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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea art. 271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, 
trimisă cu adresa nr. Pl.x. 943 din 11 decembrie 2006 şi înregistrată sub nr.31/1484 
din 12 decembrie 2006. Iniţiatorii acestei propuneri legislative sunt domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Dan Iosif, membrii ai grupului parlamentar al P.S.D. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1009 din 20 iulie 2006, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, cu anumite observaţii şi propuneri de tehnică legislativă. 

Guvernul, prin adresa nr.2474 din 15 august 2006, nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 6 decembrie 2006. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(9) pct.2 lit.i) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Obiectul de reglementare al propunerii legislative supuse dezbaterii îl 
constituie eliminarea, din cuprinsul art.271 din Legea nr.86/2006, a sintagmei „dacă 
legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare”, în cazul săvârşirii uneia dintre 
infracţiunile prevăzute la acest articol. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă susmenţionată, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al 
Guvernului, în şedinţa din 14 februarie 2007.  

La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Autorităţii Naţionale a 
Vămilor, doamna Andrei Emilia, director al Direcţiei juridice. 
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Cu acest prilej, membrii Comisiei juridice au constatat că sintagma „dacă 
legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare” este utilizată în mod curent în 
reglementările penale speciale şi este expresia prin care legiuitorul atrage atenţia că 
incriminează numai forma simplă a infracţiunii şi că există şi alte forme, calificate, 
ale infracţiunii respective, prevăzute în alte dispoziţii. De asemenea, membrii 
Comisiei juridice au constatat şi faptul că principiul aplicării legii penale mai 
favorabile intervine întotdeauna, în cazul în care mai multe legi penale sunt virtual 
incidente într-o anumită cauză. În cazul Codului vamal, însă, nu este vorba de o 
succesiune de legi penale, ci este cazul coexistenţei unor reglementări aplicabile 
unor situaţii diferite.  

La dezbaterea propunerii legislative au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 
24 de membri ai Comisiei.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice au 
hotărât, cu 14 voturi pentru şi 6 împotrivă, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 271 din Legea 
nr.86/2006 privind Codul vamal al României. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
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