
Proiect 

 

L E G E 

privind modificarea unor acte normative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I –Legea nr. 69/2016  cu privire la organizarea activității notarilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 588), se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 11, alineatul (1) litera k), după cuvintele „prin lege” se 

completează cu cuvintele „ , statutul Camerei Notariale”. 

 

2. La articolul 22, alineatul (2) litera d), textul „stabilit prin Regulamentul 

privind criteriile și modalitatea de determinare a plafonului veniturilor realizate din 

activitatea notarială, aprobat prin ordinul ministrului justiției după consultarea 

Camerei Notariale”, se exclude. 

 

3. La articolul 27, alineatul (1) cuvintele „Comisiei de licenţiere” se 

substituie cu cuvintele „Preşedintelui Camerei Notariale”. 
 
4. La articolul 31, alineatul (1), se completează cu propoziția cu următorul 

cuprins: „Nu se admite schimbul teritoriului de activitate între notari.”. 

 

5. La articolul 41, alineatul (6), după cuvintele „transmitere a ştampilei” se 

completează cu cuvintele „şi a legitimaţiei de notar”. 
 
6.  La articolul 47: 

alineatul (3), se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) la solicitarea președintelui Camerei Notariale.”; 

la alineatul (5) cuvîntul „preşedintele” se substituie cu cuvintele „secretarul 

general al”. 

se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

 „(9) Procedura privind convocarea, organizarea şi desfășurarea Adunării 

Generale a Notarilor se stabilește în Statutul Camerei Notariale.”. 

 
7. Articolul 48 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei Notariale beneficiază, pentru 

fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) 

din salariul mediu pe economie, achitată de către Camera Notarială, dar nu mai 

mult decît pentru 3 şedinţe pe lună.”.  

 



8. La articolul 49, la litera f) cuvîntul „contractele” se substituie cu 

cuvintele „modelul contractului”. 
 
9. La articolul 50, alineatul (3), litera c) se completează cu cuvintele „și ale 

Camerei Notariale.”. 
 
10. La articolul 51, alineatul (4), litera g) se completează cu cuvintele „a 

Notarilor.”. 
 
11. La articolul 63, alineatul (2), cuvintele „în instanţa de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele „conform Codului administrativ.”. 
 
12. Articolul 64: 
 litera i) va avea următorul cuprins: 
„i) nerespectarea programului de stagiu profesional de către notarul 

conducător de stagiu;”; 
se completează cu litera s) cu următorul cuprins: 
„s) absență nemotivată de la două ședințe convocate consecutiv, ale 

Adunării Generale a Notarilor sau ale altui organ colegial la care a fost ales, numit 

sau delegat.”. 
 
Art. II – Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 588), se modifică după cum 

urmează: 

 

1.  Articolul 12: 

la alineatul (2), textul „cu acordul scris al acesteia”, se exclude. 

la alineatul (4) pct. b), textul „numărul de identificare de stat al persoanei 

fizice (IDNP)” se exclude și se completează cu textul „ , precum și numărul de 

identificare național în cazul în care există;”. 

 

2. La articolul 13 alineatul (3)  numărul „224” se substituie cu numărul 

„337”  

 

3. La articolul 16 alineatul (1) cuvîntul „notarial” se substituie cu cuvîntul 

„juridic”. 

 

4. La articolul 21 alineatul (1), textul „în biroul notarului” se exclude. 

 

5. La articolul 32: 

alineatul (2), va avea următorul cuprins: 

„Notarul autentifică contractul de ipotecă în baza contractului de vânzare-

cumpărare neînregistrat în registrul bunurilor imobile în cazul în care ipoteca este 



constituită în legătură cu dobândirea bunului ce face obiectul contractului de 

vânzare-cumpărare.” 

la alineatul (4), textul „în nume propriu sau în numele altei persoane” se 

exclude. 

 

6. La articolul 36 litera c) se completează cu textul „în cazul unității în 

condominiu”. 

 

7. La articolul 37 la alineatul (5), cuvîntul ”Voința” se substituie cu 

cuvântul „Declarația”. 

 

8. La articolul 44 la alineatul (5), textul „La testament se anexează” se 

substituie cu textul  „În arhiva activității notariale se va păstra”. 

 

9. La articolul 50 alineatul (1) se abrogă. 

 

10. La articolul 52 la alineatul (2) textul „precum și semnătura 

solicitantului” se exclude; 

  

11. La articolul 82 alineatul (1), se completează cu textul „și solicitate de 

către titularii acestora”. 

   

Art. III – Prezenta lege întră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 


