
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 
 

pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele 

drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art.I. - 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1. - Locuitorii Munţilor Apuseni se repun în unele drepturi 

economice pe care le-au avut în perioada interbelică şi care au fost 

anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea 

practicării unor meşteşuguri tradiţionale şi schimbul de produse din 

lemn cu produse necesare asigurării traiului.” 
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2. Articolul  2  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 59 din  

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru prelucrarea şi valorificarea prin comerţ 

ambulant, locuitorilor Munţilor Apuseni din judeţele Alba, Arad, Bihor, 

Cluj şi Hunedoara, care îşi asigură mijloacele de subzistenţă din 

practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, şindrilă,  

grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, doniţe, araci de vie, furci de 

lemn, cozi de unelte, oişti de căruţă şi alte asemenea produse, li se 

acordă anual, pe bază de cerere de către consiliile locale, ocoalele silvice 

de regim şi ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva,  câte 10 mc/an de lemn de lucru fasonat, dar nu 

mai mult de 15 mc/an/familie, contra cost şi în limita posibilităţilor 

anuale stabilite prin amenajamentele silvice.  

(2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţ, soţie şi 
copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun. 

(3) Comercializarea lemnului brut obţinut în condiţiile prevăzute la  
alin. (1) este interzisă.” 

 
3. Articolul  3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.3. - (1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se va 
realiza conform prevederilor prezentei legi. 

(2) Forma şi conţinutul carnetului de moţ, precum şi lista 

localităţilor de domiciliu pentru beneficiarii prezentei legi din judeţele 

Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara, sunt prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta lege.” 

 
4. Articolul  4  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.4. - (1) Acordarea materialului lemnos prevăzut la art. 2 se 
face la cerere, iar aceasta se depune la primăria comunei/oraşului în a 
cărei rază teritorială domiciliază solicitantul. 

(2) Primăria verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la 
art.2, după care avizează cererea. 

(3) Cererile avizate de primarul localităţii se supun aprobării prin 
hotărâre a consiliului local. 
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(4) Cererile aprobate de consiliul local vor fi înaintate către ocoalele 
silvice private şi de stat, care vor aloca cu prioritate volumul de masă 
lemnoasă care poate fi recoltat anual din fiecare unitate de producţie 
silvică, potrivit prevederilor din prezenta lege.” 

 
5. Articolul  6  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.6. - (1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare în  
scândură, grinzi, bârne, araci de vie, care se transportă pentru 
comercializare, va fi însoţit de documentele  legale de transport 
prevăzute  de legislaţia în vigoare, la data efectuării transportului, 
eliberate de societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele 
fizice autorizate, care prestează serviciile de debitare – prelucrare masă 
lemnoasă ori de ocoale silvice, după caz. 

(2) Produsele cu grad superior de prelucrare, doniţe, ciubere, cozi de 
unelte, butoaie, şindrilă şi altele, vor fi însoţite de documentul de 
achiziţionare masă lemnoasă din care provin.” 

 
6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.7. - (1) Tinerii căsătoriţi, în vârstă de până la 35 de ani, care 

locuiesc în zona Munţilor Apuseni şi cei care vin în această zonă să-şi 
întemeieze gospodării, au dreptul la material lemnos pentru construcţie, 
în cantitate de 50 mc de familie, o singură dată, pe bază de autorizaţie de 
construcţie în vigoare. Procedura de achiziţionare este cea prevăzută în 
prezenta lege. 

(2) Este interzisă revânzarea materialului lemnos brut obţinut 
conform prevederilor alin. (1). 

(3) Pe baza carnetului de moţ eliberat de primării, ocoalele silvice şi 
unităţile administrativ-teritoriale vor acorda, la cerere, cantitatea de 
material lemnos necesar construirii ori reparării caselor de locuit şi 
anexelor gospodăreşti.” 

 
7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.8. - Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munţii 

Apuseni, conform prevederilor art. 2 şi art.7, pentru prelucrare, 
realizarea de construcţii noi şi repararea construcţiilor şi anexelor 
gospodăreşti, se plăteşte la preţurile stabilite de către proprietari ţinând 
cont de prevederile legii care stabileşte preţul mediu al unui metru cub 
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de masă lemnoasă pe picior la care se adaugă cheltuielile de exploatare, 
ori de către Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, după caz.” 

 
8. Articolul 9   se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.9. - Volumul de material lemnos care se acordă conform 

prevederilor art. 2 şi 7 se stabileşte în cadrul  cotei anuale ce se poate 

recolta, conform prevederilor amenajamentelor silvice.” 

 
9. Articolul  10  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  „Art.10. - De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana 

care a săvârşit o infracţiune silvică prevăzută în Legea nr. 46/2008 – 

Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.” 

 
10. Articolul 11 se abrogă.  
 
11. Articolul  12  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.12. - Reducerile de 50% pe calea ferată de care beneficiază 

titularii carnetului de moţ se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Transporturilor.” 

 
Art.II. - În termen de 90 de zile de la  data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Guvernul actualizează normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a 

locuitorilor Munţilor Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2003, cu cele aduse prin 

prezenta lege şi în conformitate cu legislaţia silvică în vigoare. 

 
Art.III. - 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 
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ANEXĂ  
(anexă la Legea nr.33/1996)  

 
 

CARNET DE MOŢ 
- model -  

 
 

ROMÂNIA 

Judeţul ............ 

Primăria .......... 

 

                              Carnetul nr. 

                                         Numele 

                                         Prenumele 

                                         Prenumele părinţilor 

                                          ...................................... 

                                          .......................................  

               

           LS.  

 

                          Data şi locul naşterii..................... 

             Domiciliul…com........................sat...................... 

                          Nr.....................judeţ ................................ 

 

 

 

Semnătura titularului,                                   Data eliberării,                           Primar, 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 19 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
FLORIN IORDACHE 


