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Act de procedură 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE SI MEMBRILOR CURŢII DE JUSTITIE 
A UNIUNII EUROPENE 

O B S E R V A Ţ I I  S C R I S E  

prezentate în temeiul articolului 23, alineatul 2 din Statutul Curţii de Justiţie, de către 

COMISIA EUROPEANA 

reprezentată de doamnele Clémence PERRIN si Alina ARMENIA, în calitate de agente, cu 

domiciliul ales la Serviciul juridic, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 Bruxelles, 

acceptând comunicarea prin intermediul e-Curia a tuturor actelor de procedură 

în cauza C-677/19 

având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată în temeiul 

articolului 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în data de 25 aprilie 2019, 

de către Tribunalul Vâlcea, România, în cauza aflată pe rolul acestei instanţe 

între 

S.C. Valoris S.R.L. 

şi 

 
Direcţia generală regională a finanţelor publice Craiova – Administrația județeană a 
finanțelor publice Vâlcea  

privind interpretarea principiilor de cooperare loială, echivalentă şi efectivitate potrivit 

dreptului Uniunii. 

Ref. Ares(2019)7861251 - 20/12/2019
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I.  CADRUL JURIDIC ROMÂNESC 

1. Articolul 4 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 9/2013 (în vigoare până la data de 

31 ianuarie 2017) dispunea: 

„Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel: a) cu ocazia înscrierii 
în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate 
asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui 
certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; [...]” 

2. Articolul 1 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 52/2017 dispune: 

„(1) Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, 
prevăzută la art. 214l-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, şi timbrul de 
mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au beneficiat 
de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita 
restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între 
data perceperii şi data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central 
competent. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 (2) Dreptul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) de a cere restituirea se naşte la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a 
perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancţiunea 
decăderii, până la data de 31 august 2018.” 

3. Articolul 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală dispune: 

„(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată 
fără a fi datorată. […]” 

4. Articolul 219 din Legea nr. 207/2015 dispune: 

,,Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se prescrie 
în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere 
dreptul la restituire.” 

  



3 

II. ACŢIUNEA PRINCIPALA ȘI ÎNTREBAREA PRELIMINARĂ 

5. Pentru o expunere pe larg a situaţiei de fapt Comisia face referire la decizia de trimitere. 

S.C. Valoris a achitat la data de 25 august 2014 taxa cu titlul de „timbru de mediu” 

pentru înmatricularea în România a unui autovehicul care fusese înmatriculat pentru 

prima dată în Olanda în anul 2007. Printr-o serie de hotărâri1, Curtea a declarat taxele de 

poluare stabilite de România, inclusiv timbrul de mediu, ca fiind contrare dreptului 

Uniunii.  

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 a reglementat restituirea, cu dobândă, a 

tuturor taxelor de înmatriculare contrare dreptului Uniunii. Însă, articolul 1, alineatul 2 

din această ordonanță a prevăzut că cererile de restituire trebuie introduse până la data 

de 31 august 2018. Aşadar, termenul special permițând formularea cererilor de restituire 

a fost de aproximativ un an – începând de la 7 august 2017 şi până la 31 august 2018. 

7. S.C. Valoris a adresat administrației o cerere de restituire la data de 6 decembrie 2018. 

Administrația a respins această cerere la data de 7 ianuarie 2019. 

8. Dreptul la restituire, potrivit dreptului comun, poate fi exercitat în temeiul articolului 

219 din Codul de procedură fiscală într-un termen de 5 ani care începe să curgă de la 

data de 1 ianuarie a anului următor celui care a luat naştere dreptul la restituire. 

9. Se pune aşadar problema respectării principiilor cooperării loiale, echivalenţei şi 

efectivității de către termenul special de decădere, care se aplică doar în materia 

restituirii taxelor de poluare, în timp ce pentru restituirea sumelor percepute cu 

încălcarea dreptului naţional nu sunt reglementate termene de decădere, iar termenul de 

prescripţie pentru exerciţiul dreptului la restituire este de 5 ani. 

10. În acest context, următoarea întrebare este adresată cu titlu preliminar Curții de Justiție 

a Uniunii Europene de către Tribunalul Vâlcea: 

„Principiile cooperării loiale, echivalenţei şi efectivităţii trebuie interpretate în sensul 
că se opun unei reglementări naţionale, precum cea cuprinsă în art. 1 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, care a fixat un termen de decădere de 
aproximativ un an pentru formularea cererilor de restituire a unor taxe percepute cu 
încălcarea dreptului Uniunii, în condiţiile în care legislaţia naţională nu prevede un 
termen similar pentru exercitarea dreptului la restituirea sumelor încasate cu 

                                                 
1 A se vedea hotărârile citate la pagina 3 din decizia de trimitere. 
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încălcarea normelor interne?”  

 

III. OBSERVAȚII 

Remarcă introductivă 

11. Pe data de 25 ianuarie 2019, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor cu numărul 2017/2108, Comisia a adresat României un aviz motivat în care, 

inter alia, este de părere că termenul de aproximativ un an stabilit în temeiul articolului 

1, alineatul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 contravine dreptului 

Uniunii în măsura în care această lege specială face să nu fie aplicat termenul legal de 

prescripție de cinci ani în materia restituirii taxelor de poluare.  

Cu privire la întrebarea preliminară 

12. Prin întrebarea preliminară, instanța de trimitere solicită Curții, în esență, să se pronunțe 

cu privire la interpretarea dreptului Uniunii având în vedere reglementarea națională 

specială care a permis contribuabililor să formuleze cereri de restituire a unei taxe care 

încălcă dreptul Uniunii doar până la data de 31 august 2018 în timp ce, în temeiul 

Codului de procedură fiscală, termenul pentru a exercita dreptul la restituire este fixat la 

5 ani de la 1 ianuarie a anului următor celui care a luat naştere dreptul la restituire. 

13. Potrivit unei jurisprudențe constante, în conformitate cu principiul cooperării loiale 

consacrat la articolul 4 alineatul (3) TUE, modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor 

care urmăresc să asigure protecția drepturilor pe care dreptul Uniunii le conferă 

justițiabililor nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele aplicabile unor acțiuni 

similare de natură internă (principiul echivalenței) și nu trebuie să facă imposibilă în 

practică sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a 

Uniunii (principiul efectivității) (Hotărârea din 11 septembrie 2019,Călin, C 676/17, 

EU:C:2019:700, punctul 30 și jurisprudența citată). 

14. Respectarea cerințelor menționate trebuie analizată ținând seama de locul pe care îl 

ocupă normele în cauză în ansamblul procedurii, de desfășurarea respectivei proceduri 

și de particularitățile acestor norme în fața diferitor instanțe naționale (Hotărârea din 11 

septembrie 2019, Călin, C 676/17, EU:C:2019:700, punctul 31). 
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15. În speță, dreptul român a prevăzut un termen special, care a curs până la 31 august 

2018, pentru formularea cererilor de restituire pentru ansamblul taxelor de poluare, 

indiferent de când au fost achitate.  

16. În temeiul dreptului comun, conform articolului 219 din Codul de procedură fiscală, 

dreptul la restituire poate fi exercitat într-un termen de 5 ani care începe să curgă de la 

data de 1 ianuarie a anului următor celui care a luat naştere dreptul la restituire. 

17. Timbrul de mediu a fost instaurat prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 9/2013 

privind timbrul de mediu pentru autovehicule şi a fost declarat contrar articolului 110 

TFUE prin Hotărârea Budişan, C-586/14, EU:C:2016:421.  

18. Astfel, trebuie considerat că dreptul la restituire pentru o taxa, ca cea din speță, plătită la 

data la data de 25 august 2014 curge până la 31 decembrie 2019 deoarece dreptul la 

restituire a intervenit la momentul plătii unei astfel de taxe care încalcă dreptul Uniunii. 

19. Un termen ca cel fixat prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 52/2017 este de 

aproximativ un an. Curtea a hotărât că un termen pentru o cale „extraordinara" de atac 

de o lună, analizat din prisma principiului efectivității, nu este în sine criticabil sau de 

natură să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă formularea unei cereri de 

revizuire a unei hotărâri judecătorești definitive (Hotărârea din 11 septembrie 2019, 

Călin, C 676/17, EU:C:2019:700, punctele 46 şi 49).  

20. În speță, un termen, de aproximativ un an, de decădere pentru formularea unei cereri de 

restituire are un caracter rezonabil în sensul că permite administratului să facă 

demersurile necesare pentru a prezenta în fața administrației cererea respectivă. 

21. Astfel, este necesar să se examineze dacă un astfel de termen este compatibil cu 

principiul echivalenței.  

22. Rezultă dintr o jurisprudență constantă că respectarea principiului echivalenței 

presupune ca statele membre să nu prevadă modalități procedurale mai puțin favorabile 

pentru cererile de rambursare a unei taxe care sunt întemeiate pe o încălcare a dreptului 

Uniunii decât cele care sunt aplicabile acțiunilor similare, din punctul de vedere al 

obiectului, al cauzei și al elementelor lor esențiale, întemeiate pe o încălcare a dreptului 
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intern (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 iulie 2012, Littlewoods Retail și alții, C

591/10, EU:C:2012:478, punctul 31, precum și jurisprudența citată). 

23. Așa cum rezultă din dispozițiile articolului 219 din Codul de procedură fiscală un 

termen de 5 ani, care începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui care 

a luat naştere dreptul la restituire este aplicabil în dreptul intern. Însă, un termen de doar 

un an a fost stabilit printr-o lege specială pentru cererile de restituire formulate în 

temeiul încălcării dreptului Uniunii. 

24. În general, se poate considera că un termen de decădere este diferit de  termenul de 

prescripție prin aceea că termenul de prescripție poate, în anumite condiții, fi întrerupt 

sau suspendat. Însă, în speță chiar daca dreptul român nu prevede un termen de 

decădere pentru restituirea sumelor percepute cu încălcarea dreptului național, obiectul 

unei cereri în temeiul articolului 1 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 52/2017 

este acela de a solicita restituirea unei taxe. Acest obiect este identic cu cel al articolului 

219 din Codul de procedura fiscală care vizează dreptul la restituirea creanțelor fiscale. 

25. De asemenea instanța națională a calificat termenul de decădere un an instaurat prin 

Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 52/2017 ca fiind „mai scurt"2 fața de termenul de 

prescripție „considerabil mai generos (5 ani)"3 prevăzut de Codul de procedură fiscală. 

26. Un astfel de termen procedural pentru cererile de rambursare a unei taxe care încălcă 

dreptul Uniunii este mai puțin favorabil decât termenul  aplicabil acțiunilor similare în 

dreptul intern. 

  

                                                 
2 A se vedea punctul 21 din decizia de trimitere. 
3 A se vedea punctul 19 din decizia de trimitere. 
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IV. CONCLUZIE 

27. Având în vedere cele expuse mai sus, Comisia are onoarea să îi propună Curţii să dea 

următorul răspuns întrebării preliminare formulate de către Tribunalul Vâlcea: 

Principiile cooperării loiale şi al echivalenței trebuie să fie interpretate în sensul că se 
opun ca un stat membru să prevadă modalități procedurale mai puțin favorabile pentru 
cererile de restituire permițând rambursarea unei taxe întemeiate pe o încălcare a 
dreptului Uniunii decât cele aplicabile acțiunilor similare întemeiate pe o încălcare a 
dreptului intern.  

 

Clémence PERRIN   Alina ARMENIA 

Agente ale Comisiei 

 




