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Prefaț
Consacrată unei teme atât de tehnice, lucrarea reuşeşte să dezvolte interesul
pentru aspectele teoretice şi practice pe care le implică rezolvarea conflictelor pe
tărâm fiscal, problemă cu care, am putea să spunem, se confruntă la un moment sau
altul fiecare contribuabil din societate. Ne aflăm în prezen a unei cercetări aprofundate, cu caracter monografic, a unei institu ii nu doar de mare interes teoretic şi
practic, ci şi de maximă utilitate şi actualitate pentru activitatea socială, economică şi
juridică, bazată pe o abordare interdisciplinară, în care au fost necesare incursiuni
serioase în domeniile dreptului financiar, dreptului fiscal, dreptului administrativ,
îndeosebi contenciosul administrativ, şi al dreptului procesual civil, pentru a se
ob ine în final o imagine clară şi completă asupra contenciosului fiscal.
Autorul lucrării nu s-a mul umit doar să men ioneze imperfec iunile legisla iei,
eviden iind că aceasta este uneori stufoasă, alteori insuficientă ori rămasă în urmă
fa ă de reglementările de drept comun de la noi sau din legisla ia specifică din alte
ări, ci a evocat în acelaşi timp, într-un stil clar şi printr-o sistematizare riguroasă,
opiniile contradictorii din doctrină sau solu iile diferite din jurispruden ă, realizând
astfel o analiză critică, în care a trecut prin filtrul propriu de gândire bogă ia de informa ii şi solu ii şi a exprimat, când a considerat necesar, un punct de vedere propriu,
diferit de cel din doctrină sau jurispruden ă. De altfel, autorul nu este un novice în
materie, ci este un cunoscător fin al legisla iei specifice acesteia, remarcându-se şi
prin alte lucrări publicate, la care trebuie să te referi dacă abordezi problematica
contenciosului fiscal.
Sunt de remarcat pertinen a şi importan a concluziilor pe care autorul le-a
realizat la finalul Capitolelor II-VIII şi apoi concluziile generale din ultimul capitol
şi propunerile de lege ferenda formulate, dintre care am aminti în mod special ca
semnificative modul în care se demonstrează rezisten a Administra iei fiscale la
instituirea controlului judecătoresc asupra actelor sale, inconsisten a solu iilor
instan elor judecătoreşti, inclusiv ale instan ei supreme, prin care se refuză accesul
contribuabililor la justi ie în acele cazuri în care Administra ia fiscală nu solu ionează în termen legal contesta ia formulată, netemeinicia tendin ei de „penalizare”
a contenciosului fiscal, neconsacrarea vreme îndelungată a răspunderii fiscale a statului sub forma plă ii de dobânzi pe care el le datorează contribuabilului sau nereglementarea căilor alternative de solu ionare a diferendelor (concilierea, medierea,
tranzac ia) în materie fiscală.
Prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

