
·--------------- ·=· -=· =· =========== 

POLITICA 

CORNELIU OLAR co·NSIDERi '-'LEGEA 
MOTILOR'' UN ACT DE DREPTATE . -

PENTRU LOCUITORII MONTILOR APUSENI 
Deputatul Corne[iu Olar a declarat ca "Le

gea _privind repunerea 'in unele drepturi eco
nomice a locuitorilor Mun\ilor Apuseni nu 
este un favor, ci un act de dreptate pentru 
mo\i, carora le sunt recunoscute o parte 
dintre drepturile istorice. Aceasta noua lege 
modificata este un prim pas legislativ important 
in demersurile pentru dreptate, imbunatatirea 
condi~ilor economice 9i de viata a motilor, 
clintotdeauna vitregi\i de stapanire 9i de greu-

. . 
ta1He vietii la munte. Acum, mai mult ca ori
cand, motii de acasa 9i de pretutindeni 
trebuie sa fie uniti 9i 'in\elepti pentru a dez\1olta 
economic 9i ecoturistic Tara Mo\ilor 9i pentru 
ac!trage investitii publice 9i private 'in Muntii 
Apuseni". 

Corneliu Olar a dorit sa sublinieze ca "o 
lege ·buna ca aceasta 9i un drum bun precum 
eel dintre Alba Julia 9i Arie9eni reprezinta exem
ple de urmat pentru revigorarea Tarii Motilor". 

Proiectul .de lege ini\iat de Corneliu Olar 
pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 
33/1966 privind repunerea 'in unele drepturi 
economice a locuitorilor Muntilor Apuseni 
a fost votat mai fntai de catre Senat, iar 
apoi in cadrul 9edin\ei de plei:i a Camerei 
Deputatilor, raportul comun asupra proiec~ 
tului de lege fiind citit de la tribuna. Parla
mentului Romaniei de catre deputatul Cor-
neliu Olar. (B.P.) · · 

luni, 28 iunie 20'. 

,,Legea Mainor" - Legea nr. 33 privind repunere·a in uni 
drepturi economice a locuitorilor Munf ilor Apuseni 

. . 

Republicata in temeiul art. Ill.din Leg(1_a.nr. .. 3~/2019 .. (LegaJfof6t#r)! 
pentru modificarea Legii nr. 3311996 pf/viri$rep~nerea)tJ ui{Me:dreptuij: 
economice a JocuitorilorMunfilor.Apuseni, pliblicata rn Monitorut C>ficiat 
al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019, 'allr;,ilu-$e"'textelq(b 

legal de transport, iar cand produsele 
sunt transportate cu caru\ele, be
neficiaza de dreptul de a pa9una 
animalele pe pa9unile comunale ln
talnite. in drumul lor, dar nu mai 
mult de o zi pe raza unei localita\i, 
fiind obliga\i sa respecte regulile de 
pa9unat stabilite. 

al beneficiarului, constand in confec\ii 

9i repara\ii din lemn, atilt la dus, 
. cat 9i laintors pe calea ferata. 

achizi\ionare ~asa lemnoasa din 
care provin. 

Articolul 7 

xelor gospodare9ti. 
· Articolul 8 
Materialul lemnos I, 

dreptul familiile din Munl 
conform prevederilor a 
pentru prelucrare, realiza 
struc\ii noi 9i repararea C< 

i;;i anexelor gospodare9ti, 
la pre\urile stabilite de 
prietari, \inand cont de ' 
legii care stabile9te pre\ 
unui metru cub de masi 
pe picior la care se ada 
ielile de exploatare, ori d 
gia Na\ionala a Padurilor 
dupa caz. 

- Articolul 6 

· noua· numerotare. 
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Articolul 1. Locuitorii Mun\ilor 
Apuseni se repun in imele drepturi 
~conomice pe care le-au avut in 
perioada interbelica 9i care au fast 
anulate in perioada regimului tota
litar, asigurandu-se astfel continua
rea practicarii unor me9te9uguri tra
di\ionale 9i schimbul de produse 
din lemn cu produse necesare asi
gurarii traiului. 

Articolul 3 
(1) Practicarea meseriei de pre

lucrare a lemnului se va realiza 
conform prevederilor prezentei legi. 

(3) De lnlesnirile prevazute la alin. · 
(2) titularii legitima\iilor beneficiaza 

9i la transportul spre domiciliu al 
produselor agricole ob\inute prin 

(1) Materialul lemrios cu grad 
mai mic cie prelucrare 'in scandura, 
grinzi, barne, araci de vie, care se 
transporta pentru comercializare, 
va fi inso\it de documentele legale 
de transport prevazute de legisla\ia 

. in vigoare, la data efectuarii trans
portului, eliberate de societa\ile re-

( 1) Tinerii casatori\i, in varsta de 
pana la 35 de ani, care locuiesc in 
zona Mun\ilor Apuseni 9i cei care_ 
vihiri aceasta zona sa i9i intemeieze 
gospodarii au dreptul la material 
lemnos pentru construc\ie, in canti
tate de 50 me de familie, o singura 
data, pe baza de autoriza\ie de 
construc\ie in vigoare. Procedura 

Articolul 2 
(1) Prin derogare de la prevede

rile art. 59 din Legea nr. 46/2008 -

(2) Forma 9i con\inutul carnetului 
de mo\, precum 9i lista localita\ilor 
de domiciliu pentru beneficiarii pre
zentei legi din judetele Alba, Arad, 
Bihor, Cluj 9i Hunedoara sunt pre
vazute in anexa care face. parte in
tegranta din prezenta lege. 

Articolul 4 
( 1) Acordarea materialului lemnos 

prevazutla art. 2 se face la cerere, 
iar aceasta se depune la primaria 
comunei/ora$ului in a carei raza te
ritoriala domiciliaza solicitan!ul. 

(2) Primaria verifica daca sunt 
indeplinite condi\iile prevazute la art. 
2, dupa care avizeaza cererea. , 

(3) Cererile avizate de primarul 
localita\ii se supun aprobarii · prin 

· hotarare a consiliului local. 
(4) Cererile aprobate de consiliul 

local vor fi inaintate catr.e ocoalele 
silvice private 9i de stat, care vor 
aloca cu prioritate volumul de masa 
lemnoasa care poate fi recoltat 
anual din fiecare unitate de produc\ie 
silvica, potrivit prevederilor din pre
zenta lege. 

Articolul 9 
Volumul de material I, 

. se acorda conform prev 
2 9i 7 se stabile9te in 1 

anuale ce se poate reco 
prevederilor amenajarr 
vice. 

Articolul 10 
De prevederile prezE 

beneficiaza persoana ca 
o infrac\iune silvica pre\i 
gea nr. 46/2008 - Cod 
publicata, cu modifica 
pletarile ulterioare, in c 
depunerii cererii pen1 
lemnos. 

Articolul 11 
Reducerile de 50% 

rata de care beneficiaz, 
netului de mo\ se supo 
getul de stat, prin bugett 
Transporturilor. 

. Codul silvic, republicata, cu modifi~ 
carile 9i completarile ulterioare, pentru 
prelucrarea 9i valorificarea prin co
mer\ ambulant, locuitorilor Mun\ilor 
Apuseni din judetele Alba, Arad, Bi
hor, Cluj 9i Hunedoara, care i9i asi" 
gura mijloacele de subzisten\a din 
practicarea meseriei de prelucrare 
a lemnului in scandura, 9indrila, 
grinzi fasonate, barne, butoaie, ciu
bere, doni\e, araci de vie, furci de 
lemn, cozi de unelte, 019ti de caru\a 

9i alte asemenea produse, Ii se acor
da anual, pe baza de cerere de 
catre consiliile locale, ocoalele silvice 
de regim 9i ocoalele silvice de stat 
din structura Regiei Na\ionale a Pa
durilor - Romsilva, cate 10 me/an 
de lemn de lucru fascinat, dar nu 
mai mult de 15 mc/an/familie, contra 
cost 9i in limita posibilita\ilor anuale 
stabilite prin amenajamentele silvice. 

Articolul 5 
( 1) Titularii carnetului de mot pot 

valorifica produsele prelucrate din 
lemn la targuri, pie\e ale adminis
tra\iei publice 9i pie\e private, oboare, 
precum 9i in orice localitate din \ara, 
fiind scuti\i de orice taxa. 

valorificarea produselor prelucrate 
din lemn. 

glementate de Legea societatilor 
nr. 31/1990, republicata, cu modifi
carile 9i completarile ulterioare, 9i 

de.achizi\ionare este cea prevazuta 
in prezenta lege. 

Articolul 12 
Ministerele 9i cele 

ale administra\iei pub 
:9i locale, care sunt abi 
carea prevederjlor acE 
asigura de indata res 
tocmai a prevederilor 
pie\e, targuri 9i oboar 
comercializarii produs 
din confec\ionarea 9i n 
terialului lemnos, sut 
acordarii de daune. 

(2) Prin familie, in sensul pre
zentei legi, se in\elege so\, so\ie 9i 
copiii lor necasatori\i cu care gos-

. persoanele fizice autorizate, care 
presteaza serviciile de debitare-pre
lucrare masa lemnoasa ori de ocoale 
silvice, dupa caz. 

(2) Este interzisa revanzarea 
materialului lemnos brut ob\inut con
form prevederilor alin. (1 ). 

podaresc in comun. · 
(3) Comercializarealemnului brut 

ob\inut in condi\iile prevazute la alin. 
( 1) este interzisa. 

(2) Cand produsele sunt trans
portate pe calea ferata, titularii legi
tima\iei. beneficiaza pentru acestea 
de o reducere de 50% din tariful 

(4) Titularii carnetului de mo\ be
neficiaza de-reducerea de 50% din 
costul biletului C.F.R. clasa a doua, 
atunci cand fac dovada ca se de
plaseaza pentru valorificarea pro
duselor expediate pe C.F.R. De 
aceasta reducere beneficiaza 9i po
sesorii carnetului de mo\ care pres
teaza servicii cu materialul lemnos 

(2) Produsele cu ·grad superior 
de prelucrare, doni\e, ciubere, cozi 
de unelte, butoaie, 9indrila 9i altele, 
var fi lfilso\ite de documentul de 

(3) Pe baza carnetului de mo\ 
eliberat de primarii, ocoalele silvice 

9i unita\ile administrativ-teritoriale 
vor acorda, la cerere, cantitatea de 
material lemnos necesar construirii 
ori repararii caselor de locuit 9i ane-

Prip.cipalele norme metodologice 'de apli~are a ''Legii Mofil~ 
· ' : : . , : •Publicate in Monltorul Qficial nr. 646 din 25 iunie 2021 I 

1 ~ . { 

•Reglementari referitoare la masa 
lemnoasa 

Art. 3 - (1) Acordarea materialului lem
nos se face pe baza de cerere, care se 
depune la primaria comunei/ora~ului in a 
carei raza teritoriala domiciliaza solicitan
tul. 

(2) Beneficiarii de material lemnos care 
se acorda in temeiul prevederilor art. 2 ~i 
7 din Legea nr. 33/1996, republicata, de
numi\i in continuare ,,beneficiari", var 
depune cererile la primarii pana eel tarziu 
la 30 aprilie a anului in curs, in vederea 
ob\inerii lemnului de lucru fasonat in 
cursul anului calendaristic urmator. 

(3) Cererile pentru ob\inerea lemnului 
de lucru fasonat in anul 2021 se var 
depune in termen de 60 de zile calen
daristice de la intrarea in vigoare a 
prezentelor norme metodologice. 

( 4) Primaria verifica daca sunt indepli
nite conditiile prevazute de lege, dupa 
care avizeaza sau respinge cererea. 

(5) Cererile avizate de catre primar se 
·'·- L-J."~"~- ..-.. ,...,..._...,.. "l',,111' 

materialului lemnos cu datele de identifi
care 9i volumul de lemn aprobat pentru 
fiecare, va fi inaintata catre ocoalele sil
vice de regim 9i de stat, care var aioca cu 
prioritate volumul de masa lemnoasa eare 
poate fi recoltat anual din fiecare unitate 
de productie silvica. 

Art. 4 - Pe baza informatiilor din 
hotararea consiliului local prevazuta la art. 
3 alin. (5), ocoalele silvice ii var anun\a pe 
beneficiari, care au calitatea de cumpara
tori, sa se prezinte la sediul ocolului silvic 
pentru cumpararea lemnului de lucru fa
sonat. 

Art. 5 - ( 1) Stabilirea pre\ului de van
zare a materialelor lemnoase catre bene
ficiari se face dupa, cum urmeaza: (2) 
Pre\ul unui metru cub de lemn de lucru fa
sonat care provine din fondul forestier pro-. 
prietate publica se compune din pretul de 
referin\a, care se calculeaza conform 
prevederilor Regulamentului de valorifi
care a masei lemnoase din · fondul 
forestier proprietate publica, aprobat prin 
Hntilri\rea Guvernului nr. 715/2017, cu 

hotarare de consiliu in cazul fondului 
forestier proprietate publica a unita\ilor ad
ministrativ-teritoriale, ori de catre Regia 
Nationala a Padurilor-Romsilva, in cazul 
fon°dului forestier proprietate publica a 
statullii. 

Art. 6 - Vanzarea materialului lemnos 
·din fondul forestier proprietate.publica se 
face catre beneficiari prin vanzare directa, 
in conformitate cu prevederile Regula
mentului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier. proprietate publica, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
715/2017, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare. 

Art. 7 - (1-) Beneficiarii au obliga\ia re
spectarii prevederilo~ din Normele referi
toare la provenienta, circulatia ~i 
comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spatiilor de depozitare a materi
alelor lemnoase ~i al instalati\lor de prelu
crat lemn rotund, precum ~i cele _privind 
provenienta ~i circulatia materialelor lem
noase destinate consumului propriu al 
proprietarului 9i unele masuri de aplicare 

bilire a obliga\iilor care revin operatorilor 
care introduc pe piata lemn 9i produse din 
lemn, aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr. 497/2020, in sensul ca materialele 
lemnoase trebuie sa fie insotite obligatoriu 
pe durata tranSportului, de documentele 
de inso\ire prevazute in aceste norme. 

(2) Beneficiarii lemnului de lucru fa
sonat pe care-I prelucreaza in vederea 
comercializarii au calitatea de comer
ciari\i, astfel cum sunt definiti I.a art. 2 lit. 
d) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European ~i al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obli
gatiilor ce revin operatorilor care introduc 
pe piata lemn ~i produse din lemn, 9i au . 
obliga\ia de a respecta dispozitiile art: 5 

. din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. 
(3) Produsele cu grad superior de pre

lucrare, -cum sunt donitele, ciuberele, co
zile de unelte, butoaiele, ~indrila 9i furcile 
de lemn var fi insotite pe timpul trans
portului de documentele valabile de 
provenienta a materialului len'mos ~i de 
Carnetul de mot. 

ficia de reducerea de 50% 
transport pe calea ferata prE 
riful CFR Marfa, numai pent1 
urmatoarelor produse: a) me 
noase inSotite de documentE 
la art. 7 alin. (1); b) produsE 
din lemn, produse in judetE 
la art. 2 din Legea nr. 33/1 
cata, care se transporta ca1 
valorificare; c) produsele 
tinute priil valorificarea prOE 
crate din' lemn. (2) Transp< 
ferata al produselor prevaz 
se realizeaza cu respecta1 
din legisla\ia din domeni1 
vigoare, in special a celor 
Regulamentul de transport 
din Romania, aprobat pr 
Guvernului nr. 7/2005 apro 
ficari prin Leg ea nr. 10/201 
uniforme privind transpori 
ferate din Romania, aplic: 
rilor 9i beneficiarilor de trar 
de marfa, aprobate prin Or 
lui transporturilor nr. 655/1 
r-r"\.n.,-.ti\1 rlin rnnrlitiilA 


