
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea și completarea  

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

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite 

     Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire 

la organizarea activității notarilor a fost elaborat în scopul lichidării carențelor legate de 

executarea unor atribuții puse în sarcina Camerei Notariale. 

     Pe parcursul implementării Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 au fost constatate probleme la 

desemnarea/alegerea președintelui Camerei Notariale, a membrilor în Comisia de licențiere a 

activității notariale, Colegiului disciplinar al notarilor, precum și la constituirea Comisiei de etică, 

care în final au afectat funcționalitatea acestor organe.  

     De remarcat, că Ministerul Justiției a convocat 3 Adunări Generale a Notarilor pentru a alege 

organele de conducere ale Camerei Notariale, care s-au finisat cu imposibilitatea delegării 

membrilor în Consiliul Camerei Notariale și alegerii Președintelui Camerei. Doar în rezultatul 

multiplelor convocări ale Adunării Generale, notarii au reușit să constituie Consiliul.  În pofida 

intervenției ministerului către Consiliul Camerei Notariale, prin scrisoarea nr. 04/9669 din 29 

august 2017, în care s-a solicitat de a se include în ordinea de zi a Adunării Generale subiectul 

privind alegerea membrilor în Comisia de licențiere a activității notariale, până în prezent Camera 

Notarială nu a delegat membrii în această Comisie. 

     La fel, prin scrisorile nr. 03/12698 din 17 noiembrie 2017, nr. 03/4471 din 18 aprilie 2018, 

Ministerul Justiției a intervenit pe lângă Camera Notarială și a îndemnat-o să realizeze atribuțiile 

conferite prin lege și să evite eschivările de la obligațiile stabilite prin Legea nr. 69 din 14 aprilie 

2016, reiterând poziția potrivit căreia, prin crearea organelor profesionale legiuitorul a oferit 

notarilor dreptul la autoadministrare, care să le promoveze și să le apere interesele colective ale 

acestora, să fie garantul independenței acestora și al calității asistenței notariale. În același timp, 

legiuitorul a stabilit expres în art. 70 alin. (5) din Legea nr. 69 din 14 aprilie obligația notarilor de 

a întreprinde toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor acestui act legislativ. 

    Totuși, situația s-a agravat odată cu demisia în cadrul Adunării Generale din 17 martie 2018 

a Președintelui Camerei Notariale, care este de drept și Președintele Consiliului Camerei 

Notariale, ales cu mare dificultate, fapt ce a generat sistarea activității Camerei.   

   Lipsa interesului notarilor de a se implica în procesul de autoadministrare, lipsa de evoluție, 

iar pe alocuri apariția unor blocaje în organizarea activității organului reprezentativ al notarilor 

denotă dezinteresul în autoadministrarea profesiei, iar eventualele carențe ale cadrului normativ 

sunt folosite drept pretext pentru desconsiderarea competențelor reprezentanților profesiei aleși 

și blocarea activității acestora. Astfel, pentru deblocarea situației se impune operarea 

modificărilor propuse prin proiect, care reprezintă o măsură de strictă necesitate pentru asigurarea 

funcționării Camerei Notariale și prevenirea în viitor a cazurilor similare. Astfel, Ministerul 

Justiției recunoaște importanța principiului autoadministrării notarilor, dar nu în detrimentul 

funcționarii și asigurării principiului continuității.   

    În esență, reglementările propuse în proiectul de lege au ca scop: 

 ► determinarea clară a modalității de constituire a Comisiei de licențiere a activității notariale, 

a Colegiului disciplinar și Comisiei de etică, întru asigurarea continuității funcționării 

acestora; 



  

► atribuirea Ministerului Justiției a unor competențe suplimentare în cazul constatării unor 

situații de blocare a funcționării organului profesional; 

► determinarea unei singure reglementări care stabilește conduita și normele morale, standardele 

etice și profesionale ce definesc activitatea notarilor și anume - Codul de etică al notarilor, 

excluzând dublarea acestor norme în Codul deontologic al notarilor; 

► asigurarea accesului cetățenilor la actele din arhiva notarului a cărui activitate se suspendă sau 

a încetat. 

2.  Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul proiectului de lege se propune operarea următoarelor modificări și completări 

în cuprinsul Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor: 

● modificarea art. 9 alin. (1) lit. e), pentru a exclude neconcordanța cu prevederea din art. 41 

alin. (1) lit. a) și anume: întrucât deţinerea unei funcţii elective sau a unei funcții de demnitate 

publică constituie temei de suspendare a activității notariale, pe durata mandatului, respectiv, 

aceasta nu poate constitui excepție de la incompatibilitatea activității notariale cu orice altă 

activitate sau funcție remunerată; 

● completarea art. 11 cu lit. g1), prin această intervenție accentuându-se și consolidându-se 

de o manieră generală obligația notarilor de a prelua, în conformitate cu ordinul ministrului 

justiției, arhiva activității notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează. Completarea dată 

se sincronizează cu modificările operate la art. 41 alin. (6) și art. 42 alin. (6) din lege. La fel, se 

propun unele concretizări în art. 36 din lege, care reglementează modul de organizare și ținere a 

arhivei activității notariale, armonizîndu-se cu prevederile art.42 alin.(6), conform cărora 

responsabilă de ținerea arhivei notariale este și Camera Notarială. În acest sens, se propune ca 

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

prin Ordinul ministrului justiției nr. 847 din 16 octombrie 2016 să reglementeze condițiile și 

termenul de predare a arhivei activității notariale către Camera Notarială. 

● modificarea și completarea art. 24 alin. (1), (2) și (5), art. 48 cu alin. (11), art. 50 alin. (11) 

și (4), art. 52 alin. (11) și a art. 67 alin.(2), (4) și (7), întru asigurarea constituirii și funcționării 

eficiente și fără blocaje a Consiliului Camerei Notariale, Comisiei de licențiere a activității 

notariale, a Colegiului disciplinar și Comisiei de etică. În acest sens, se propune instituirea 

competenței subsidiare a ministrului justiției de a interveni în unele situații cu potențial risc de 

blocaj instituțional. Respectiv, în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data la care organele 

Camerei Notariale erau obligate să adopte decizii, dar nu și-au realizat dreptul la autoadministrare, 

decizia îi va aparține ministrului justiţiei.  

În același context, în dispozițiile finale ale proiectului legii de modificare se subliniază 

necesitatea alegerii/desemnării membrilor/persoanelor în organele Camerei Notariale, în Colegiul 

disciplinar și Comisia de licențiere. Această sarcină, de altfel, reafirmă obligația statuată de 

legiuitor în art. 70 alin.(5) al Legii 69/2017, potrivit căreia „În termen de 6 luni de la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, notarii vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a se conforma 

cerințelor prezentei legi”. În lipsa unei evoluții în acest sens, ministrul justiției se investește cu 

dreptul decizional pentru a debloca activitatea Camerei Notariale.   

      ● modificarea art. 29 alin. (4) lit. d), prin substituirea referinței la IDNO-ul notarului cu 

referința la codul fiscal atribuit notarului, or, potrivit art. 162 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal 



  

oricărei persoane fizice care practică activitate profesională licențiată ori autorizată i se atribuie 

cod fiscal, iar Codul fiscal nu operează cu abrevierea „IDNO” pentru cod fiscal; 

      ● excluderea lit. j) de la alin. (1) al art. 40, întrucât ipoteza de la litera dată este absorbită de 

lit. c) al articolului respectiv, or, absența notarului de la birou pe motiv de boală presupune 

incapacitatea temporară de muncă a acestuia;  

      ● modificarea art. 41 alin. (1) lit. c) (care în varianta actuală se referă la suspendarea 

activității notarului pe motivul solicitării concediului pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până 

la 6 ani), în vederea racordării prevederilor legii cu normele Codului muncii, unde este prevăzut  

concediul pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 4 ani;  

    ● completarea art. 41 cu alin. (61) cu prevederi privind transmiterea şi păstrarea provizorie a 

ștampilei şi legitimației notarului către Ministerul Justiției în cazul imposibilității preluării 

acestora de către Camera Notarială din diverse motive; 

     ● modificarea art. 43 alin. (3), în vederea  sporirii clarității modului de constituire a Camerei 

Notariale și a statului acesteia, prin reglementarea expresă că „Camera Notarială este o 

organizație profesională înființată, în temeiul prezentei legi, cu personalitate juridică, cu 

patrimoniu și buget propriu.” Precizăm că reglementarea propusă nu afectează legitimitatea 

constituirii și statutul Camerei Notariale. Actele aprobate și acțiunile realizate de către organele 

Camerei Notariale și celelalte entități structurale ale acesteia rămîn a fi valabile. 

     ● modificarea alin. (4) din art. 47 pentru stipularea unui termen (15 zile) pentru convocarea 

ședinței repetate și excluderea cvorumului necesar de a fi întrunit la ședința repetată; 

      ● modificarea prevederilor alin. (7) din art. 47 sub aspectul cvorumului necesar la adoptarea 

deciziilor privind adoptarea şi modificarea Statutului Camerei Notariale şi a Codului de etică al 

notarilor, a deciziilor privind alegerea și revocarea membrilor Consiliului Camerei Notariale, ai 

Comisiei de licenţiere, ai Colegiului disciplinar și ai Comisiei de etică, precum și a Președintelui 

Camerei Notariale, prin micșorarea acestuia, de la 50% din numărul total de notari la 2/3 din 

numărul notarilor prezenți la Adunare; 

       ● completarea art. 49 cu litera p), în vederea sublinierii faptului că competențele Consiliului 

Camerei Notariale nu au fost consacrate exhaustiv în cuprinsul acestui articol, ci pot fi stabilite și 

prin intermediul statutului Camerei Notariale; 

       ● abrogarea literei q) din art. 64, din considerentul că la lit. r) al aceluiași articol este 

prevăzută în calitate de abatere disciplinară încălcarea prevederilor Codului de etică al notarilor. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

 Din punct de vedere al fundamentării economico-financiare a proiectului prezintă relevanță 

prevederile pct. 20, prin care se oferă o redacție nouă a alin. (8) din art. 67. Subliniem faptul că 

prin intermediul proiectului de lege nu se urmărește modificarea cuantumului indemnizației 

achitate membrului Colegiului disciplinar care este prevăzut la moment în art. 67 alin. (8) din 

Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor, ci doar se intervine 

cu o completare care va permite identificarea surselor de finanțare necesare pentru achitarea 

indemnizației de participare la ședințe a membrilor Colegiului. 

Astfel, se propune ca indemnizațiile membrilor Colegiului disciplinar să fie achitate din 

contul mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat. Ținând cont de 



  

faptul că indemnizația unui membru pentru fiecare ședință este egală cu a treia parte (1/3) din 

salariul mediu pe economie, dar care poate fi acordată nu mai mult decât pentru 3 ședințe pe lună, 

poate fi efectuat un calcul sumar care va indica suma maximă necesară pentru acoperirea acestor 

cheltuieli din contul Ministerului Justiției pentru un an bugetar. Luând ca punct de reper salariul 

mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2018, ce a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului 

nr. 54 din 17 ianuarie 2018 în mărime de 6150 lei și urmând formula: 

Suma totală = Numărul membrilor x Suma maximală ce poate fi acordată unui membru cu 

titlu de indemnizații pentru ședințele la care a participat timp de o lună (egală cu 3 x 1/3 x salariul 

mediu lunar pe economie) x Numărul de luni în an, vom obține suma de 516 600 lei (7 membri x 

(3 x 1/3 x 6150 lei) x 12 luni). 

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

normative care trebuie elaborate sau modificate 

Implementarea proiectului nu va necesita modificarea altor acte legislative, dar va implica 

revizuirea Statutului Camerei Notariale, a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor/colegiului respective, a Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă 

şi predare a actelor notariale.  

5. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

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

www.justice.gov.md, în rubrica: Transparenţa decizională, secţiunea: Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare.  

Prin Raportul de expertiza anticorupție nr. ELO18/4897 din 27 martie 2018, nu au fost 

identificați factori coruptibili în proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 

14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor, fiind avizat pozitiv de către Centrul 

Național Anticorupție. 

 

Ministru                                               Victoria  IFTODI 

 

 


