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Paradoxurile taxei de poluare

Din cauza avalansei de procese referitoare la taxa de poluare, în februarie 2011 Ministrul László Borbély a
declarat public ca taxa auto este reglementata pe principiul “poluatorul plateste” si respecta prevederile
Tratatului de Functionare al UE. În sprijinul afirmatiei sale a adus concluziile avocatului general Curtii
Europene de Justitie, Eleanor Sharpston: “Exista o multime de procese în care este contestata taxa auto. Îi
anunt pe cei care sustin ca taxa este nelegala ca lucrurile nu stau asa.Concluziile la care a ajuns avocatul
general arata ca taxa respecta legislatia europeana.Asteptam acum si hotarârea Curtii Europene de Justitie
pe acest subiect”.
Pe 7 aprilie 2011 a venit si hotarârea CJUE. Aceasta a stabilitca "taxa de poluare introdusa de România, impusa
masinilor la prima lor înregistrare în România, contravine legislatiei Uniunii Europene. Respectiva lege are efectul
de a descuraja importul si punerea în circulatie a masinilor second-hand cumparate în alte state membre".
Pe 12 mai 2011, Procurorul General a a promovat recurs în interesul legii cu privire la doua aspecte: procedura
administrativa si admisibilitatea obligarii institutiei prefectului la înmatricularea vehiculelor fara dovada achitarii
taxei de poluare. Recursul în interesul legii este o cale de atac prin care Procurorul General cere Înaltei Curti de
Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferita din partea
instantelor judecatoresti, pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legilor pe întreg teritoriul tarii.
Pe 18 mai 2011, Curtea Constitutionala a decis ca OUG 50/2008 privind taxa de poluare este constitutionala.
Tot pe 18 mai 2011, ministrul nediului a prezentat Guvernului o nota privind taxa de poluare auto: „Pregatim o
solutie legislativa în concordanta cu decizia Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene. Actul normativ va fi
aprobat de Guvern în perioada imediat urmatoare”, a declarat Ioana Muntean, purtator de cuvânt al Guvernului.
Controversele privind interpretarea OUG 50/2008
În principiu, toate instantele restituie taxa de poluare, însa exista divergente în procedura. Solutiile difera în ceea
ce priveste admisibilitatea actiunilor în situatia în care s-a formulat anterior o contestatie la organul fiscal
împotriva deciziei de calcul al taxei si situatiile în care reclamantii au mers direct la instanta. Unele instante au
decis ca taxa poate fi restituita numai celor care au contestat în 30 de zile decizia de calcul si abia apoi s-au adresat
instantei. Altele considera ca reclamantul poate formula actiune direct la instanta, în termenul de prescriptie de 5
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ani, urmând a-i fi restituita taxa în baza incompatibilitatii cu normele UE.
Prin urmare, cererea de restituire a taxei poate fi admisa sau respinsa în functie de interpretarea data de judecator
aspectelor procedurale.
Recursul în interesul legii
Procurorul General a intentat recurs în interesul legii, tocmai pentru lamurirea unor astfel de interpretari
contradictorii. Un alt aspect pentru care acesta a cerut lamuriri este admisibilitatea obligarii de catre instante a
institutiei Prefectului la înmatricularea vehiculelor fara dovada achitarii taxei de poluare. În mai multe cazuri,
înainte sa plateasca taxa, reclamantii au cerut instantelor sa oblige autoritatile sa înmatriculeze masina fara sa
plateasca aceasta taxa întrucât este contrara reglementarilor UE. Solutiile instantelor au fost diferite si în aceasta
situatie. Unele au admis, altele au respins.
Deciziile Curtii Constitutionale
La Curtea Constitutionala au fost ridicate deja foarte multe exceptii de neconstitutionalitate a taxei de poluare, însa
toate au fost respinse ca „inadmisibile”. Noutatea în ceea ce priveste decizia CCR de saptamâna trecuta este aceea
ca exceptia a fost respinsa ca „neîntemeiata”. Diferenta este mare pentru ca doar respingerea ca „neîntemeiata”
înseamna de fapt ca judecatorii CCR au considerat ca dispozitiile contestate sunt constitutionale, deci sunt în acord
cu prevederile Constitutiei. Nu cunoastem înca motivatia CCR, pentru ca nici n-a fost facuta, însa dupa ce va fi
redactata va fi publicata în Monitorul Oficial.
Pâna acum, exceptiile au fost respinse ca inadmisibile pe diferite motive ce tin mai mult de aspecte procedurale,
precum competenta CCR de a judeca aspectele invocate.
Textul criticat cel mai frecvent la Curtea Constututionala este art. 4 lit. a din OUG 50/2011, care spune ca
“Obligatia de plata a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România”. Dar s-au
contestat si alte articole din aceeasi ordonanta de urgenta, precum si ordonanta în ansamblu.
În invocarea exceptiilor de neconstitutionalitate, de cele mai multe ori autorii sustin ca OUG 50/2008 încalca art.
148 al. 2 din Constitutie, care sustine prioritatea normelor europene fata de cele nationale.
Curtea Constitutionala respinge aceste exceptii, motivând ca nu este de competenta sa "sa analizeze conformitatea
unei dispozitii de drept national cu textul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene prin prisma art. 148 din
Constitutie. O atare competenta, si anume aceea de a stabili daca exista o contrarietate între legea nationala si
Tratatul CE, apartine instantei de judecata, care, pentru a ajunge la o concluzie corecta si legala, poate formula o
întrebare preliminara în sensul art. 234 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene la Curtea de Justitie a
Comunitatilor Europene. În situatia în care Curtea Constitutionala s-ar considera competenta sa se pronunte asupra
conformitatii legislatiei nationale cu cea europeana, s-ar ajunge la un posibil conflict de jurisdictii între cele doua
instante, ceea ce, la acest nivel, este inadmisibil. Curtea retine ca sarcina aplicarii cu prioritate a reglementarilor
comunitare obligatorii în raport cu prevederile legislatiei nationale revine instantei de judecata, fiind o chestiune de
aplicare a legii, si nu de constitutionalitate. În consecinta, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa
ca inadmisibila” (Decizia 500 din 20 aprilie 2010).
Caile legale aflate la dispozitia contribuabililor
Cu ocazia reuniunii din 10 mai 2011, organizata de Institutul National al Magistraturii, judecatorii si reprezentantii
celorlalte autoritati implicate au identificat tipurile de situatii în care justitiabilii se afla în acest context si
admisibilitatea diferitelor tipuri de remedii legale disponibile.
Astfel, în Raportul întocmit de Beatrice Andresan, formator INM, sunt identificate urmatoarele situatii:
1. Litigii aflate la momentul pronuntarii hotarârii preliminare pe rolul instantelor judecatoresti, precum si
situatia în care platitorii taxei nu au efectuat niciun demers - problema necesitatii procedurii
administrative.
Dincolo de problema cuantumului de restituit, atât pentru litigiile aflate pe rol, la fond sau atac, cât si pentru
potentialele actiuni introduse de platitorii taxei ca urmare a pronuntarii hotarârii Tatu, problema cea mai
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importanta o ridica practica neunitara cu privire la necesitatea contestarii deciziei de calcul potrivit procedurii
administrative prevazute de art. 205-207 din Codul de procedura fiscala. Acest aspect de drept intern este punctul
principal în legatura cu care exista divergenta de practica între si uneori în interiorul Curtilor de Apel.
În urma dezbaterilor nu s-a ajuns la o concluzie unitara pe acest aspect, desi majoritatea participantilor par sa
considere admisibila (cu exceptia CA Bucuresti si CA Timisoara), în scopul de a da eficienta hotarârii Tatu,
folosirea directa a caii cererii în restituire prevazuta de art. 117 alin. (1) lit. d) Cod procedura fiscala (restituirea
sumelor platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale).
2. Litigiile deja solutionate irevocabil - problema autoritatii de lucru judecat
Concluzia unanima a fost ca dreptul intern, prin art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, permite revizuirea
hotarârilor ca urmare a hotarârii preliminare în Tatu, desigur cu respectarea conditiilor procedurale prevazute
pentru aceasta cale legala.
3. Obligatiile autoritatilor administrative
3a. Pentru trecut, raportat la momentul pronuntarii hotarârii preliminare
i. Daca platitorul taxei a epuizat caile de atac disponibile si exista o hotarâre judecatoreasca irevocabila, iar
calea revizuirii prevazute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 nu îi mai este deschisa.
În aceasta situatie, întrebarea este daca o autoritate administrativa poate admite cererea de restituire a unor sume
platite anterior (motivata de dreptul UE) în conditiile în care aceasta cerere pune în discutie decizia administrativa
anterioara, ramasa definitiva. Dreptul UE nu impune, în principiu, unui organ administrativ sa revina asupra unei
decizii definitive. Totusi, cu titlu de exceptie, în anumite conditii, autoritatile administrative au obligatia de a-si
reexamina decizia definitiva, ca urmare a pronuntarii unei hotarâri preliminare.
ii. Daca platitorul taxei nu s-a folosit de caile de atac disponibile
Curtea Europeana stabileste ca numai daca normele nationale aplicabile impun o obligatie de a retrage un act
administrativ ilegal cu privire la dreptul intern, chiar daca acest act a devenit definitiv, atunci aceeasi obligatie de
retragere trebuie sa existe în conditii echivalente în prezenta unui act administrativ neconform cu dreptul UE.
3b. Pentru viitor, raportat la momentul pronuntarii hotarârii preliminare
Organele administrative se afla sub obligatia constitutionala de a aplica cu prioritate dreptul UE, astfel cum este el
interpretat de catre Curtea de Justitie. În situatia de fata însa, e greu de imaginat ca o vor face în lipsa unei
interventii legislative, se arata în raport.
4. Actiunea în raspunderea statului pentru prejudiciile cauzate ca urmare a încasarii unei taxe nelegal
percepute
Aplicarea eficienta a normelor europene impune punerea la dispozitia justitiabililor a unei actiuni în temeiul careia
statele membre sa fie obligate sa repare prejudiciile cauzate persoanelor fizice si juridice prin încalcari imputabile
ale dreptului UE.
Necesitatea unei interventii guvernamentale
Participantii la dezbaterea INM au apreciat ca o interventie guvernamentala, de restituire eventual temporizata a
sumelor platite cu încalcarea art. 110 TFUE, astfel cum a fost interpretat prin hotarârea din 7 aprilie 2011,
pronuntata de CJUE în cauza C-402/09, Tatu, este solutia preferabila.
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