
 

 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996  
privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 

 
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

În prezent, sunt în vigoare Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Muntilor Apuseni, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2003. 

Acestea reglementează modul  în care locuitorii Muntilor Apuseni 
din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara, ca titulari ai 
Carnetului de moț eliberat în condiţiile legii, beneficiază la cerere de o 
reducere de 50% din preţul materialului lemnos pe picior în volum de 
10 metri cubi, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie, pe care îl 
achiziționează în scopul prelucrării și valorificării prin comerț 
ambulant. 

 Demersul se realizează pentru asigurarea mijloacelor de subzistență 
din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, 
grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de 
lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse. 
   De aceeași reducere de preț beneficiază și tinerii căsătoriți, în vârstă 
de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Munților Apuseni și cei care 
vin în această zonă să-și întemeieze gospodării, care pot cumpăra 
material lemnos pentru construcție, în cantitate de 25 metri cubi de 
familie, o singură dată. 
   De asemenea, se reglementează modul de acordare a reducerii de 50% 
din tariful legal de transport, pentru produsele de mai sus, când acestea 
sunt transportate pe calea ferată, precum și 50% din costul biletului de 
călătorie CFR, pentru titulari, când se deplasează pentru valorificarea 
produselor expediate pe C.F.R. 

Ca urmare a aprobării Legii nr. 33/2019 pentru modificarea Legii 
nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munților Apuseni, este necesar să se revizuiască și Normele 
metodologice de aplicare a legii republicate, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

        La transportul cu trenurile de călători, beneficiarii Legii nr. 33/1996 
au dreptul la următoarele facilități:  
- conform prevederilor art.5 alin. (4) Legii nr. 33/1996 ”Titularii 
carnetului de moţ beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului 
C.F.R. clasa a doua ...”; 
- conform prevederilor Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 
33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2003: ”Art. 
13. -  (1) Titularii Carnetului de moţ beneficiază de reducerea de 50% din 
costul biletului de călătorie, la clasa II-a, la toate categoriile de trenuri de 
călători, atât la dus, cât şi la întors ...” 

https://idrept.ro/00007008.htm


 

 

         Prin urmare beneficiarii Legii nr. 33/1996 au dreptul la 50% 
reducere din tariful călătoriei cu tren regio și cu tren interregio, clasa a 2-
a. În cazul în care trenul are regim de rezervare (facultativ sau obligatoriu) 
la tariful corespunzător rangului de tren se adaugă și tariful de rezervare 
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2011 
pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala 
in transportul feroviar public de călători: 
”Art. 1. - (1) Principiile avute în vedere la aplicarea tarifelor de transport 

feroviar public de călători pe teritoriul României sunt: (...), b) fiecare 
rang de tren va avea tarif propriu, tarif care va fi calculat pe zone 

kilometrice, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, în cazul în 
care se dorește ocuparea unui loc;”  
      Deoarece beneficiarii Legii nr. 33/1996 au dreptul să călătorească cu 
50% reducere din tariful aferent clasei a 2-a tren orice rang, în cazul în 
care se dorește călătoria la clasa 1, beneficiarii legii trebuie să plătească, 
pe lângă 50% din tariful aferent rangului de tren și diferențele tarifare 
aferente, respectiv diferența de tarif între clasa 1 și clasa a 2-a.” 

 
11În cazul proiectelor de 
acte normative care 
transpun legislaţie 
comunitară sau creează 
cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia  

Regulamentele europene referitoare la interzicerea introducerii pe piaţă 
a lemnului recoltat ilegal din păduri şi care impun adaptarea legislaţiei 
interne sunt:  
1. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L 295 din 12 noiembrie 2010; 
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei 

privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la 
frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 7 iulie 2012; 

2. Schimbări 
preconizate 

      Schimbările preconizate față de normele metodologice aprobate prin 
HG nr. 463/2003, vizează clarificarea modului de punere în aplicare a  
Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munţilor Apuseni, republicată, ca urmare a modificărilor și 
completărilor suferite. 
   Astfel, datorită eliminării reducerii de preț la vânzarea lemnului către 
beneficiarii eligibili, care era suportată de la bugetul de stat, s-au 
eliminat prevederile referitoare la plăți, decontări și planificări de buget 
care se adresau Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și autorității 
publice centrale care răspunde de silvicultură 
  Prin modificarea sursei de furnizare a lemnului de lucru fasonat, care 
este asigurată acum atât de către ocoalele silvice ale Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva, cât și de ocoalele silvice de regim, s-au prevăzut 
dispoziții cu privire vânzarea masei lemnoase, care se face diferit la cele 
două entități. 
   S-a prevăzut obligația pe care o au beneficiarii lemnului de lucru 
fasonat care este prelucrat în vederea comercializării, în legătură cu 
respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn 
şi produse din lemn. 



 

 

   S-au adus modificările necesare datorită actualizării legislației cu 
privire la procedurile de desfășurare a transportului CFR, marfă și 
călători. 
 

3. Alte informaţii   Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se 
face potrivit Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, licitațiile publice pentru valorificarea masei lemnoase 
neintrând sub incidența legislației privind achizițiile publice. 

 
    Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
1.1 Impactul asupra mediului concurenţial 
şi domeniul ajutoarelor de stat  

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 

2. Impactul asupra mediului de afaceri    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
22 .Impactul asupra întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

3. Impactul social      Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

4. Impactul asupra mediului       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

5.Alte informaţii          Nu au fost identificate 
 

Secţiunea   a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

                                        
- mii lei - 

 
Indicatori 

 

 
Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 
5 ani 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
   1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

    a) buget de stat, din acesta:       
         (i)  impozit pe profit        
         (ii) impozit pe venit       
    b)   bugete locale:       
         (i)  impozit pe profit       

bugetul asigurărilor sociale de stat:       
         (i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus din care: 

      

a) buget de stat, din acesta       



 

 

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

   3.  Impact financiar, plus/minus, din care:        
a) buget de stat        

b) bugetele locale       
   4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor  bugetare  

      

   5. Propuneri pentru a compensa reducerea  
veniturilor bugetare 

       

   6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea  modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare  

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.  

   7. Alte informaţii   
 

 
      Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
   a) acte normative  în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
   b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea  implementării 
noilor dispoziţii 

 
 
a) Hotărârea Guvernului nr. 463/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice 
a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2003, 
se abrogă. 
Nu este cazul. 
 

1¹  Compatibilitatea proiectului de  act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 
a) impact legislativ-prevederi de  
modificare şi completare a cadrului 
normative în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii; 

b )  norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi centralizate de 
achiziţii publice, structură 
organizatorică internă a autorităţilor 
contractante 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect. 

2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect.                                                 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect.                                                 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8135
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8135


 

 

4  Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect.                                        

5  Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect.                                                 

6  Alte informaţii Nu   au fost identificate. 
           
   Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ     

   Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest 
subiect  

3. Consultările organizate cu autorităţile  
administraţiei publice locale, în situaţia 
în care proiectul de act normativ are ca 
obiect  activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile  Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

      
Proiectul de act normativ s-a transmis spre consultare 
structurilor asociative ale autorităților administrației 
publice locale de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005  privind  
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente   

 
   Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

  
Proiectul prezentului act normativ urmează a fi avizat de 
către Consiliul Legislativ.  

6. Alte informaţii                                                               Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  
 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ 

   În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura 
stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia  publică prin publicarea pe 
site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în data 
de 9 septembrie 2020. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 

    
 
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 
3. Alte informaţii        Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii   Nu   au fost identificate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele 
drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, care în forma prezentată a fost avizat de 
către ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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