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R A P O R T 

asupra propunerii legislative de modificare şi  
completare a Legii 33/1996 privind repunerea în unele  

drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 
 
 

  Cu adresa nr.114/13 mai preşedintele Camerei Deputaţilor a 
trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre dezbatere în procedură 
de urgenţă propunerea legislativă privind repunerea în unele drepturi 
economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, iniţiată de Grupul parlamentar al 
P.U.N.R. 
  S-a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către preşedintele Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr.114/22 mai 1997. 
  Cu adresa nr.147/15.05.1997, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic căreia i s-a solicitat 
avizul, a trimis hotărârea de respingere a propunerii legislative. 
  În şedinţa din 4 iunie 1997, la care au participat şi iniţiatorii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a luat în dezbatere propunerea 
legislativă sus-menţionată şi amendamentele depuse la aceasta. 
  În urma dezbaterilor, cu acordul iniţiatorilor a fost acceptată 
propunerea din avizul Consiliului Legislativ şi de asemenea au fost acceptate 
amendamentele domnilor deputaţi Emil Teodor Popescu, George Iulian 
Stancov, Valeriu Tabără şi Petru Şteolea. 
  În consecinţă se propune plenului Camerei Deputaţilor 
următoarea formă: 
  “ARTICOL UNIC - Legea nr.33/1996 privind repunerea în unele 
drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, publicată  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr.105 din 23 mai 1996 se modifică după cum 
urmează: 
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
 
  Pentru prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant, tuturor 
locuitorilor Munţilor Apuseni din judeţul Alba, Arad, Bihor, Cluj şi 
Hunedoara, li se acordă anual de către primari şi ocoalele silvice ale filialelor 
teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor “Romsilva”, câte 10 metri cubi  
material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie. 
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  Prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant a acestui 
material lemnos, se realizează sub formă de scândură, şindrilă, grinzi 
fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci de lemn, cozi de 
unelte, oişti de căruţă şi alte asemenea produse. 
  Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, soţia şi 
copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun. 
  De prevederile art.2 alin.1 nu beneficiază societăţile comerciale 
de profil. 
 
  2. Art.3 - Pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.2 
primarii localităţilor din aceste judeţe eliberează “Carnetul de moţ” în care vor 
fi înscrise drepturile şi avantajele prevăzute în prezenta lege. 
      Alin.2 - Cererea pentru eliberarea “Carnetului de moţ “ se 
adresează primarului localităţii care este obligat să îl elibereze în termen de 
cinci zile. Nerespectarea acestui termen atrage, pentru primar pe lângă 
sancţiunile administrative sau penale şi plata de daune către petiţionar. 
 
  3. Art.4 alin.4 se elimină. 
  
  4. Art.5 alin.1 - Titularii “Carnetului de moţ” pot valorifica 
produsele prelucrate din lemn  la târguri, pieţe ale administraţiei publice şi 
pieţe private, oboare, precum şi în orice localitate din ţară, fiind scutiţi de 
orice taxă. 
     Art.5 alin.4 - în continuarea textului: De această reducere 
beneficiază şi posesorii “Carnetului de moţ” care prestează servicii cu 
materialul lemnos al beneficiarului, constând  în confecţii şi reparaţii din 
lemn, atât la dus cât şi la întors, pe calea ferată. 
 
  5. Art.6 alin.2 - Produsele cu grad superior de prelucrare (doniţe, 
ciubere, cozi de unelte, butoaie, şindrilă, furci de lemn, e.t.c.) vor fi însoţite de 
actul de provenienţă a materialului lemnos din care au fost confecţionate ori 
de “Carnetul de moţ”. 
 
  6. Se introduce un nou articol care va deveni art.13 cu următorul 
cuprins:  
 
  Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale 
şi locale care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi vor asigura 
deîndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în pieţe, târguri şi 
oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecţionarea şi 
repararea materialului lemnos, sub sancţiunea acordării de daune”.  
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   PRESEDINTE,    SECRETAR, 

     Emil Teodor Popescu              Liviu Petreu 
 


