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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvenului privind abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvenului privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului a 

fost elaborat de către Ministerul Justiției în scopul aducerii în concordanţă a 

actelor normative ale Guvernului cu legislaţia în vigoare. 

Astfel, la data de 5 noiembrie 2015 Parlamentul a adoptat Legea nr. 157 din 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 

privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul 

Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, 

organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de 

executorii judecătoreşti, prin care au fost modificate mai multe prevederi 

referitoare la modul de organizare a activității interpreților și traducătorilor. 

În acest context, în temeiul noilor prevederi urma a fi elaborat și aprobat de 

Guvern: regulamentul de activitate a Comisiei de atestare şi disciplină şi 

modalitatea de selecție a membrilor acesteia, regulamentul cu privire la stabilirea 

tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi și 

regulamentul privind modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizaţiei 

interpretului şi/sau traducătorului, cerinţele privind instruirea continuă a acestora, 

iar de către Ministerul Justiției regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenului de atestare a interpreților și traducătorilor și modelul legitimației și 

modul de eliberare a acesteia. 

Astfel: 

1. prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 18 iulie 2016 a fost aprobat 

Regulamentul de activitate a Comisiei de atestare şi disciplină a interpreţilor şi 

traducătorilor autorizați; 

2. prin Hotărîrea Guvernului nr. 117 din 2 martie 2017 a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la modul de eliberare, suspendare și retragere a 

autorizației interpretului şi/sau traducătorului în sectorul justiției și a 

Regulamentului cu privire la cerințele referitoare la instruirea continuă a 

interpretului şi/sau traducătorului autorizat în sectorul justiţiei; 

3. prin Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 17 august 2016 a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de 

interpreţi şi traducători autorizaţi; 

4. prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1045  din 16 noiembrie 2016 a fost  

aprobat Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de 

atestare a interpreților și traducătorilor; 

5. prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 952 din  4 octombrie 2016 a fost 

aprobat Regulamentul cu privire la modelul și modul de eliberare a legitimației 

de interpret sau traducător autorizat în sectorul justiției. 

În acest context, avînd în vedere că cadrul normativ pentru implementarea 

noilor prevederi legale a fost aprobat și a intrat în vigoare și în scopul excluderii 
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dublei reglementări, Hotărîrea Guvernului nr. 459 din 5 august 2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii interpreţilor şi 

traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul 

Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele 

judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, urmează a fi 

abrogată. 
 

Concomitent, la data de 14 aprilie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 69 cu 

privire la organizarea activităţii notarilor care a intrat în vigoare la data de 26 

februarie 2017. Conform art. 32 alin. (2) și art. 36 alin. (7) al legii menționate în 

sarcina Ministerului Justiției a fost pusă elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind stabilirea cerințelor de amenajare a biroului de activitate a notarului și 

Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a 

actelor notariale.  

Astfel, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 207 din 4 aprilie 2017 a fost 

aprobat Regulamentul privind cerințele de amenajare a biroului notarial, iar prin 

Ordinul Ministrului Justiției nr. 847 din 16 octombrie 2017 a fost aprobat 

Regulamentul privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor 

notariale. 

Respectiv, avînd în vedere că cadrul normativ pentru implementarea  noii Legi 

nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor a fost 

aprobat și a intrat în vigoare precum și în scopul excluderii dublei reglementări, 

prevederile anterioare cu același obiect de reglementare, care se conțin în 

Hotărîrea Guvernului nr.277 din 10 aprilie 2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cerinţele necesare pentru amenajarea biroului notarului 

și Hotărîrea Guvernului nr.287 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de evidenţă, pregătire, păstrare şi predare la 

arhivă a actelor notariale, urmează a fi abrogate. 

Principalele prevederi ale proiectului, evidenţierea elementelor noi 

 

Proiectul Hotărîrii Guvenului privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului 

în anexă prevede abrogarea următoarelor acte normative: 

- Hotărîrea Guvernului nr.459 din 5 august 2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor 

antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de 

organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de 

notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti; 

- Hotărîrea Guvernului nr.277 din 10 aprilie 2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cerinţele necesare pentru amenajarea biroului 

notarului; 

- Hotărîrea Guvernului nr.287 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de evidenţă, pregătire, păstrare şi predare la 

arhivă a actelor notariale. 

Fundamentarea economico-financiară 
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Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va 

necesita modificarea altor acte legislative sau normative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative transmise spre coordonare”) 
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