscal, fără însă ca aceste critici să fie 

circumscrise procesului derulat de organul fiscal în selectarea societăților aflate într-o situație 

comparabilă și a modului în care a fost realizată comparația. 

Elementele supuse comparației sunt reglementate în mod expres, au caracter obiectiv, 

iar organul fiscal a explicitat condițiile de realizare a comparației și modul de estimare, fără ca 

acest proces să fie criticat în mod expres și concret de către reclamanta-recurentă, faptul că 

societățile alese spre comparație funcționează în alte piețe de distribuție, cu alte venituri și 

cheltuieli, nu constituie în sine un aspect de nelegalitate. 

În cauză, pentru a efectua ajustarea cheltuielilor cu costul mărfurilor achiziționate de la 

SC „B.” SRL, pe baza nivelului tendinței centrale a pieței, organul fiscal a utilizat informațiile 

oferite de aplicațiile ORBIS și FISCNET. În urma analizei comparative a informațiilor 

furnizate de cele două aplicații informatice, organul fiscal a identificat 22 de societăți potențial 

comparabile din România, dintre care doar una singură a îndeplinit criteriile calitative, motiv 

pentru care în mod corect s-a trecut la un nivel superior de căutare, respectiv cel al Uniunii 

Europene, identificându-se 6 societăți comparabile cantitativ și calitativ.  

În acest sens, s-a observat că, potrivit art. 8 din OPANAF nr. 442/2016, tranzacțiile 

între persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de piață 

dacă indicatorul financiar al tranzacției/valoarea tranzacției (marjă/rezultat/preț) se 

încadrează în intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare se vor 

respecta următoarele prevederi: 

1. analiza de comparabilitate va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea 

ordine: național, Uniunea Europeană, paneuropean, internațional; 
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2. disponibilitatea rezonabilă a datelor la momentul stabilirii prețurilor de transfer sau 

la momentul documentării acestora, pentru care contribuabilul/plătitorul verificat prezintă 

documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii prețurilor de transfer; 

3. marja de comparare reprezintă intervalul de valori ale prețului sau 

marjei/rezultatului aferent tranzacțiilor comparabile derulate între societăți comparabile 

independente; 

4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărțită în 4 

segmente. Segmentele de maxim și de minim reprezintă rezultatele extreme. Intervalul de 

comparare reprezintă intervalul de valori ale prețului sau marjei/rezultatului aferent 

tranzacțiilor comparabile derulate între societăți comparabile independente, după eliminarea 

din marja de comparare a rezultatelor extreme; 

5. la stabilirea și calculul estimării/ajustării nu se vor utiliza rezultatele extreme din 

cadrul marjei de comparare; 

6. dacă valoarea mediană nu poate fi identificată (valoarea mediană reprezintă acea 

valoare care se regăsește la mijlocul intervalului de comparare), va fi realizată media 

aritmetică a celor două valori de mijloc ale intervalului de comparare. 

Atât timp cât organul fiscal a respectat procedura legală de estimare a prețurilor de 

achiziție, astfel cum rezultă din cerințele impuse de Ordinul ANAF 442/2016, criticile 

recurentei au caracter neîntemeiat, mai ales că acestea nu vizează, în esență, procedura concretă 

derulată de organul fiscal. 

Prin urmare, criticile recurentei, circumscrise motivului de casare invocat, sunt 

neîntemeiate, motiv pentru care recursul a fost respins ca neîntemeiat. 

 

7. Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. 

Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili 

creanţe fiscale. 

Temei de drept: art. 48 alin. 4 Cod fiscal; art. 37 din Normele metodologice de aplicare ale 

Codului Fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004; art. 91 alin. 1 din OG nr. 92/2003 

 

Sumele cheltuite de un contribuabil în vederea pregătirii sale profesionale se impun a fi 

recunoscute ca fiind efectuate în cadrul activității independente a unui avocat, întrucât 

pregătirea profesională este inerentă asigurării unei consistențe în munca intelectuală 

prestată. Prevederile art. 38 liniuțele 19 și 20 din HG nr. 44/2004 consacră expres faptul că 

„sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: cheltuielile cu pregătirea profesională pentru 

contribuabili şi salariaţii lor, potrivit legii și cheltuielile ocazionate de participarea la 

congrese şi alte întruniri cu caracter profesional.” 

Totuși, pentru a fi recunoscute, în concret, drept cheltuieli deductibile, așa cum s-a 

arătat anterior, nu este suficientă invocarea sau indicarea evenimentului profesional (seminar, 

conferință, etc.), ci și dovedirea de către contribuabil a participării sale la acel eveniment cu 

anexarea în acest scop a tuturor documentelor justificative complete: taxă de participare – 

dacă este cazul (factură și chitanță), locul desfășurării, perioada, modalitatea de transport, 

data călătoriei, persoana care a călătorit, locul cazării și perioada cazării. 

Cheltuielile unui avocat necesare contactării și relaționării cu clienții sau viitorii clienți 

sunt și acestea, în principiu, deductibile din perspectiva scopului pentru care au fost realizate, 

întrucât se înscriu indubitabil în logica activității profesionale desfășurate de un avocat. 

Totuși, și în privința acestora, contribuabilul trebuie să dovedească trasabilitatea în sine a 

cheltuielii și necesitatea alocării sale pentru activitatea independentă. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 241/23.03.2020 

 

Prin decizia nr. 241/23.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul formulat de 

recurenta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice în contradictoriu cu intimatul X. 

împotriva sentinţei civile nr. 347/2019 a Tribunalului Iaşi, a fost casată în parte sentinţa civilă 

nr. 347/2019 a Tribunalului Iaşi şi, în rejudecare, a fost admisă în parte acţiunea civilă 

formulată de reclamantul X. în contradictoriu cu Administraţia Finanţelor Publice B. şi Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice I., a fost anulată în parte Decizia de impunere nr 

BCG_AIF x/29.09.2016, Raportul de inspecţie fiscală premergător şi Decizia de soluţionare a 

contestaţiei administrative nr. x/30.05.2017, cu privire la caracterul nedeductibil al unor 

cheltuieli, fiind menţinute dispoziţiile sentinţei recurate care nu contravin prezentei decizii. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că, în esență, pe calea prezentului demers 

judiciar, reclamantul X. a solicitat anularea actelor administrativ fiscale, invocând pe de o 

parte, prescripția dreptului organelor fiscale de a mai stabili obligații fiscale aferente anului 

2010 și, pe de altă parte, eronata reținere de către organele fiscale, ca fiind nedeductibile, a unor 

cheltuieli efectuate de el în perioada 2010-2014. 

Ab initio, a reținut Curtea că deși reclamantul intimat a solicitat anularea integrală a 

deciziei de impunere și a celei de soluționare a contestației, din cuprinsul acțiunii introductive 

reiese cu claritate că, de fapt, el nu a contestat toate aspectele reținute de către organele fiscale 

în cuprinsul acestor acte, respectiv nu au fost formulate critici referitoare la unele venituri 

incorect reflectate în contabilitatea sa și care au fost adiționate ulterior de către inspectorii 

fiscali și nici cu privire la o parte semnificativă din cheltuielile apreciate ca fiind nedeductibile. 

Or, respectarea principiului disponibilității și, corelativ cu acesta, a dreptului la apărare, impune 

circumstanțierea analizei judiciare exclusiv criticilor punctuale ale reclamantului intimat cu 

privire la actele contestate.  

Prima chestiune dedusă analizei, tranșată de instanța de fond în favoarea reclamantului 

și contestată de recurentă prin cererea de recurs este cea a prescripției dreptului de a stabili 

creanțe fiscale aferente anului 2010 în urma unei inspecții fiscale declanșată la 29.06.2016. Or, 

deși reclamantul intimat susține că termenul de prescripție de 5 ani reglementat de art. 91 alin. 

1 din OG nr. 92/2003 a început a curge de la 01.01.2011, împlinindu-se la 01.01.2016, Curtea 

arată că impozitul pe venit este un impozit anual, perioada impozabilă fiind, conform art. 44 

Cod fiscal, anul fiscal, adică anul calendaristic. În accepțiunea art. 83 Cod fiscal, impozitul pe 

venit are o sursă declarativă, declarația 200 depunându-se până la data de 25.05.2011 pentru 

anul 2010, or, creanța fiscală, în cazul impozitului pe venit, nu se poate naște anterior depunerii 

declarației fiscale, întrucât doar la acel moment se constituie baza pentru calculul impozitului 

definitiv, cu luarea în calcul a tuturor veniturilor și a tuturor cheltuielilor efectuate, fie ele 

deductibile ori nedeductibile. Cum impozitul se stabilește pe baza declarației anuale, în acord și 

cu prevederile art. 84 Cod fiscal, pentru anul 2010 termenul de început al prescripției dreptului 

de a stabili creanțe fiscale împotriva reclamantului intimat este 01.01.2012, termenul urmând a 

se împlini la 31.12.2016. Inspecția fiscală a demarat la 29.06.2016, în interiorul termenului de 5 

ani prevăzut de lege. 

Curtea a subliniat, însă, că susținerile recurentei AJFP B. în privința problemei 

prescripției sunt greșite, ignorând prevederile legale ce asigură tranziția de la OG nr. 92/2003 la 

Legea nr. 207/2015. Astfel, în ceea ce privește prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale 

născute anterior intrării în vigoare a Codului de procedură fiscală 2015, adică anterior datei de 

01.01.2016, potrivit art. 347 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

termenele în curs la data intrării in vigoare a codului se calculează după normele legale în 

vigoare la data când au început să curgă. Astfel, rezultă că prescripția dreptului de a stabili 

creanțe fiscale începută și neîmplinită la data de 01.01.2016, data intrării în vigoare a Codului 

de procedură fiscală 2015 și, implicit, data abrogării OG nr. 92/2003, este supusă în întregime 

dispozițiilor legale care au instituit-o, adică reglementărilor prevăzute în OG nr. 92/2003. 
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Cea de-a doua chestiune de drept asupra căreia instanța de recurs este chemată să se 

pronunțe se referă la corecta interpretare și aplicare de către prima instanță a prevederilor art. 

48 alin. 44, art. 80 și următoarele din Codul fiscal în vigoare la data evenimentelor, precum și a 

prevederilor art. 91 din OG nr. 92/2003. 

Contrar aprecierilor reclamantului intimat X., încadrarea unor cheltuieli ca fiind 

deductibile sau nu din perspectiva calculului impozitului pe venit, reprezintă o apreciere în 

drept, o calificare juridică a unei operațiuni economice, și nicidecum tranșarea unei situații de 

fapt. 

Dat fiind impozitul în discuție, Curtea a reținut că potrivit art. 48 alin. 1 Cod fiscal, 

Legea nr. 571/2003: „Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între 

venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor 

din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50.” Totodată, din lectura 

art. 48 alin. 4 Cod fiscal coroborat cu art. 37 din Normele metodologice de aplicare ale Codului 

fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 reies condiţiile ce se impun a fi îndeplinite pentru ca o 

cheltuială să poată fi calificată drept deductibilă din perspectiva bazei de impunere pentru 

impozitul pe venit: să corespundă unei cheltuieli efective respectiv să fie una reală în sensul de 

a există documentele justificative contabile, achitarea sa să revină finalmente persoanei 

impozabile și să fie efectuată „în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor”. 

Împărțirea sarcinii probei în materie fiscală este guvernată de prevederile art. 65 din OG 

nr. 92/2003, prevedere reluată în art. 73 din Legea nr. 207/2015. În virtutea acestor norme, 

pentru exercitarea dreptului de deducere, precum și pentru stabilirea bazei de impunere, 

contribuabilul este cel care trebuie să dețină și să prezinte toate documentele justificative 

necesare atingerii acestui scop, iar apoi sarcina de a dovedi contrariul revine organului fiscal.  

A subliniat astfel Curtea că primul care trebuie să dovedească actele și faptele care au 

stat la baza declarațiilor sale fiscale este contribuabilul. 

Prin urmare, analiza prezentei cauze pleacă de la premisa că reclamantul intimat are 

sarcina de a proba legătura dintre fiecare cheltuială efectuată și activitatea independentă 

desfășurată, aducătoare de venituri. Trasabilitatea fiecărei sume plătite, respectiv pentru ce 

anume a fost achitată și în ce cuantum reprezintă o chestiune de probațiune ce incumbă 

contribuabilului. 

Cu titlu de principiu, a reținut Curtea şi că sumele cheltuite de un contribuabil în 

vederea pregătirii sale profesionale se impun a fi recunoscute ca fiind efectuate în cadrul 

activității independente a unui avocat, întrucât pregătirea profesională este inerentă asigurării 

unei consistențe în munca intelectuală prestată. Prevederile art. 38 liniuțele 19 și 20 din HG nr. 

44/2004 consacră expres faptul că „sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: cheltuielile cu 

pregătirea profesională pentru contribuabili şi salariaţii lor, potrivit legii și cheltuielile 

ocazionate de participarea la congrese şi alte întruniri cu caracter profesional.” 

Totuși, pentru a fi recunoscute, în concret, drept cheltuieli deductibile, așa cum s-a 

arătat anterior, nu este suficientă invocarea sau indicarea evenimentului profesional (seminar, 

conferință, etc.), ci și dovedirea de către contribuabil a participării sale la acel eveniment cu 

anexarea în acest scop a tuturor documentelor justificative complete: taxă de participare – dacă 

este cazul (factură și chitanță), locul desfășurării, perioada, modalitatea de transport, data 

călătoriei, persoana care a călătorit, locul cazării și perioada cazării. 

Cheltuielile unui avocat necesare contactării și relaționării cu clienții sau viitorii clienți 

sunt și acestea, în principiu, deductibile din perspectiva scopului pentru care au fost realizate, 

întrucât se înscriu indubitabil în logica activității profesionale desfășurate de un avocat. Totuși, 

și în privința acestora, contribuabilul trebuie să dovedească trasabilitatea în sine a cheltuielii și 

necesitatea alocării sale pentru activitatea independentă. 

În opinia Curții, nu este suficientă, pentru recunoașterea caracterului deductibil al 

cheltuielii de transport, indicarea cu titlu general a existenței unui client într-o anumită 

localitate sau țară pentru ca plasarea geografică a acestuia să determine de plano deducerea 

tuturor cheltuielilor de deplasare și cazare ale avocatului în acea locație.  
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Textul art. 48 alin. 4 lit. a din Codul Fiscal se impune a fi interpretat în funcție de 

specificul activității independente desfășurate de un avocat, însă norma nu poate ajunge să fie 

deturnată de la scopul său fiscal: asigurarea că doar acele cheltuieli efectuate pentru obținerea 

veniturilor pot influența baza impozabilă aferentă impozitului pe venit.  

Limita aplicabilității condiției de deductibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor este dată de interpretarea coroborată a 

prevederilor art. 48 alin. 5 lit. i și art. 48 alin. 7 lit. a din Codul procedură fiscală în vigoare la 

data evenimentelor.  

Cu alte cuvinte, simpla invocare de către contribuabil a faptului că a avut sau mai are 

încă clienți în Marea Britanie, Grecia sau Hong Kong nu conduce, per se și automat, la 

concluzia că orice deplasare a acestuia în aceste locații s-a efectuat în interesul relației cu acei 

clienți, fiind necesară pentru justificarea deductibilității prezentarea de documente contabile 

complete care să completeze afirmația: data deplasării, persoana care s-a deplasat, ordinul de 

serviciu pe care îl avea de îndeplinit, modalitatea de deplasare, locul și durata cazării etc. 

În privinţa nerespectării de către contribuabil a cerinţelor referitoare la înregistrarea 

mijloacelor fixe achiziţionat, Curtea a reţinut, cu titlu de principiu, că aceste nereguli reţinute 

de organul fiscal pentru fiecare achiziţie nu pot conduce la refuzul reţinerii caracterului 

deductibil al acestor cheltuieli, cât timp chiar organul fiscal recunoaşte că au caracter 

deductibil, fiind efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente a contribuabilului. 

calea legală era cea a recalculării sumelor înregistrate eronat drept cheltuieli şi fracţionarea 

acestora pe perioada amortizării. Din venitul brut anual trebuia scăzută – pentru atare cheltuieli 

– amortizarea aferentă fiecărui an, şi nu întreaga sumă achitată pentru achiziţionarea bunului, în 

anul achiziţiei, cum a procedat contribuabilul. Organul fiscal ar fi avut îndreptăţirea de a 

calcula şi accesorii fiscale faţă de comportamentul contabil eronat al contribuabilului 

reclamant, dar nu a făcut-o. 

Totodată, nu poate fi ignorată împrejurarea că actualmente, faţă de durata normală de 

folosinţă a acestor bunuri şi de data achiziţionării lor – interesul fiscal nu mai persistă.  

Așadar, în limitele fixate de recurenta AJFP B., care contestă întreaga apreciere în drept 

a primei instanțe cu privire la deductibilitatea cheltuielilor contribuabilului, instanța de recurs a 

verificat modalitatea de interpretare și aplicare a legii materiale de către prima instanță prin 

raportare la fiecare dintre aceste cheltuieli criticate de către reclamantul intimat X., aspectele 

generale mai sus prezentate fiind valabile pentru fiecare dintre cheltuielile ce vor fi analizate. 

Contrar celor afirmate de intimat prin concluziile scrise, Curtea a reiterat şi 

împrejurarea că aceste critici se subsumează motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 

C.proc.civ. Cât priveşte pretinsa încălcare a art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului invocată de intimat prin concluziile scrise, determinată, în opinia sa, de 

împrejurarea că prezenta cauză ar avea ca obiect majorări de impozit şi penalităţi fiscale, astfel 

că este o acuzaţie în materie penală, pentru care procedura trebuie să garanteze toate garanţiile 

consacrate de art. 6 paragraf 1 din Convenţie, Curtea subliniază că, pe de o parte, procedura de 

faţă a fost una ce a respectat cerinţele Codului de procedură civilă, iar pe de altă parte, că 

jurisprudenţa CEDO este în sensul că materia fiscală ţine în continuare de nucleul dur al 

prerogativelor de putere publică, caracterul public al raporturilor între contribuabil şi 

colectivitate rămânând predominant. De aceea, contenciosul fiscal scapă de sub incidenţa 

drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, în ciuda efectelor patrimoniale care afectează în mod 

inevitabil situaţia contribuabilului. În consecinţă, noţiunile autonome ale Convenţiei trebuie 

interpretate în lumina condiţiilor de viaţă actuale şi nu permit Curţii să interpreteze art. 6 ca şi 

cum adjectivul „civil” ataşat noţiunii de „drepturi şi obligaţii” nu ar exista. În consecinţă, art. 6 

nu este aplicabil contenciosului fiscal (Cauza 44759/98 Ferrazzini c. Italiei, hotărârea Marii 

Camere, 12 iulie 2001). 
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8. Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local 

de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal 

Indice alfabetic: Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii 

consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat 

prin PUG 

Temei de drept: art. 3 alin. I teza a II-a din Legea nr. 554/2004; art. 11 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 

554/2004 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, prefectul are obligaţia de a 

exercita dreptul de tutelă în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut despre existenţa 

actului considerat nelegal. 

Împrejurarea invocată cum că ar fi incidente dispoziţiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 

350/2001 privind termenul de prescripţie de 5 ani pentru atacarea în contencios administrativ 

a hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului ori de urbanism nu 

poate fi reţinută, întrucât, pe de o parte, există o distincţie de plano între prescripţia dreptului 

la acţiune şi decăderea din drept, iar pe de altă parte, ne aflăm în situaţia particulară a 

exercitării dreptului de tutelă administrativă, iar nu a unei acţiuni în contencios administrativ 

având ca temei art. 8 din Legea nr. 554/2004. 

Termenul de decădere privind exercitarea dreptului de tutelă administrativă al 

prefectului nu diferă după cum actul administrativ este individual sau cu caracter normativ, 

deoarece, indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin. I teza a II-a coroborat cu art. 11 

alin. 1 din Legea nr. 554/2004, acţiunea prefectului în contencios administrativ se formulează 

în termen de 6 luni de la data la care s-a luat cunoştinţă de act, prevederile art. 11 alin. 4 din 

acelaşi act normativ nefiind incidente. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 199/09.03.2020 

Prin decizia nr. 199/09.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins ca nefondat recursul 

formulat de Prefectul Județului I. împotriva sentinței civile nr. 1359/2019 pronunțată de 

Tribunalul Iași, sentinţă prin care a fost a admisă excepţia tardivităţii şi a fost respinsă ca tardiv 

introdusă acţiunea Prefectului judeţului I. împotriva Hotărârii Consiliului Local al comunei VL 

nr. 39/28.03.2017 prin care se aprobă modificarea regimului actual de înălţime la construcţiile 

ce se vor realiza pe raza comunei VL, stabilit prin PUG. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că acţiunea cu care Prefectul 

judeţului I. a învestit Tribunalul Iaşi a avut ca temei de drept expres arătat art. 3 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004, respectiv exercitarea dreptului de tutelă administrativă. 

Dispozițiile art. 123 alin. 5 din Constituție, art. 19 alin. 1 lit. a şi e din Legea nr. 

340/2004 privind prefectul și instituția prefectului și art. 3 din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 conferă prefectului dreptul de a ataca, în faţa instanţei de contencios 

administrativ, actele emise de autoritățile publice locale, dacă le consideră nelegale.  

Potrivit literaturii de specialitate, contenciosul obiectiv reprezintă acea formă 

judecătorească de control al legalității actelor administrative de autoritate, emise sau adoptate 

de autoritățile administrației publice locale, declanșată de acțiunea în anulare exercitată de 

prefect, în scopul asigurării respectării dreptului obiectiv. În acțiunile în contencios obiectiv, 

capacitatea și calitatea procesuală a prefectului își au fundamentul în normele dreptului 

administrativ. În privința sferei de cuprindere a controlului de tutelă administrativă exercitat de 

prefect, sunt edificatoare considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 1.353/10.12.2008: 

dreptul de tutelă administrativă al prefectului se referă la controlul asupra actelor administrative 

ale autorităților publice locale, întrucât acestea sunt emise în regim de putere publică, iar 
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prefectul este, așa cum prevede art. 1 alin. 3 din Legea nr. 340/2004, „garantul respectării legii 

și a ordinii publice la nivel local”; recunoașterea posibilității prefectului de a ataca în instanță 

alte acte decât cele administrative ar conduce la încălcarea de către acesta a principiului 

constituțional al autonomiei locale.  

Prin Decizia nr. 11 din 11.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 447/1/2015, Înalta Curte 

de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a interpretat 

dispoziţiile normative anterior individualizate în sensul că dreptul de tutelă al prefectului se 

referă la actele administrative emise de autorităţile administrației publice locale, aşa cum sunt 

definite de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, întrucât această categorie de acte sunt 

emise „în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public”, în sensul art. 

2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, prin realizarea competentei administrative ce revine 

autorității publice plasate, în cadrul raportului juridic de drept administrativ, pe o poziție 

exorbitantă în raport cu particularii.  

În speţă, exercitarea dreptului de tutelă s-a realizat cu privire la Hotărârea Consiliului 

Local al comunei VL nr. 39/28.03.2017, hotărâre comunicată Prefectului jud. I. la data de 

04.04.2017, cum corect a reţinut judecătorul fondului, acest aspect nefiind contestat de 

recurent. 

Ca atare, corect s-a statuat ca fiind incidente dispoziţiile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 

554/2004, respectiv obligaţia prefectului de exercita dreptul de tutelă în termen de 6 luni de la 

data la care a cunoscut despre existenţa actului considerat nelegal. 

Cât timp hotărârea atacată a fost comunicată la 04.04.2017, nu se poate aprecia că 

despre existenţa şi nelegalitatea ei s-a luat cunoştinţă abia odată cu sesizarea Inspectoratului de 

Stat în Construcţii. Revenea Instituţiei Prefectului jud. I. obligaţia de a verifica legalitatea 

acestei hotărâri la data comunicării sale, respectiv în aprilie 2017. 

Împrejurarea invocată cum că ar fi incidente dispoziţiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 

350/2001 privind termenul de prescripţie de 5 ani pentru atacarea în contencios administrativ a 

hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului ori de urbanism nu poate fi 

reţinută de către instanţa de recurs, întrucât, pe de o parte, există o distincţie de plano între 

prescripţia dreptului la acţiune şi decăderea din drept, iar pe de altă parte, ne aflăm în situaţia 

particulară a exercitării dreptului de tutelă administrativă, iar nu a unei acţiuni în contencios 

administrativ având ca temei art. 8 din Legea nr. 554/2004. 

Nu în ultimul rând, Curtea achiesează la considerentele instanţei de fond potrivit cărora 

termenul de decădere privind exercitarea dreptului de tutelă administrativă al prefectului nu 

diferă după cum actul administrativ este individual sau cu caracter normativ, deoarece, 

indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin I teza II coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea 

554/2004, acţiunea prefectului în contencios administrativ se formulează în termen de 6 luni de 

la data la care s-a luat cunoştinţă de act, prevederile art. 11 alin. 4 din acelaşi act normativ 

nefiind incidente. 

 

 

 

 

 


