
 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Legii privind organizarea activității notarilor 
 

 

Articolul   Instituția Num

ărul 

obiec

ției 

Conținutul obiecției Poziția Ministerului Justiției 

Articolul 2.  Activitatea notarială 

(1) Activitatea notarială pe 

teritoriul Republicii Moldova se 

desfăşoară de către notari, în condiţiile 

prezentei legi. 

(2) Activitatea notarială se 

realizează prin întocmirea de acte 

notariale,  prin acţiuni notariale şi 

consultaţii notariale. 

(3) Notarul nu este funcţionar 

public, nu are statut de persoană juridică, 

iar activitatea acestuia nu este activitate 

de întreprinzător şi nu poate fi raportată 

la o astfel de activitate.  

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 2 al.2 de adăugat „în bază de licenţă‖; 

 
Nu se acceptă 

Prevederea respectivă se regăsește în 

art 8 din proiect. 

SRL 

„NotPel” 

 Art. 2 se propune a fi completat cu alin. (4) „(4) Pornind de la caracterul 

public al notariatului, Ministerul Justiţiei efectuează, în conformitate cu 

legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii notariale.‖  

Această normă există şi în Legea cu privire la notariat în vigoare şi 

instituie mandatul general al Ministerului Justiţiei în domeniul 

organizării notarilor. De altfel, în lipsa unei norme juridice exprese, 

Ministerul Justiţiei nu va putea interveni în acest domeniu. 

În majoritatea țărilor europene, în legislația notarială, se conțin prevederi 

cu privire la competența  Ministerului Justiției. De ex. în legislația 

Bulgariei şi Cehiei, în contextul legii cu privire la notariat se întîlnesc 

foarte multe atribuții ale Ministerului Justiției. Considerăm benefică 

includerea competenței Ministerului pentru a delimita clar care este 

competența şi atribuțiile de bază ale Ministerului Justiției. 

 

Nu se acceptă 

Atribuțiile Ministerului Justiției în 

reglementarea acestui domeniu sunt 

prevăzute pentru fiecare segment în 

parte și detaliat. Considerăm că o astfel 

de prevedere este declarativă și lipsită 

de conținut. 

Articolul 3. Principiile de 

exercitare a activităţii de notar  

Activitatea notarului se bazează 

pe următoarele principii: 

a) legalităţii;  

b) independenţei şi imparţialităţii; 

c) autonomiei financiare; 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.3 
      - Propunem excluderea principiului înscris la lit. e) îndeplinirii 

personale a competenţelor sale. Nu există un text similar in alte legi care 

reglemenetază activitatea licenţiată a persoanelor fizice, deşi executarea 

unor atribuţii speciale în temeiul legii presupune îndeplinire personală a 

atribuţiilor şi responsabilitate personală. 

În opinia noastră textul formulat, inclusiv cel de la art.8 al proiectului are 

Nu se acceptă 

Principiul îndeplinirii personale a 

competențelor sale este prevăzut expres 

în art. 3 ca rezultat al situațiilor practice 

în care personalul angajat la biroul 

notarului îndeplinesc practic activitatea 

acestuia neavînd competența, 



d) inamovibilității; 

e) îndeplinirii personale a 

competenţelor sale. 

 

 

 

. 

un caracter ambiguu. Executarea personală a atribuţiilor este evidentă şi 

nu necesită a fi subliniată. În textul art. 3 şi 8 se folosesc diferiţi termeni 

―competenţei‖, ―competenţelor‖ şi ―înfăptuiește activitatea notarială 

personal‖, care în esenţă se referă la diferite noţiuni juridice. Adiţional, 

lit.e) se referă la un principiu, de la care potrivit art.8 ar putea avea 

excepţii, care însă nu au fost regăsite în textul proiectului. 

       - Insistăm asupra completării acestui articol cu un principiu 

fundamental al activităţii notariale – cel al secretului actului notarial. 

Păstrarea confidenţialităţii este una din cele mai importante obligaţii 

profesionale şi de serviciu a notarilor, deoarece o autentificare devotată 

adevărului/realităţii şi corectă este posibilă doar în baza cunoaşterii 

corespunzătoare a stării de fapt, părţile dezvăluindu-i totuşi notarului 

numai atunci toate informaţiile, când vor putea avea încredere, că acesta 

nu va transmite informaţiile persoanelor terţe. (vezi Observaţiile Uniunii 

Notarilor din Germania cu privire la reformarea dreptului notarial în 

Republica Moldova din 13.05.2011) 

 

cunoștințele și împuternicirile necesare. 

Secretul actului notarial în proiectul 

respective este tratat ca una dintre 

obligațiile principale ale notarului și nu 

ca un principiu. 

Articolul 4. Principiul legalităţii 

activităţii notarului 

(1) Activitatea notarului se 

prezumă legală şi conformă legii pînă la 

proba contrară. 

(2) Orice document notarial 

prezentat în faţa autorităţilor publice, 

inclusiv în faţa arbitrajului, instanţelor de 

judecată sau unui alt organ jurisdicţional, 

în calitate de probă, confirmă faptele 

expuse în el şi constatate de notar. 

(3) Faptele autentificate, 

certificate sau în alt mod constatate de 

notar în documentul notarial, nu necesită 

a fi probate ulterior în faţa autorităţilor 

publice, inclusiv în faţa arbitrajului, 

instanţelor de judecată sau unui alt organ 

jurisdicţional, cu excepţia cazului cînd 

actul notarial a fost anulat printr-o 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 la  art 4 (2) de modificat ‖orice document notarial‖ cu ‖‖orice act/acțiune 

notarial(ă) 

La art. 4(3)‖în documentu notarial‖ de modificat în ‖actele/acțiunile 

notariale‖ 

 

Se acceptă 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.4 al.3 sintagma „document notarial‖ de modificat prin „act notarial‖; 

Art.4 al.4 de explicat prevederile concrete de refuz de a 

îndeplini actul notarial; 

 

Se acceptă 

Nu se acceptă 

Propunerea excede subiectul 

reglementat în acest articol.  

SRL  Art. 4 alin. (4) se propune a fi completat la urmă cu „sau în temeiul unui Nu se acceptă 



hotărîre a instanţei de judecată. 

(4) Notarul trebuie să se abţină de 

la îndeplinirea actului notarial sau a 

acţiunii notariale obiectul cărora se află 

în contradicţie cu legislaţia în vigoare.  

(5) Instanța de judecată 

examinează cazurile de anulare a actului 

notarial, a acţiunii notariale sau a 

refuzului neîntemeiat de a îndeplini 

aceste acte sau acţiuni.  

 

„NotPel” act lovit de nulitate absolută sau care nu conţine semne obligatorii 

pentru a fi considerat încheiat (semnătura sau ştampila părţii 

contractante, autentificarea notarială obligatorie)‖. 

Nulitatea absolută este o sancțiune civilă care privează actul juridic de 

orice efect juridic întrucît acesta a fost încheiat cu nerespectarea 

dispozițiilor legale imperative sau cu încălcarea condițiilor de validitate 

ale actului respectiv. Pe lîngă obiectul care se află în contradicție cu 

legislația în vigoare, nulitatea absolută este şi ea un temei de la care 

notarul trebuie să se abțină pentru a nu aduce prejudicii terților. 

În prezent, practica judiciară a mers pe cale de declarare a nulităţii tuturor 

actelor juridice subsecvente actului juridic declarat nul. Însă, notarul nu 

are acest temei pentru a refuza îndeplinirea actului notarial chiar şi în 

cazul în care lui i-au fost prezentate actele lovite de nulitate absolută. 

Respectiv, se propune de a institui obligaţia notarului de a nu îndeplini 

actele notariale în cazul în care i-au fost prezentate acte lovite de nulitate 

absolută. 

Propunerea depășește conținutul 

articolului respectiv și nu se referă la 

principiul legalității ci la procedura de 

îndeplinire a actelor notariale. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Deoarece nu a fost cunoscută în legile care au reglementat activitatea 

notarială pînă în prezent, noţiunea de „acţiune notarială” trebuie 

clarificată. Din sensul legii s-ar referi la acţiuni notariale - eliberarea unui 

demers pentru obţinerea informaţiei, scrisoarea scrisă moştenitorului, 

demersul de înregistrare a dreptului titularului în registrul bunurilor 

imobile etc. Acţiunile notariale în sensul prezumat al proiectului sînt 

acţiuni premergătoare îndeplinirii unui act notarial sau acţiuni ulterioare 

îndeplinirii şi nu au valoarea actului notarial, respectiv nu poartă povara 

şi nu se pot bucura de acelaşi grad de protecţie. Nu vedem sensul ca 

acţiunea notarială să constituie obiect al contestării în instanţa de 

judecată.  

 

Nu se acceptă 

Pot fi contestate în instanța de judecată 

atît actele notariale cît și acțiunile 

notariale 



Articolul  5. Principiul 

independenţei şi  imparţialității notarului 

(1) În activitatea sa notarul este 

independent şi se supune numai legii. 

Orice imixtiune în activitatea notarului 

este interzisă. 

(2)  Persoanele  vinovate de 

încălcarea prevederilor alin. (1) poartă 

răspundere  în condiţiile legii. 

(3) La îndeplinirea actului 

notarial, notarul este imparţial respectînd 

drepturile şi  interesele legale ale 

persoanelor care solicită îndeplinirea 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Principiul imparţialităţii este deosebit de important pentru prestigiul şi 

încrederea cetăţenilor în profesie. Acest fapt a fost menţionat şi în 

Observaţiile Uniunii Notarilor din Germania cu privire la reformarea 

dreptului notarial în Republica Moldova din 13.05.2011 

Dar avem îndoieli că imparţialitatea se referă la „persoanele interesate‖. 

Ea se referă în primul rînd la părţile actului autentificat, al căror interese, 

în mod egal, trebuie protejate de notar. 

Propunem să fie păstrat textul art.2 alin. (5) din Legea cu privire la 

notariat în vigoare care dispune că Activitatea notarială se înfăptuieşte în 

mod egal pentru toate persoanele, respectîndu-se imparţialitatea. 

 

 

 

Se acceptă 



actului notarial, precum şi a persoanelor 

interesate. 

(4)  În activitatea sa, notarul 

asigură, în condiţiile legii, respectarea 

drepturilor şi intereselor  legitime ale 

persoanelor fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, 

religie, sex, apartenenţă politică, avere, 

origine socială sau orice alt criteriu. 

 

       Propunem, completarea acestui articol cu urmărul alineat 5) cu 

următorul conţinut                       

―Persoanele care exercită controlul nu vor da apreciere acţiunilor 

procedurale ale notarului şi  conţinutului actelor notariale. „ 

 Pentru exemplificare redăm prevederele Regulamentului german 

cu privire la obligaţiile profesionale. 

Соблюдение правил независимости и объективности 

нотариуса  

1. Нотариус является объективным консультантом по правовым 

вопросам и должен оказывать помощь всем сторонам без 

исключения. 

2. Нотариус обязан оставаться беспристрастным в ходе 

осуществления консультирования, при составлении проектов 

документов и написании заключений, даже если такая 

деятельность осуществляется по поручению одной из сторон. 

Это правило действует и в случае представления в 

соответствии с законодательством одной из сторон в судах 

или государственных учреждениях в процессах по делам, 

связанным с государственным реестром, поземельной 

книгой, правом наследования, в связи с уплатой налогов при 

покупке земельных участков, получении наследства, 

получении имущества в дар, равно как и в процедурах 

выдачи разрешений.  

3. Профессиональная деятельность нотариуса, а также работа 

по совместительству, не требующая разрешения либо 

осуществляемая с разрешения, не должны наносить ущерб 

его независимости и объективности. 

 

Nu se acceptă 

Norma propusă se referă la controlul 

activității notarului și nu la principiul 

independenței și imparțialității 

notarului. În normele la care se face 

trimitere nu se regăsește echivalentul 

normei propuse. 



Articolul 6. Principiul autonomiei 

financiare 

(1) Activitatea notarială este 

asigurată de notar din contul plăților 

încasate. 

(2) Notarul poartă răspundere 

patrimonială în conformitate cu prezenta 

lege. 

 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.6 

Propunem excluderea alin.2. din proiect. Are tangenţă cu autonomia 

financiară, dar nu reprezintă natura acestui principiu. 

 

Se acceptă 

Propunem păstrarea unor norme din art.32 al Legii cu privire la 

noatriat şi introducerea acestora în art.6. 

Astfel propunem completarea textului art.6 cu următoarele prevederi 

„(5) Din mijloacele primite de notar pentru servicii notariale se acoperă 

cheltuielile aferente exercitării activităţii profesionale, asigurării ei 

tehnico-materiale, arendei şi întreţinerii biroului notarial, plăţii pentru 

serviciile personalului tehnic angajat, răspundere patrimonială. 

    (6) Suma rămasă după efectuarea tuturor cheltuielilor menţionate la 

alin.(5) constituie venitul notarului, din care se fac contribuţii de 

asigurări sociale de stat, precum şi se efectuează alte plăţi obligatorii 

prevăzute de legislaţie. Contribuţiile de asigurări sociale de stat, stabilite 

prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, asigură persoanelor 

asigurate - notarilor dreptul la pensie de asigurări sociale, la indemnizaţii 

pentru incapacitate temporară de muncă, pentru graviditate şi naştere, la 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, indemnizaţie 

pentru îngrijirea copilului şi la indemnizaţie de şomaj. 

 

Nu se acceptă 

Conform SRSJ, regimul fiscal și de 

asigurări sociale pentru toți 

reprezentanții profesiilor conexe 

sistemului de justiție urmează a fi 

unificat. O normă similară nu se 

regăsește nici la avocați, nici la 

executori judecătorești și nici la alti 

reprezentanți ai profesiilor conexe 

sistemului de justiție. Deci o astfel de 

normă este discriminatorie și nu este 

argumentată. În plus, toate deducerile 

urmează să fie reglementate în Codul 

fiscal. 

Articolul 7. Principiul 

inamovibilităţii notarului 

În exerciţiul profesiei sale, 

notarul se bucură de stabilitate. 

Împuternicirile notarului nu pot fi 

suspendate sau încetate decît în cazul şi 

în modul expres prevăzut de lege. 

 

 

    

Articolul 8. Principiul îndeplinirii 

personale a competenţei 

(1) Notarul înfăptuiește 

activitatea notarială personal, cu 

excepțiile stabilite de lege.  

(2) Nu se permite aplicarea 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

 Art.8 al.2 sintagma „document notarial‖ de modificat prin „act 

notarial‖; 

 

Se acceptă 



facsimilului pe documentele notariale. 

(3) Notarul poate utiliza semnătura 

digitală sau electronică. Notarul este 

obligat să păstreze în secret cheia privată 

Moldova” 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

  

Art. 8. 
Propunem să fie exclus. Vezi argumentele scrise la art.3 al 

proiectului. 

 

Nu se acceptă 

(argumentele sunt expuse la art. 3) 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Заменить в статьях : 

Art. 8(2)  « Nu se permite aplicarea facsimilului pe documentele 

notariale.» :  слова  «pe documentele notariale»  заменить  словами 

«actele notariale şi documentele ce ţin de realizarea acţiuni  notariale ». 

 

Se acceptă cu reformulare 

Articolul 9.  Statutul notarului  

(1) Notarul este exponentul puterii 

de stat împuternicit în modul stabilit de 

lege, în bază de licenţă și a ordinului de 

investire cu împuterniciri, să desfăşoare 

activitatea notarială. 

 (2) Notar poate fi persoana care: 

a) este cetăţean al Republicii 

Moldova cu domiciliul permanent pe 

teritoriul ei; 

b) are capacitate deplină de 

exerciţiu; 

c) are diplomă de licenţiat în 

drept sau echivalentul acesteia;  

d) a efectuat stagiul profesional 

în condiţiile prezentei legi; 

e) a promovat examenul de 

finalizare a stagiului; 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.9  

Propunem divizarea articolului în două articole – statutul notarului şi 

admiterea în profesie. 

  

 

Nu se acceptă 

Alineatul (2) nu se referă la admiterea 

notarului în profesie ci la condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească o 

persoană pentru a dobîndi statutul de 

notar. 

Alin.(1) Propunem revederea noţiunii de exponent al puterii de stat. 

În legislaţia mai multor state se utilizează noţiunea de „serviciu de interes 

public‖. Legea notarilor publici şi a activităţii notariale a Romaniei 

dispune că „Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de 

interes public si are statutul unei functii autonome.‖ 

În Germania potrivit Observaţiilor Uniunii Notarilor din Germania 

cu privire la reformarea dreptului notarial în Republica Moldova din 

13.05.2011 notarul este definit astfel: 

‖În calitate de subiect/purtător independent al unei funcţii publice, 

pentru autentificarea actelor juridice şi altor sarcini din domeniul justiţiei 

preventive în landuri vor fi numiţi notari.‖ 

Nu se acceptă 

Legea privind executorii judecătorești, 

liber profesioniști și ca statut apropiați 

notarilor, prevede expres în articolul 2 

că executorul judecătoresc este 

exponentul puterii de stat. De fapt, 

notarul este exponentul puterii de stat 

care înfăptuiește justiția nelitigioasă. 



f) posedă limba de stat; 

g) a promovat concursul pentru 

suplinirea locurilor vacante de notar; 

h) corespunde cerinţelor de 

ordin medical pentru desfășurarea 

activității notariale; 

i) are o reputaţie ireproşabilă. 

(3) Nu poate fi notar persoana 

care: 

a) a fost condamnată pentru 

comiterea unor infracţiuni şi nu are 

stinse antecedentele penale; 

b) pe parcursul ultimilor 10 ani a 

fost concediată din organele de drept din 

motive compromiţătoare sau şi-a încetat 

activitatea din organele de drept sau din 

profesiile  conexe sistemului de justiţie 

din aceleaşi motive;  

c) este dependent de alcool, consumă 

substanţe narcotice sau psihotrope în alte 

scopuri decât cele medicale. 

        Deoarece condiţiile expuse la lit. d) şi e) au sens doar cumulativ 

propunem unificarea textului expus la lit. d) şi e) care va avea următorul 

cuprins d) a efectuat stagiul profesional în condiţiile prezentei legi şi a 

promovat examenul de finalizare a stagiului. La fel trebuie de examinat 

interacţiunea între examenul de finalizare a stagiului şi examenul susţinut 

pentru înscriere la concursul de suplinire a locurilor vacante de notar. 

 

 

Se acceptă 

   La lit. c) alin. (2) – nu este clară noţiunea „echivalentul diplomei 

de licenţiat în drept‖. Nu se regăseşte nici într-o lege. Ar putea crea 

confuzii, abuzuri în aplicarea practică a legii. Propunem excluderea 

sintagmei „sau echivalentul acesteia‖. 

    Deoarece reputaţia ireproşabilă are o importanţă majoră pentru 

prestigiul profesiei propunem indicarea în textul de lege a unor proceduri 

de verificare a acesteia. Spre ex. Poate servi Legea cu privire la 

avocatură. 

 Fiecare notar are obligatia profesională să cunoască limba de 

stat. În acest context şi examenul de admitere în profesie se va susţine în 

limba de stat. La examenele precedente au existat divergenţe în ce 

priveşte limba în care candidatul expune lucrarea. Pentru a exclude 

discuţiile de viitor asupra acestui subiect propunem de modificat  alin. (1) 

lit.f) al art.9 şi de expus în următoarea redacție ‖ a promovat  în limba de 

stat examenul de calificare pentru admiterea în profesia de notar. 

           Propunem formularea acestui articol după conţinutul preluat din 

Legea cu privire la notariat a Estoniei 

 

Статья 2. Статус нотариуса 

(1) Нотариус — это лицо, являющееся носителем публично-

правовой должности, которому государством предоставлено право 

удостоверять по ходатайствам лиц обстоятельства и события, 

имеющие правовое значение, и совершать иные служебные 

действия, обеспечивающие стабильность правопорядка. 

(2) Нотариус независим при совершении служебных действий. 

(3) Нотариус не является предпринимателем или государственным 

чиновником. Нотариус исполняет свои служебные обязанности в 

качестве лица свободной профессии от своего имени и под свою 

Nu se acceptă 

Procedura de echivalare a actelor de 

studii este prevăzută de legislație, iar 

autoritatea responsabilă pentru acest 

segment este Ministerul Educației în 

structura căruie este creată o 

subdiviziune care se ocupă de 

echivalarea actelor de studii. 

Obligația de a poseda limba de stat este 

prevăzută la litera f) din acest articol, 

iar procedura de desfășurare a 

examenului va fi stabilită prin 

regulament. 

Redacția propusă depășește conținutul 

articolului 9 și se referă inclusiv la 

independența și imparțialitatea 

notarului. 

 



ответственность. 

(4) Нотариус должен быть беспристрастным и заслуживающим 

доверия всех лиц, интересов и прав которых затрагивают его 

служебные действия. 

(5) Нотариус должен соблюдать свою должностную присягу и вести 

себя достойным образом также вне своей служебной деятельности. 

 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 9 alin. (1), se propune de a substitui expresia „în bază de licenţă şi 

a‖ prin „în baza‖. Această propunere se bazează pe faptul că notarul 

activează în baza ordinului de învestire cu împuternicirici, şi nu a 

licenţei. Detaliile au fost expuse mai sus. 

 

Nu se acceptă 

Notarul nu poate fi investit cu 

împuterniciri dacă nu are licență.  

Art. 9 alin. (2) lit. c) se propune a fi expus în următoarea redacţie: „are 

diplomă de licenţiat în drept şi diplomă de magistru în drept sau 

echivalentul acestora‖.  

Conform legislaţiei în vigoare, diploma de licenţiat în drept 

confirmă studiile juridice superioare incomplete. Astfel, doar deţinerea 

diplomei de magistru în drept confirmă studiile superioare complete. 

Totodată, legislaţia în vigoare permite ca diploma de magistru în 

drept să poată fi obţinută de către titularul diplomei de licenţiat în orice 

domeniu, inclusiv şi în acele domenii care nu au nici o legătură cu 

jurispundenţă. 

Deci, se propune menţionarea ambelor diplome. 

 

Nu se acceptă 

O astfel de cerință nu este obligatorie 

pentru alți liber profesioniști și nici 

măcar pentru judecători. Condiția 

propusă este una excesivă. 

 

Art. 9 alin. (3) se propune a fi expus în următoarea redacţie: 

„(3) Persoana nu are o reputaţie ireproşabilă în cazul în 

care: 

1) a fost condamnată anterior pentru infracţiuni săvîrşite 

cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale; 

2) nu au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea 

altor infracţiuni; 

3) a fost declarată insolvabilă sau se află într-o 

procedură de insolvabilitate, conform Legii insolvabilităţii, nr. 632 din 

14.11.2001; 

4) a fost concediată pe motive compromiţătoare din orice 

Se acceptă parțial 

 



funcţie în ultimii 10 ani; 

6) a deţinut anterior licenţa pentru desfăşurarea 

activităţii notariale care a fost anulată sau retrasă pe motiv de încălcare 

a legii; 

7) a desfăşurat anterior profesia de notar, împuternicirile 

fiind încetate pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale; 

8) comportamentul sau activitatea ei precedentă este 

incompatibilă cu normele Codului deontologic al notarului, fapt ce 

urmează a fi constatat de Comisia de etică; 

9) este dependent de alcool, consumă substanţe narcotice 

sau psihotrope în alte scopuri decât cele medicale; 

10) prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, s-a stabilit un 

abuz prin care ea în mod intenţionat a încălcat drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului; 

11) prin sentinţa instanţei de judecată a fost lipsită de 

dreptul de a desfăşura activitatea notarială.” 

 

În legea cu privire la notariat din 2002 a fost introdus drept temei 

de retragere a licenţei „lipsa reputaţiei ireproşabile‖, care a fost aplicat de 

cîteva ori de către Colegiul disciplinar al notarilor. Însă, toate aceste 

hotărîri au fost anulate de către instanţele de judecată pe motiv că 

legislaţia nu oferă o reglementare juridică a reputaţiei ireproşabile. 

Proiectul înaintează din nou această cerinţă faţă de persoanele care 

doresc să devină notari, şi iarăşi fără a concretiza ce înseamnă această 

cerinţă. 

Drept urmare, se propune înlăturarea aceastei lacune de drept. 

 

 



Ministerul 

Economiei 

 La art.9 - normele expuse la alin. (1) stabilesc că, „notarul este 

exponentul puterii de stat”. Aceste prevederi nu pot fi acceptate, 

deoarece notarii nu fac parte din una din ramurile puterii de stat. 

Exponenţi ai puterii de stat pot fi judecătorii, Guvernul, Parlamentul, 

Preşedintele Republicii Moldova, alte autorităţi. Aceste prevederi nu pot 

fi acceptate şi din sensul prevederilor alin.(3) al art.2 conform cărora 

„notarul nu este funcţionar public”. Prevederile nu corelează nici cu 

stipulările alin.(2) al art.56. Astfel, este necesar de a fi păstrate 

prevederile art.2 din Legea în vigoare cu privire la notariat nr.1453-XV 

din 08.2002, referitor la statutul notarului. 

Prevederile alin.(2) lit.i), alin.(3) lit.b), lit.a), şi ale art.11 alin.(4) 

sunt expuse la general şi pot crea situaţii de interpretări ambigue, situaţii 

conflictuale şi de coruptibilitate. 

 

Nu se acceptă 

Legea privind executorii judecătorești, 

liber profesioniști și ca statut apropiați 

notarilor, prevede expres în articolul 2 

că executorul judecătoresc este 

exponentul puterii de stat. De fapt, 

notarul este exponentul puterii de stat 

care înfăptuiește justiția nelitigioasă. 

 

Articolul 10. Verificarea stării de 

sănătate a notarului 

(1) Starea de sănătate a 

persoanelor care participă la concursul 

pentru suplinirea locurilor vacante de 

notar se verifică pînă la derularea 

concursului.  

(2) Verificarea stării de sănătate 

include de asemenea evaluarea 

psihologică şi psihiatrică a persoanelor 

care participă la concursul pentru 

suplinirea locurilor vacante de notar . 

 (3) Exigenţele şi procedura de 

determinare a stării de sănătate, inclusiv 

lista bolilor care nu permit desfășurarea 

acestei activități, se aprobă prin ordin al 

Ministrului Sănătăţii. 

(4) Starea de sănătate a persoanelor care 

participă la concursul pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar se verifică de 

către o comisie specializată a 

Ministerului Sănătăţii care eliberează 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 La art. 10 de exclus al. (3) și (4), din lipsa de oportunitate,  deoarece 

notarii nu sunt functionari publici si nu detin functii de stat. 

 

Nu se acceptă 

Nu ține de statutul de funcționar public 

ci de procedura de verificare a stării de 

sănătate a notarului, exigență necesară 

pentru a exercita atribuțiile ce îi revin. 

Ministerul 

Economiei 

 La art.10 - normele necesită a fi completate, fiind prevăzută 

verificarea stării de sănătate nu doar pentru participarea la concurs, dar şi 

verificarea periodică a stării de sănătate a notarilor şi stagiarilor, inclusiv 

şi asupra dependenţelor menţionate conform art.9 alin.(3) lit.c). 

Prevederile alin.(3) nu pot fi acceptate, dat fiind că lista bolilor şi 

exigenţele referitor la starea de sănătate a notarilor necesită a fi stabilită 

în proiectul de lege în cauză, în urma consultărilor cu Ministerul 

Sănătăţii. În caz contrar, previzibilitatea reglementării va avea de suferit. 

 

Nu se acceptă 

Norma este similară celeia stabilite 

pentru judecători și codiții mai excesive 

nu este oportun de a fi impuse. 



certificatul medical privind starea 

sănătăţii şi concluziile privitor la 

corespunderea candidaţilor exigenţelor 

pentru desfășurarea activității notariale. 

Articolul 11. Incompatibilităţi şi 

restricţii în activitate 

(1) Activitatea de notar este 

incompatibilă cu orice altă activitate 

remunerată, cu excepţia activităţii 

didactice, ştiinţifice, de creaţie şi 

mediere. Notarul poate deţine cote părţi 

în societăţile comerciale, acţiuni şi alte 

valori mobiliare. 

(2) Notarul nu este în drept să-şi 

facă publicitate activităţii, calităţilor 

profesionale şi biroului notarial. Nu 

constituie publicitate comunicatul public 

a numelui notarului, orelor de program şi 

a sediului biroului notarial. 

(3) La iniţiativa sau cu aprobarea 

Camerei Notariale, se permite difuzarea 

informaţiei cu caracter general, care are 

drept scop informarea cetăţenilor privind 

activitatea notarială. 

(4) Notarul nu poate îndeplini 

actul notarial sau acţiunea notarială în 

următoarele cazuri:  

a) îndeplinirea actului notarial sau 

acţiunii notariale trezește îndoieli privind 

obiectivitatea notarului, ultimul obţinînd 

unele avantaje suplimentar la cele 

permise de lege;   

b) pe numele şi în numele său, a 

soției/soţului său, rudelor până la gradul 

III inclusiv, afinilor, persoanelor aflate 

sub tutela sau curatela sa sau a soţului 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.11 al 1 de exclus cuvîntul „mediere‖ 

 
Nu se acceptă 

Activitatea notarială este compatibilă 

cu activitatea de  mediator și pot fi 

exercitate concomitant. 

Art.11 al.4 lit.„b‖ și „c‖ de enumerat expres cercul de rudenie 

(frate, soră, fiu, soț, ect.), nu de folosit sintagma „gradul de rudenie‖. De 

expus ca în art. 1500 Cod Civil; 

 

Nu se acceptă 

Articolul 1500 din Codul Civil se referă 

la clasele de moștenitori, gradele de 

rudenie fiind stabilite în art 45 din 

Codul Familiei, astfel această 

enumerare este inutilă. 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

 Art. 11 (3) La inițiativa sau cu aprobarea Camerei Notariale se permite 

difuzarea informației cu caracter general, care are drept scop informarea 

cetățenilor privind activitatea notarială. (nu este clar, inclusiv și în cazul 

articolelor în presă scrise de notari se va solicita aprobarea Camerei?) 

 

Nu se acceptă 

Alineatul (3) trebuie coraborat cu 

alineatul (2) din proiect și nu sepatar, 

rupt din contest. La alin. (2) se interzice 

publicitatea activității unui notar 

concret, iar la alineatul (3) se permite 

difuzarea informației cu caracter 

general pentru informarea cetățenilor. 

Art. 11 (4) b) Afinilor  pînă la ce grad? Pînă la infinit?  Rudelor s-a 

stabilit pînă la gradul III, propunem afinilor pînă la gradul II. 

 

Se acceptă 

Art. 11 (6) Nu este în concordanță cu prevederile art. 12 (1) j) 

 
Nu se acceptă 

Alin. (6) interzice reprezentarea 

intereselor uneia dintre părțile 

contractului care se autentifică la 

autentificarea lui, iar art.12 lit j) se 

referă la reprezentarea intereselor 

solicitantului în fața oricărei alte 

autorități. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

 Art. 11 

Propunem excluderea textului înscris în lit.a) alin.4. 

Incompatibilităţile trebuie să fie expuse clar, fără aluzii la careva 

Se acceptă  
 



său, angajatului său,  notarului stagiar la 

biroul său, notarului cu care s-a asociat; 

c) pe numele şi în numele 

persoanei juridice, în care el, soţia sau 

rudele pînă la gradul II inclusiv, deţin 

valori mobiliare sau cote părți, precum şi 

obţin foloase patrimoniale. 

 (5) Notarul poate concomitent cu 

activitatea notarială să execute obligaţiile 

alesului în organele notariale sau în alte 

organe unde a fost ales de Adunarea 

generală a notarilor sau Consiliul 

Camerei.  

(6) Notarul şi persoanele angajate 

de acesta nu au dreptul să reprezinte 

interesele uneia dintre părţile 

contractului care se autentifică de acest 

notar. 

 

Naţională a 

Notarilor” 

 

„îndoieli‖, care întotdeauna vor purta un caracter subiectiv. Suplimentar 

„îndoielile‖ nu reprezintă incompatibilităţi. 

 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației 

și 

Comunicați

ilor 

 La art. 11 alin.(1) şi art. 16 lit.d) de completat cu sintagma ,,dar 

nu poate semna acte notariale pentru societatea comercială în care deţine 

acţiuni‖, pentru evitarea conflictului de interese. 

 

Se acceptă cu reformulare 

SRL 

„NotPel” 

 Analizînd prevederile art. 11 alin. (1), Activitatea de notar este 

incompatibilă cu orice altă activitate remunerată în cadrul unor alte 

profesii, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice, de creaţie şi mediere, 

ar fi benefic de exclus cuvîntul mediere, deoarece acesta creează unele 

neclarități.  

Medierea este o atribuție a notarului şi dacă se include o atribuție ar 

trebuie să fie incluse şi restul celor permise notarului (de ex., traducerea, 

copierea, constatarea faptelor, alte activități aferente activității notarului). 

Astfel, prin includerea acestui cuvînt, se crează mai multe neclarități 

decît soluții.  

Această obiecţie este valabilă şi faţă de art. 16 lit. b). 

 

Nu se acceptă 

Medierea nu este o atribuție a notarului 

și nici nu este o activitate aferentă 

activității acestuia. Medierea este o 

activitate care poate fi practicată de 

notar, ca activitate distinctă fiind 

perfect compatibilă cu cea de notar. 

Propunem ca în art. 11 alin. (3) textul „La  iniţiativa  sau  cu  aprobarea  

Camerei  Notariale”, să fie substituit prin „În conformitate cu Codul 

Deontologic”.  

Această substituire este benefică pentru a evita orice abordare subiectivă 

din partea Camerei, care în cazuri diferite poate tratata problema diferit. 

Codul Deontologic ne oferă soluția în acest sens, el stabileşte o regulă 

fixă care va fi aplicată în orice caz în egală măsură pentru toți notarii. 

 

Se acceptă 

 



La art. 11 alin. (4) lit. b) se propune a concretiza gradul afinilor, 

menţionînd după cuvîntul „afinilor‖ „pînă la gradul II inclusiv‖. 

Totodată, se propune completarea acestui articol cu un nou alineat cu 

următorul conţinut „Actul notarial sau acţiune notarială nu pot fi 

declarate nule pe temei că au fost încălcate prevederile prezentului 

articol.‖, pentru a proteja interesele solicitantului actului notarial. Or, 

simplul cetăţean nu trebuie să fie sacţionat pentru abaterile comise de 

către notar. 

 

Se acceptă parțial 

Nulitatea actelor juridice este 

reglementată de Codul civil 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Хочется особо обратить внимание  на содержание в 

законопроекте статьи 11 (4), а именно:  

 

 (4) b) pe numele şi în numele său , a soţiei/soţului său, rudelor 

până la gradul III inclusiv, a finilor, persoanelor aflate sub tutela sau 

curatela sa sau a soţului său,angajatului său, notarului stagiar la biroul 

său, notarului cu care s-a asociat;  

c) pe numele şi în numele persoanei juridice, în care el, soţia sau 

rudele pînă la gradul II inclusiv, deţin valori mobiliare sau cote părți, 

precum şi obţin foloase patrimoniale. 

Просьба практически  всех  районных  нотариусов  страны , а 

также и муниципиев, чтобы в данной статье  были указаны  

конкретные лица, с кем нотариус не имеет право заключать сделки и 

совершать нотариальные действия, и НЕ  до «gradul III inclusive», а 

как во многих государствах, до 2 класса. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  вариант : 

«Нотариус не вправе совершать нотариальные действия на 

свое имя и от своего имени, на имя и от имени своего супруга, своих 

или своего супруга родителей, детей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), внуков, родных братьев и сестер, бабушек и 

дедушек, на имя и от имени лиц, находящихся под его опекой 

(попечительством);» 

 

Убедительная просьба нотариусов (!) не расширять 

указанный круг лиц, с кем нельзя совершать нотариальные действия 

и удостоверять нотариальные акты ! 

Данная практика в отношении именно такого круга лиц была 

Se acceptă parțial 

Art 45 din Codul Familiei stabilește 

expres gradele de rudenie și modul de 

stabilire a lor, din acest considerent nu 

este necesar enumerarea persoanelor cu 

care notarul nu poate îndeplini actul 

notarial sau acţiunea notarială. 



и в советский период и в период действия  первого закона о 

нотариате (1997 года), который прошел экспертизу у европейских  

коллег. 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 La art. 11 (1) de exclus sintagma ‖poate deține cote-părți în societăți 

comerciale 
Se acceptă 

 

Articolul 12. Drepturile notarului  

(1) Notarul are dreptul: 

a) să încaseze plăți notariale în 

condiţiile legii; 

b) să angajeze personal tehnic şi 

alt personal pentru asigurarea activităţii 

sale; 

c) la concediu anual şi la concediu 

medical; 

d) la asigurare socială de stat şi la 

pensie în condiţiile legii; 

e) să fie membru în cadrul 

organelor colegiale ale Camerei 

Notariale; 

f) să se asocieze în asociaţii 

obşteşti; 

g) să verifice autenticitatea 

documentelor necesare pentru acordarea 

asistenţei notariale, inclusiv prin 

verificarea exemplarului aflat la păstrare 

în arhivă la altă persoană sau organ şi a 

actelor care au stat la baza întocmirii 

acestor documente; 

h) să obţină toate actele şi 

informaţiile necesare pentru îndeplinirea 

actului notarial sau acţiunii notariale, 

indiferent de locul de păstrare a acestora;  

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

            Возник вопрос и в отношении содержания пункта g) в статье 

12, а именно: 

g) să verifice autenticitatea documentelor necesare pentru 

acordarea asistenţei notariale, inclusiv prin verificarea exemplarului 

aflat la păstrare în arhivă la altă persoană sau organ şi a actelor care au 

stat la baza întocmirii acestor documente; 

входит ли в определение «arhivă la altă persoană» и архив 

нотариусов ?!  Если да, то необходимо написать и тогда совсем 

другая реакция, другие комментарии на указанный пункт. 

Se acceptă 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației 

și 

Comunicați

ilor 

 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 625 din 

22.05.2008 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării 

Informaţionale, Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat 

,,Registru‖, în calitate de deţinător al registrelor informaţionale de stat 

suportă cheltuieli privind formarea, mentenanţa şi utilizarea resurselor 

informaţionale de stat, iar oferirea în mod gratuit a accesului la registre 

de stat se acordă doar instituţiilor a căror activitate este asigurată din 

bugetul de stat. Avînd în vedere faptul că în conformitate cu prevederile 

proiectului, notarul nu este funcţionar public, iar activitatea acestuia este 

asigurată din contul plăţilor încasate, considerăm necesar de exclus 

cuvîntul „gratuit‖ din art. 12 alin. (1) lit. i). 

Nu se acceptă 

Notarul are nevoie de informația 

conținută în aceste registre pentru buna 

desfășurare a activității sale și pentru 

protecția persoanelor care se adresează 

la notar, deci încasarea plăților pentru 

accesul acestor registre, în final va fi 

suportată de către solicitant, ceea ce nu 

este corect. 

SRL 

„NotPel” 

 Considerăm oportun ca art. 12 alin. (1) să fie completat cu următoarele 

drepturi: 

„de a deschide contul de depozit al notarului, de a închiria un safeu 

bancar pentru acordarea asistenţei notariale calificate;   

de a acţiona în instanţă de judecată în nume propriu sau de a elibera 

angajatului său o procură pentru a fi reprezentat în faţa instanţelor de 

judecată;” 

Se acceptă parțial 

Proiectul nu conține prevederi ce ar 

stabili careva cerința pentru angajații 

biroului notarului, astfel se poate 

întîmpla ca o persoană angajată la notar 

să nu aibă studii superioare. În această 

situație, atît pentru a proteja notarul cît 



i) să solicite şi să primească 

gratuit, pe suport de hîrtie şi în regim on-

line, din partea autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, 

a instituţiilor, inclusiv financiare şi din 

partea altor organizaţii deţinătoare de 

registre de stat şi de informaţii relevante 

pentru desfășurarea activității notariale. 

Informația din registre se solicită doar 

atunci cînd aceasta este strict necesară 

îndeplinirii actului notarial sau a acțiunii 

notariale. Condiţiile tehnice de accesare 

a informaţiilor menţionate vor fi 

reglementate prin acorduri încheiate între 

Camera Notarială şi deţinătorul de 

registre; 

j) să reprezinte solicitanţii în faţa 

tuturor autorităţilor competente în cadrul 

acordării unei asistenţe notariale, 

inclusiv la înscrierea în registrele 

publice; 

k) să expedieze, la cererea 

solicitantului, informaţii, cereri sau 

demersuri întocmite de acesta, legate de 

actul notarial sau acţiunea notarială 

solicitată sau îndeplinită; 

l) să dispună şi să exercite alte 

drepturi stabilite de lege. 

 (2) Solicitarea îndeplinirii  actului sau a 

acţiunii notariale, în lipsa unei rezerve 

făcute în scris, reprezintă concomitent şi 

exprimarea consimţămîntului 

solicitantului la prelucrarea datelor cu 

caracter personal care îl privesc necesare 

pentru îndeplinirea actului sau acțiunii 

notariale solicitate. Consimţămîntul 

Este de menţionat, că în cadrul primului drept, notarul va acţiona în 

numele solicitantului, respectiv pentru a exercita acest drept, este nevoie 

de o prevedere expresă în lege, de altfel, băncile comerciale vor putea 

deschide conturi bancare doar pe numele notarului (problemă care există 

în prezent deja 2 ani şi nu a fost soluţionată după modificarea legii cu 

privire la notariat). 

Vis-a-vis de reprezentarea în faţa instanţei de judecată, atragem atenţia că 

notarul este persoană fizică. Drept urmare, conform Codului de 

Procedură civilă acesta poate fi reprezentat în faţa instaneţelor de 

judecată doar de către avocaţi sau avocaţi-stagiari. Astfel, pentru a oferi o 

excepţie pentru notari (or, angajatul notarului cunoaşte mult mai bine 

procedura notarială şi notarul poate avea o încredere mult mai mare, iar 

angajatul, de regulă, nu are licenţă de avocat, care este incompatibilă cu 

desfăşurarea oricărei alte activităţi remunerate), se propune a fi inclus 

acest drept. 

 

și pentru a nu îngreuna activitatea 

instanței de judecată considerăm că nu 

este oportun ca notarul să fie 

reprezentat  de către angajatul său. 

Ministerul 

Economiei 

 La art.12 - normele alin.(2) necesită a fi completate cu prevederi 

care vor stabili obligaţia notarului de a informa solicitantul referitor la 

prevederea legală respectivă. 

 

Nu se acceptă 

Norma respectivă ține de procedura 

notarială care va fi reglementată 

separat. 

Notar 

Public 

Petru Luca 

 În art. 12 p. „f‖ urmează să fie exclus.  

 
Nu se acceptă 

Este un drept garantat  



rămîne valabil şi în cazul în care actul 

notarial nu a fost îndeplinit. 

Articolul 13. Obligaţiile notarului  

Notarul are obligaţia: 

a) să-şi desfăşoare activitatea în 

conformitate cu prevederile legale şi cu 

jurământul depus; 

b) să acorde persoanelor fizice şi 

juridice asistenţă în exerciţiul drepturilor 

şi în ocrotirea intereselor lor legitime, să 

explice persoanelor menţionate 

conţinutul proiectului actului notarial, 

precum şi drepturile şi obligaţiile lor, să-

i avertizeze despre consecinţele actelor 

notariale solicitate a fi îndeplinite;  

c) să păstreze secretul profesional 

care i-a devenit cunoscut în exerciţiul 

activităţii;  

d) să încheie contract de asigurare 

de răspundere profesională; 

e) să asigure condiţiile pentru 

desfăşurarea stagiului de către notari 

stagiari; 

f) să țină evidenţa contabilă şi să 

achite toate plăţile obligatorii aferente 

activităţii notariale, în condiţiile legii;  

g) să păstreze, gestioneze şi să 

transmită arhiva activităţii notariale în 

condiţiile legii; 

h) să participe anual la cursuri de 

formare continuă  cu o durată totală de 

cel puţin 40 ore academice; 

i) să prezinte rapoartele prevăzute 

de legislaţie; 

j) să ofere organelor de control 

actele și datele solicitate în limitele 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 13 h) de modificat - să participe anual la cursuri de formare continuă, 

durata totală a cărora se stabilește de Camera Notarială.  

 

Nu se acceptă 

Numărul minim de ore de instruire la 

care notarul urmează să participe se 

stabilește prin lege ținînd cont de 

importanța instruirii continue a 

notarului pentru a asigura calitatea 

activității.  

Serviciul de 

Stat de 

Arhivă 

 

 La art. 13 lit g), propunem introducerea sintagmei „ să ordoneze 

documente‖ după cuvîntul „ să păstreze‖. Insistăm asupra introducerii 

acestei sintagme, deoarece ordonarea tehnico-științifică a documentelor 

de arhivă reprezintă un proces extrem de important în vederea păstrării cu 

termen provizoriu a documentelor de arhivă și transmiterea lor ulterioară 

la păstrare permanentă, după expirarea termenului de 75 ani în arhivele 

de stat municipale sau raionale. 

 

Se acceptă 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Sugerez ca teza să fie reformulată la art. 13, lit. h)  în următoarea formulă 

„să participe anual la cursuri de formare continuă, organizate de Camera 

Notarială‖. 

Se acceptă parțial 

Numărul minim de ore de instruire la 

care notarul urmează să participe se 

stabilește prin lege ținînd cont de 

importanța instruirii continue a 

notarului pentru a asigura calitatea 

activității. Notarul poate participa la 

cursurile organizate de Camera 

Notarială conform art. 51 cît și la alte 

cursuri. 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.13 – Pentru uniformizarea cerinţelor cu executorii judecătoreşti 

propunem substituirea sintagmei „40 ore academice” cu „18 ore 

academice‖. 

 

Se acceptă 

 



controlului efectuat; 

k) să îndeplinească alte obligaţii 

stabilite de lege şi de codul deontologic 

al notarilor. 

 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației 

și 

Comunicați

ilor 

 În conformitate cu Regulamentul cu privire la Registrul de stat 

al transporturilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1047 din 08 

noiembrie 1999, Registrul de stat al transporturilor este un sistem 

informaţional automatizat unic, care cuprinde informaţia tehnică, 

economică şi juridică despre mijloacele de transport şi agregatele 

acestora numerotate, precum şi informaţia despre posesorii acestora.  

Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 5 al Hotărîrii 

nominalizate: „Ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei 

publice, agenţii economici, activitatea cărora generează, modifică sau 

suspendă relaţiile de drept în domeniul transporturilor, conform 

Regulamentului cu privire la Registrul de stat al transporturilor, vor 

asigura prezentarea în Registrul de stat al transporturilor a datelor 

corespunzătoare în volumul şi termenele coordonate cu Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ‖. Menţionăm că Registrul de 

stat al transporturilor reprezintă un sistem complex de evidenţă şi 

cuprinde mai multe contururi, inclusiv: conturul „C‖ – „Evidenţa 

titularilor de drepturi‖ şi conturul „E‖ – „Evidenţa restricţiilor la 

împuterniciri‖. 

În acest context, în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

Registrul de stat al transporturilor, conturul „C‖ se actualizează de către 

notari – la eliberarea titlurilor de proprietate şi certificatelor de 

moştenitor asupra vehiculelor (agregatelor), la autentificarea tranzacţiilor 

de înstrăinare ale lor, contractelor de uzufructuar, procurilor, iar conturul 

„E‖ se formează în baza informaţiei privind vehiculele transmise cu titlu 

de gaj, incluse în bunurile succesorale şi procurile care au fost anulate.  

Evidenţiem faptul că până în prezent condiţiile respective nu se 

realizează, astfel recomandăm includerea în art. 13 a unei litere noi , care 

ar obliga notarii să actualizeze Registrul de stat al transporturilor în 

conformitate cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 1047 din 08 

noiembrie 1999. 

Propunem completarea proiectului de lege cu prevederi ce ţin de 

interacţiunea bazelor informaţionale respective ale Ministerului Justiţiei 

cu Registrul de stat al transporturilor. 

Nu se acceptă 

Se încadrează la lit.k) 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

 La art. 13 lit. h, de exclus cuvîntul ‖anual 

В отношении  редактирования статьи 13 «h»  проекта 

необходимо пояснить следующее: 

Nu se acceptă 

(argumentele sunt expuse mai sus) 



Moldova 

„NOTA” 

повышение профессионального уровня нотариуса надо 

начинать, прежде всего, со срочного приведения законодательства в 

русло нормальных законодательных  определений, нотариальной 

процедуры и соответствия подзаконных актов действующим 

законам. Тогда полезность и эффективность проводимых занятий, в 

том числе и в Национальном Институте Юстиции по  повышению  

квалификации, будет на лицо, а не просто присутствие и 

прослушивание субъективных мнений лекторов, основанных на 

личном опыте или на вынесенных решениях судов, а не на нормах 

права, содержащихся в законах. Независимость нотариуса в том и 

заключается, что он подчиняется только Закону, а не 

рекомендациями и суждениям. 

 

Поэтому,предлагается:   

 

Art.13 lit. „h”   -  în următoarea redacţie: „să participe anual 

la cursuri de formare continue, organizate de Camera Notarială, cu o 

durată totală de cel puţin 18 ore academice‖; 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.13 lit. „h‖ în următoarea redacție: „să participe anual la 

cursuri de formare continue, organizate de Camera Notarială, cu o durată 

totală de cel puţin 18 ore academice‖; 

 

Nu se acceptă 

Art.13 de adăugat litera l) cu conținutul „să fie membru 

obligatoriu organizate de Camera Notarială‖; 

 

Nu este clar formulată obiecția 

Articolul 14. Păstrarea secretului 

profesional 

(1) Notarul este obligat să 

păstreze secretul profesional cu privire la 

actele îndeplinite şi faptele care i-au 

devenit cunoscute în cadrul activităţii 

sale indiferent de modul și sursa de 

obținere a informației chiar şi după 

încetarea activității acestuia.  

(2) Obligaţia de a păstra secretul 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 14 (5) a) documentul notarial devine un monument. (sensul?) 

 

A fost exclusă norma. 

Notarul nu este obligat să păstreze 

secretul profesional în privința 

documentelor notariale care corespund 

cerințelor stabilite de Legea nr. 1530 cu 

privire la ocrotirea monumentelor, și au 

statut de monument. 

SRL  La art. 14 alin. (4) se propune substituirea expresiei „nu poate‖ prin „nu Se acceptă 



profesional se extinde asupra 

participanţilor la procesul notarial şi 

asupra persoanelor cărora aceste 

informaţii le-au devenit cunoscute în 

legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu sau de muncă.  

 (3) Obligaţia de a păstra secretul 

profesional nu se extinde asupra faptelor: 

a) care sunt publice sau notorii, 

fiind obţinute din resurse publice, 

inclusiv din registre publice; 

b) cuprinse în declaraţii publice, 

inclusiv și despre revocare a procurii;  

c) cuprinse în declaraţii întocmite 

de solicitant şi destinate pentru a fi 

prezentate unui terţ – doar faţă de acest 

terţ; 

d) cuprinse în procuri – doar faţă 

de persoane cu care reprezentantul este 

împuternicit să contracteze; 

e) deschiderii procedurii 

succesorale; 

f) primirii în depozit a sumelor de 

bani şi a titlurilor de valoare – doar faţă 

de creditorii cunoscuţi, iar în cazul de 

căutare a acestora – doar în scopul 

identificării creditorilor;  

g) transmiterii cererilor şi 

conţinutului cererii – faţă de destinatarul 

cererii; 

h) necesare a fi relatate în 

scrisorile întocmite de notar pentru a 

îndeplini actul notarial sau acţiunea 

notarială sau pentru efectuarea acţiunilor 

posterioare îndeplinirii acestora. 

(4) Despre încălcările comise de 

„NotPel” este obligat‖, pentru a oferi o marjă de discreţie notarului de a acţiona în 

conformitate cu prevederile altor acte legislative. 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.14  

Se propune  excluderea alin. (3) art.14. Potrivit art. 28 din 

Constituție, statul respecta si ocroteste viata intima, familiala si privata. 

Notarul în prizma desfășurării activității notariale  îndeplinește acte 

notariale cu indicarea datelor  cu caracter personal,  a relațiilor familiale, 

proprietatea personal,  partajarea averii succesorale,  adopţia, și altă 

informație   a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viaţa 

privată a persoanei, protejată de legislaţia privind protecţia datelor cu 

caracter personal, de Constituție. 

Accesul limitat este necesar într-o societate democratică pentru 

apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei sau protecţiei 

siguranței persoanei şi că prejudiciul adus acestor drepturi şi interese este  

mai mare decît interesul public în cunoaşterea informaţiei. 

În art. 8 alin.(1) al Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind 

accesul la informaţie, indică că „informaţia cu caracter personal o 

constituie datele ce se referă la o persoană privată identificată sau 

identificabilă, a cărei dezvăluire ar constitui o violare a intimităţii 

persoanei, face parte din categoria informaţiei confidenţiale despre 

persoane. „  

De asemenea, alin (2) al acestui articol stabilește și obligațiile 

furnizorului de informații, „Furnizorii de informaţii, posesori de 

informaţie cu caracter personal, sînt obligaţi să protejeze 

confidenţialitatea vieţii private a persoanei. 

 

Nu se acceptă 

Excepțiile prevăzute la alin 3 sunt 

necesare pentru buna desfășurare a 

activității notarului, totodată excepțiile 

sunt formulate astfel încît nu vin în 

contradicție cu prevederile art 28 din 

Constituție și nici nu încalcă 

prevederile Legii 982. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.14 al.4 de a cere lamurire de la autorul articolului explicația 

„…notarul nu poate informa…‖; 

 

Se acceptă și se reformulează 

Not

arul public 

 Pentru rigoare normativă, la art. 14, alin. (3), lit. b) de substituit 

„revocarea procurii‖ în „anularea procurii‖, în vederea respectării art. 255 
Se acceptă 



alte persoane şi depistate în cadrul 

procedurii notariale, notarul nu poate 

informa autorităţile de control, cu 

excepţia infracţiunilor şi celor ce 

constituie temei pentru răspunderea 

disciplinară a notarului. 

(5) Obligaţia de a păstra secretul 

profesional încetează în următoarele 

cazuri:  

a) documentul notarial devine un 

monument; 

b) a expirat termenul de 75 de ani 

din ziua îndeplinirii actului sau acțiunii 

notariale. 

(6) Persoanele vinovate de 

divulgarea secretului profesional poartă 

răspundere în condiţiile legii.  

 

Teleucă 

Aliona 

 

lit.b)  Cod civil. 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Art.14 5) Obligaţia de a păstra secretul profesional încetează în 

următoarele cazuri:  

a. documentul notarial devine un monument?  

b.  

 

 

 

Notarul nu este obligat să păstreze 

secretul profesional în privința 

documentelor notariale care corespund 

cerințelor stabilite de Legea nr. 1530 cu 

privire la ocrotirea monumentelor, și au 

statut de monument. 

 La art. 14 (4) nu sunt clare acțiunile notarului. Propun de exlus. 

 
Se acceptă parțiale cu reformulare 

 

Articolul 15. Eliberarea 

informaţiei deţinute de notar 

(1) Informaţia cu privire la actele 

notariale sau acţiunile notariale 

îndeplinite se eliberează: 

a) persoanei în numele căreia 

acestea au fost îndeplinite sau 

reprezentantului acesteia. Informaţia cu 

privire la testament se eliberează doar la 

cererea personală a testatorului, iar 

terţilor - numai după decesul testatorului, 

în modul stabilit de legislaţie; 

b) la cererea instanţei de judecată, 

procuraturii, organelor de urmărire 

penală în legătură cu cauzele penale, 

civile sau contravenţionale aflate în curs 

de examinare, cu condiţia prezentării 

actelor confirmative; 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art.15 (2) b) – de exclus ( ce fel de dubii? Legea prevede  clar în ce 

cazuri). 

 

Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 15 alin. (1) se propune de exclus lit. e). Or, notarul nu participă la 

acţiunile de executare a hotărîrilor judecătoreşti, iar accesul la informaţia 

deţinută de notari nu va oferi executorilor un sprijin în executarea 

Nu se acceptă 

Informația deținută de notar este strict 

necesară executorului judecătoresc la 



c) pînă la intentarea cauzei penale 

sau contravenţionale, la cererea 

procuraturii sau a organelor de urmărire 

penală privind confirmarea sau 

infirmarea faptului înregistrării actului 

notarial sau a acţiunii notariale în 

registrul actelor notariale, cu condiţia că 

solicitantul informaţiei va relata numărul 

de înregistrare, data înregistrării, 

solicitantul actului notarial şi tipul 

actului notarial; 

 

d) organelor de control asupra 

activităţii notariale, în limitele 

controlului efectuat; 

e) executorului judecătoresc, în 

legătură cu procedura de executare; 

(2) Notarul nu are obligația de a 

păstra secretul profesional și eliberează 

informația deținută în următoarele 

cazuri:  

a) cu consimţămîntul 

solicitantului actului notarial expus în 

documentul notarial sau într-un alt 

document în scris. Acest consimţămînt 

poate fi exprimat de reprezentantul 

solicitantului sau, în caz de deces, de 

succesorii acestuia; 

b) cu consimţămîntul în scris al 

Camerei Notariale în caz de dubii a 

notarului privind necesitatea păstrării 

secretului notarial; 

c) în cadrul unui proces, intentat 

de către solicitantul actului notarial 

împotriva notarului. 

 (3) Eliberarea de obligaţia de a 

atribuţiilor (deoarece nu întotdeauna este una finală – de ex., actele 

juridice privind bunurile imobile necesită a fi înscrise în registrul 

bunurilor imobile). Drept urmare, acest acces va permite obţinerea unor 

informaţii secrete în mod abuziv. 

 

 

realizarea procedurii de executare silită. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.15 

 

Propunem revizuirea conţinutului art.15 şi de întitulat Păstrarea 

secretului profesional (după modelul art. 6 din Legea cu privire la 

notariat în vigoare), în care se vor include şi cazurile în care informaţia 

urmează a fi eliberată. La fel insistăm asupra includerii unui nou articol 

în care se vor indica garanţiile activităţii notariale ((după modelul art. 20 

din Legea cu privire la notariat în vigoare). 

Propunem expunerea acestui articol în următoarea redacţie: 

 

Articolul 15. Secretul profesional şi garanţiile activităţii 

(1) Notarul are obligaţia să păstreze secretul profesional cu 

privire la actele îndeplinite şi la faptele care i-au devenit cunoscute în 

timpul activităţii sale. Obligaţia de a păstra secretul profesional se 

extinde şi asupra persoanelor cărora aceste informaţii le-au devenit 

cunoscute în exerciţiul funcţiunii. 

 (2) Informaţia cu privire la actele notariale sau acţiunile notariale 

îndeplinite se eliberează: 

a) persoanei în numele căreia acestea au fost îndeplinite sau 

reprezentantului acesteia. Informaţia cu privire la testament se eliberează 

doar la cererea personală a testatorului, iar terţilor - numai după decesul 

testatorului, în modul stabilit de legislaţie; 

b) la cererea instanţei de judecată, procuraturii, organelor de 

urmărire penală în legătură cu cauzele penale, civile sau contravenţionale 

aflate în curs de examinare, cu condiţia prezentării actelor confirmative; 

c) organelor de control asupra activităţii notariale, în limitele 

controlului efectuat. 

(2) Notarul nu are obligația de a păstra secretul profesional și 

eliberează informația deținută în următoarele cazuri:  

a) cu consimţămîntul solicitantului actului notarial expus în 

Nu se acceptă 

Redacția actuală a articolelor 14 și 15 

este una comprenhensivă, iar 

recomandarea propusă nu este una 

motivată. 



păstra secretul profesional se aplică cu 

condiţia că comunicarea acestei 

informaţii nu va leza drepturile şi 

interesele legale ale altor persoane. 

 (4) Comunicarea informaţiei ce 

ţine de secretul profesional în orice alte 

cazuri se interzice. 

 

documentul notarial sau într-un alt document în scris. Acest 

consimţămînt poate fi exprimat de reprezentantul solicitantului sau, în 

caz de deces, de succesorii acestuia; 

d) cu consimţămîntul în scris al Camerei Notariale existenţei 

dubiilor privind necesitatea păstrării secretului notarial; 

e) în cadrul unui proces, intentat de către solicitantul actului 

notarial împotriva notarului. 

 (3) Eliberarea de obligaţia de a păstra secretul profesional se 

aplică cu condiţia că comunicarea acestei informaţii nu va leza drepturile 

şi interesele legale ale altor persoane. (4) Comunicarea informaţiei 

ce ţine de secretul profesional în orice alte cazuri se interzice. Obligaţia 

de a păstra secretul profesional rămîne în vigoare şi după încetarea de 

către persoana care desfăşoară activitate notarială a atribuţiilor sale, cu 

excepţia cazurilor cînd părţile sau instanţa de judecată a eliberat persoana 

în cauză de această obligaţie în legătură cu judecarea cauzei penale, 

civile sau administrative. 

 

 

 



Articolul 20. Garanţiile activităţii 

(1) Notarul îşi exercită personal profesia şi se bucură de stabilitate în 

funcţie. El este numit pentru o durată nedeterminată şi nu poate fi 

destituit decît în temeiul legii. 

2) Percheziţia biroului notarului şi ridicarea documentelor notariale se 

pot face numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau în temeiul 

unei încheieri a instanţei de judecată.    

(3) Instanţele de judecată, procuratura şi organele de urmărire penală pot 

dispune ridicarea registrului actelor notariale, a unui act notarial în 

original şi a altor acte în baza cărora acesta s-a întocmit numai în legătură 

cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare şi 

în scopul efectuării unei expertize, dacă actul respectiv este cercetat 

pentru fals în acte publice. Organul competent și persoana care ridică 

actele  notariale, acte în baza cărora s-a întocmit actul notarial,  registrele 

actelor notariale poartă răspundere pentru integritatea acestora, și imediat 

după încetarea cauzei le va restitui în arhiva notarului.  

(4) Notarul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau controlului 

personal în timpul exercitării atribuţiilor sale profesionale, cu excepţia 

cazurilor de infracţiune flagrantă. 

(5) În caz de reţinere sau de tragere la răspundere penală a notarului, 

organul care a aplicat aceste măsuri este obligat, în timp de 6 ore din 

momentul reţinerii sau tragerii la răspundere penală, să informeze despre 

aceasta Ministerul Justiţiei. 

(6) Organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, alte întreprinderi şi organizaţii acordă sprijin notarilor în 

exercitarea atribuţiilor lor profesionale. 

 

Nu se acceptă 

Redacția propusă are un caracter pur 

declarativ. Prevederile alineatului (1) 

își găsesc echivalentul în proiect. 

Celelalte alineate conțin norme de 

procedură penală, iar potrivit articolului 

(2) din Codul de procedură penală, 

Normele juridice cu caracter procesual 

din alte legi naţionale pot fi aplicate 

numai cu condiţia includerii lor în 

prezentul cod. Astfel pentru a asigura 

garanțiile activității notarilor vor fi 

operate modificări în legislație în acest 

sens în condițiile art. 73 din proiect. 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Propun la art. 15, alin. (1) de exclus „lit. c)‖.  Răspunsul 

notarului ce confirmă sau infirmă despre existenţa unui număr sau date 

nu clarifică situaţia în esenţă şi verificarea valabilităţii actului se 

efectuează în cadrul procedurii penale stabilite. Numărul şi data pot 

corespunde,  iar conţinutul actului notarial poate fi diferit. Norma  nu 

specifică forma  cererii parvenită de organele enunţate fie în  formă 

verbală sau scrisă. Reieşind din practică, unii colaboratori abuzează de 

statutul pe care îl deţin, vor putea solicita astfel de informaţii în interes 

propriu. 

Nu se acceptă 

Acordarea informației respective de 

către notar este necesară pentru a stabili 

dacă sunt temeiuri de pornire a 

urmăririi penală sau nu. În practică apar 

situații în care se intentează dosar penal 

doar pentru a putea cere notarului 

informatia necesară pentru a clarifica 

dacă în genere a fost sau nu a fost 



 întocmit un act notarial. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.15 al.1 lit. „c‖ de exclus; 

 

 

Art.15 al.2 lit. „b‖ de exclus; 

 
Se acceptă 

Art.15 al.2 lit. „c‖ de adăugat „... în temeiul încheierii instanţei 

de judecată‖; 
Se acceptă 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Далее, в отношении  профессиональной тайны  в  статье 15(2) : 

b. cu consimţămîntul în scris al Camerei Notariale în caz de dubii 

a notarului privind necesitatea păstrării secretului notarial;   ---- 

 исключить!   

 

в пункте (2) с)  этой же  статьи 15 « în cadrul unui proces, intentat de 

către solicitantul actului notarial împotriva notarului » -  обязательно 

добавить  
« în temeiul încheierii instanţei de judecată» (!) 

Se acceptă 

Articolul 16.  Notarul stagiar 

Notar stagiar poate fi persoana 

care: 

a) îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 9 alin.(2) lit. a)–c), f) și 

i); 

b) nu cade sub incidența 

prevederilor art. 9 alin. (3); 

c) a susţinut concursul de 

admitere la stagiu; 

d) nu desfăşoară alte activităţi 

remunerate, cu excepţia activităţii 

didactice, ştiinţifice, de creaţie şi de 

mediere. Notarul stagiar  poate deţine 

cote părţi în societăţile comerciale, 

acţiuni şi alte valori mobiliare; 

e) în ultimii 3 ani nu i-a fost 

reziliat contractul de efectuare a stagiului 

profesional la notar, ca urmare a aplicării 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.16 lit. „d‖ de exclus „activitatea de mediere‖; 

 
Nu se acceptă 

Activitatea de mediere este compatibilă 

cu statutul de notar stagier. 

SRL 

„NotPel” 

 Expresia „notar-stagiar‖ nu este una precisă, deoarece creează o 

concluzie greşită că această persoană tot este un notar. Drept urmare, se 

propune de a utiliza în textul proiectului termenul „stagiar‖ sau „stagiar 

al notarului‖, pentru a exclude o apreciere incorectă. 

 

Se acceptă 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.16 

Propunem exluderea din lit.d)  a sintagmei „şi de mediere‖. Sarcina 

principală a stagiarului este instruirea. Pentru perioada stagierii stagiarul 

primeşte bursă . 

       Medierea este o activitate licenţiată care nu ar fi compatibilă cu 

instruirea în perioada stagierii. Suplimentar credem că dreptul de a 

desfăşura alte activităţi de către stagiar „activităţii didactice, ştiinţifice, 

Nu se acceptă 

O asemenea normă este prevăzută și 

pentru notari, nu este deci echitabilă 

lipsirea stagiarului de aceste drepturi. 

În plus, activitatea de mediere este 

compatibilă cu statutul de notar stagiar. 



sancţiunii disciplinare.  

 

de creaţie‖ trebuie să fie admis doar cu acordul Camerei notariale, cu 

care stagiarul încheie contract. 

Deci, propunem, includerea textului privind dreptul stagiarului la 

desfăşurarea activităţii didactice, ştiinţifice, de creaţie la capitolul  

„ drepturile stagiarului‖(art.22 al proiectului) 

 

Articolul 17. Stabilirea numărului 

de notari stagiari 

(1) Numărul necesar de notari 

stagiari se planifică pentru un termen de 3 

ani de către  Ministerul Justiţiei după 

consultarea Camerei Notariale şi se 

actualizează în primul trimestru al fiecărui 

an. 

(2) Planificarea şi actualizarea 

numărul necesar de notari stagiari se face 

în dependenţă de locurile vacante de 

notar şi cele care se planifică a fi vacante 

în perioada pentru care se face 

planificarea. 

 

 

 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 17 (1) de modificat - Numărul necesar de notari stagiari se planifică 

pentru un termen de 3 ani de către Ministerul Justiței după propunerea 

Camerei Notariale și se actualizează în primul trimestru al fiecărui an. 

Nu se acceptă 

Ministerul Justiției este autoritatea care 

duce politica în acest domeniu 

consultînd în acest sens Camera 

Notarială. 

Deși Camera Notarială este organul de 

autoadministrare a notarilor, totuși 

statul trebuie să dețină suficiente 

pîrghii pentru a putea reglementa pe 

deplin acest segment asigurînd 

populația cu servicii notariale 

calitative. 

 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 17  

Deoarece asigurarea materială a notarului stagiar este pusă în sarcina 

Camerei Notariale, relaţiile de stagiere sînt stabilite în bază de contract 

avînd ca părţi Camera şi stagiarul, numărul stagiarilor şi angajarea la 

stagiu trebuie sa aparţină celui care angajează. 

 Suplimentar prevederile actuale ce reglemenetează stabilirea 

numărului persoanelor pentru instruire (judecători, executori 

judecătoreşti, procurori) ţine de competenţa organelor competente în 

recrutarea acestora în profesie.  

În această ordine de idei propunem atribuirea acestei competenţe 

Camerei Notariale. 

 

Notar 

Public 

Teleucă 

Aliona 

 În ipoteza în care prezenţa  Camerei Notariale este importantă la 

accesul în profesie, respectiv şi rolul ei nu poate fi neglijat.  Camera 

Notarială este capabilă de a organiza concursul de admitere  la stagiu. 

Prin urmare, recomand la art. 18 substituirea „Ministerul Justiţiei‖ în 

„Camera Notarială.  Avînd în vedere că  Cameră este implicată financiar 

şi organizatoric, iar ministerul organizează şi gestionează întreg procesul 

de accedere în profesie, numai consultîndu-se cu Camera.   

Prin urmare, se propune la art. 17, alin. (1), art. 18, art. 19, alin. (6) 



substituirea sintagmei „consultarea Camerei Notariale‖ cu sintagma „ la 

propunerea‖ sau „în comun‖ cu Camera Notarială.  Formulez prezenta 

observaţie pentru toate situaţiile similare din proiect. 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.17 al.1 de schimbat  „după consulatarea‖ cu „la propuneraea 

Camerei Notariale‖; 

 

Articolul 18. Admiterea la stagiu 

profesional 

Concursul de admitere la stagiu este 

organizat de Ministerul Justiţiei şi este 

susţinut în faţa Comisiei de licenţiere. 

Condiţiile, modul desfășurare şi de 

petrecere a concursului se stabilesc de 

Ministerul Justiţiei cu consultarea 

Camerei Notariale. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.18 de schimbat  „după consulatarea‖ cu „la propuneraea 

Camerei Notariale‖ și de redacție se completează cu cuvîntul „de‖ 

„…modul de desfăşurare...‖; 

 

Se acceptă parțial 

Camera Notarială este organul de 

autoadministrare a notarilor, are statut 

de asociaţie profesională, iar Ministerul 

Justiției este autoritatea care elaborează 

politicile în domeniul respectiv, 

coordonează și monitorizează 

impementarea lor. Din aceste 

considerente și ținînd cont de 

neînțelegerile care există între 

reprezentanții acestei profesii, întru 

evitarea blocării activității unor comisii 

sau desfășurării unor proceduri 

prevăzute de lege se propune ca 

Ministerul Justiției să consulte Camera 

Notarială . 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.18. 

         

        Avînd în vedere recomandările formulate la art. 17 propunem 

expunerea art.18 în următoarea redacţie: 

Concursul de admitere la stagiu este organizat de Camerei 

Notarială. Condiţiile, modul desfășurare şi de petrecere a concursului se 

stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul Camerei Notariale, 

după consultarea Ministerului Justiţiei. 

Nu se acceptă 

Ministerul Justiției este autoritatea care 

duce politica în acest domeniu 

consultînd în acest sens Camera 

Notarială. 

Deși Camera Notarială este organul de 

autoadministrare a notarilor, totuși 

statul trebuie să dețină suficiente 



 pîrghii pentru a putea reglementa pe 

deplin acest segment asigurînd 

populația cu servicii notariale 

calitative. 

 

Articolul 19. Stagiul profesional 

(1) Contractul de efectuare a 

stagiului  se încheie între notarul stagiar 

şi Camera Notarială. Camera Notarială 

va achita notarului stagiar o bursă lunară 

în mărimea stabilită de aceasta. 

(2) Stagiul profesional constă în 

exercitarea de către notarul stagiar a unor 

activităţi teoretice şi practice care au 

drept scop obţinerea experienţei 

profesionale suficiente pentru 

desfăşurarea activităţii de notar. 

(3) Durata stagiului profesional 

este de 18 luni. 

(4) Stagiului profesional se 

desfășoară conform programului de 

stagiu stabilit de Camera Notarială 

pentru fiecare stagiar în mod individual. 

Programul de stagiu  cuprinde cursurile 

de formare iniţială şi stagiul practic sub 

conducerea şi controlul notarului 

conducător al stagiului.  

(5) Stagiul profesional poate fi 

suspendat în temeiuri similare aplicabile 

notarului. Perioada de stagiu efectuată 

anterior se include în durata stagiului 

profesional. 

(6) Regulamentul cu privire la 

stagiul profesional se aprobă de 

Ministerul Justiției cu consultarea 

Camerei Notariale. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.19 al.6 de schimbat  „după consulatarea‖ cu „la propuneraea 

Camerei Notariale‖; 

Art.19 al.3 de propus durata stajiului de 3 ani; 

 

Nu se acceptă 

Durata de 3 ani este una prea mare 

ținînd cont de interdicțiile pe care le are 

stagiarul la efectuarea stagiului, unica 

sursă de venit a acestuia fiind bursa. În 

plus Camera va suporta cheltuieli mai 

mari pentru achitarea bursei timp de 3 

ani. Totadată menționăm că durata 

stagiului pentru avocați este de 18 luni, 

pentru executori judecătorești- cel puțin 

1 an, iar pentru judecători și procurori- 

2 ani. Astfel considerăm că termenul de 

3 ani este prea mare. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 19 
      La alin. (4) propunem excluderea referinţei cu privire la planul 

individual de instruire. Instruirea trebuie să fie desfăşurată în baza unui 

plan general. Obligaţiile individuale a stagiarului vor fi stabilite în 

contractul încheiat cu stagiarul. 

       La alin. (5) de indicat cine suspendă stagierea. Avînd în vedere că 

relaţiile de stagiu se stabilesc într-un contract sinalagmatic, suspendarea 

se va efectua prin ordinul Camerei notariale. 

 

Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 Analizînd prevederile art. 19 alin. (1) Contractul  de efectuare a stagiului 

se încheie între notarul stagiar  şi Camera Notarială.  

În contextul întregului proiect se vorbeşte despre obligațiile notarului 

conducător al stagiului rezultate din acest contract, iar aici se relatează că 

contractul se încheie cu Camera. Considerăm că nu este corect expus 

conceptul, în timp ce contractul se încheie cu Camera, trebuie să 

răspundă notarul.  Corect ar fi ca anume cel care încheie contractul să 

răspundă pentru obligațiile sale. De aici rezultă că, de competența 

Camerei ține aprobarea programului de stagiere, dar nicidecum 

Nu se acceptă 

Camera notarială, ca organ profesional 

al notarilor va gestiona şi va coordona 

procesul de efectuare a stagiului 

profesional de către notarii stagiari, 

astfel Camera va putea asigura 

continuitatea de accedere în profesia de 

notar. Camera Notarială  va decide şi 

asupra modului de repartizare şi 



 încheierea contractului de stagiere cu stagiarul. 

 

 

efectuare a stagiului. Mai mult ca atît, 

stagiul profesional este format din 

cursurile de formare inițială și stagiul 

practic sub conducerea și controlul 

notarului conducător al stagiului. Astfel 

în situația în care contractul va fi 

încheiat nemijlocit cu notarul, cursurile 

de formare nu vor fi acoperite. 

Totodată prevederea respectivă va 

exclude subiectivismul notarului 

conducător al stagiului la realizarea 

stagiului. 

 

În al doilea rînd, practica ne arată că în funcţia de stagiar vin persoanele 

care îşi pot permite crearea ulterioară a unui birou notarial special 

amenajat, precum şi îndeplinirea altor sarcini financiare. Drept urmare, 

povara Camerei Notariale de a achita acestor persoane încă o bursă este 

de prisos. Totodată, această obligaţie poate interveni în cazul în care o 

solicită stagiarul, care manifestă cunoştinţe profunde în acest domeniu. 

Această obiecţie se referă şi la art. 22 alin. (1) lit. b). 

 

Nu se acceptă 

Criteriul de selectare a stagiarilor 

trebuie să fie nivelul de cunoștință a 

acestora și nu cel financiar. Profesia de 

notar trebuie să fie una deschisă tuturor 

persoanelor și nu doar a celor asigurate 

financiar. Asigurarea cu bursă a 

stagiarului va contribui la ridicarea 

profesionalismului în această profesie. 

În al treilea rînd considerăm că ar fi oportun de a schimba titlul „Stagiu 

profesional‖ în „Stagiul notarial‖, deoarece aici nu ne referim la stagiul 

anume în domeniul notarial, şi nu putem vorbi de profesionalism, cînd 

stagiarul este numai la etapa de formare şi încă nu cunoaşte practic nimic, 

doar ceea ce se referă la aspectele teoretice, dar aceasta nu este suficient 

pentru a vorbi de profesionalism. Stagiul profesional este stagiul de 

îmbunătățire a cunoştințelor pe care deja le posezi. De aceea considerăm 

oportună modificarea enunțată de mai sus şi modificarea prevederii de 

stagiu profesional în stagiu notarial, în contextul proiectului. 

 

Nu se acceptă 

Stagiul se desfășoară anume pentru ca 

stagiarul să devină profesionalist în 

domeniul notarial. 



La art. 19 alin. (3) din proiect se propune majorarea termenului de 

efectuare a stagiului pînă la 3 ani, aşa cum este în majoritatea ţărilor 

europene. 

Credem că termenul de 18 luni este un termen foarte scurt pentru 

pregătirea unui notar calificat şi profesional. Stabilind un termen atît de 

mic riscăm să obținem persoane necalificate, care în loc să protejeze 

terții, le vor aduce doar prejudicii. Considerăm că termenul cel mai 

eficient pentru stagiere va fi de 3 ani. De exemplu în Europa există țări 

unde durata stagierii este de 3 ani, aici vorbim de Bosnia şi Herțegovina, 

în Cehia este 5 ani, în Franța şi România - cel puţin 2 ani. 

Este de menţionat, că soluţionarea unui litigiu existent nu constituie o 

mare problemă pentru un jurist calificat. Însă, prevenirea unor probleme 

eventuale, stabilirea unor aspecte speciale ale activităţii notariale care nu 

sînt proprii altor activităţi similare (cum este veridicitatea actelor 

prezentate, discernămîntul şi consimţămîntul persoanei, stabilirea 

identităţii persoanei etc.) necesită o instruire mult mai amplă în 

comparaţie cu titularii altor profesii. Or, greşeala admisă de judecător, 

expert judiciar, traducător sau avocat va fi înlăturată de instanţe 

judecătoreşti, iar persoanele date nu vor putea fi traşse la răspundere. Iar 

notarii răspund pentru greşelile proprii cu tot patrimoniul său. 

 

Nu se acceptă 

Durata de 3 ani este una prea mare 

ținînd cont de interdicțiile pe care le are 

stagiarul la efectuarea stagiului, unica 

sursă de venit a acestuia fiind bursa. 

Totadată menționăm că durata stagiului 

pentru avocați este de 18 luni, pentru 

executori judecătorești- cel puțin 1 an, 

iar pentru judecători și procurori- 2 ani. 

Astfel notarul este un reprezentant al 

profesiilor conexe sistemului justiției 

iar activității acestuia nu poate fi 

considerată ca fiind mai complexă decît 

activitatea altor actori din sistemul 

justiției cu atît mai mult cu cea a 

judecătorilor care sunt reprezentanții 

puterii judecătorești și înfăptuiesc 

justiția în stat.  

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Recomand la art. 19, alin. (1) de completat enunţul cu sintagma 

„numai după susţinerea la Institutul Naţional al Justiţiei a examenului de 

admitere la stagiu. Vor beneficia de bursă doar persoanele, numărul 

cărora a fost planificat de Camera Notarială‖. 

 

Nu se acceptă 

Examenul de admitere la stagiu nu este 

susținut la INJ, mai mult ca atît, nici nu 

este organizat un ezamen de admitere ci 

mai degrabă un concurs de admitere la 

stagiu( art. 18). Numărul necesar de 

notari stagiari se planifică de către 

Ministerul Justiției cu consultarea 

Camerei și nu de către Camera 

Notarială. 



Sugerez la art. 19 alin (3) de substituit „18 luni‖ în „2 ani‖. 

 Termenul de 18 luni pentru stagiu  este insuficient, mai ales că cuprinde 

ore teoretice şi practice. După controlul activității notarilor putem 

constata că perioada de stagiu trebuie să fie de cel puțin 2 ani. 

 

Nu se acceptă 

Argumentele sunt expuse mai sus 

Pentru o informare completă recomand la art.19 de introdus 3 

aliniate noi.  

 „Notarul stagiar suporta cheltuielile  pentru cursurile de formare 

iniţială, desfăşurate la Institutul Naţional al Justiţiei. Nefrecventarea 

cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregatire atrage încetarea calitatii 

sale.‖  

Nu se acceptă 

Un astfel de aranjament va crea ca un 

criteriu suplimentar pentru notarul 

stagiar și anume cel financiar, un 

criteriu care de fapt împiedică 

accederea în această profesie și o 

condiționează. 

―Structura pregatirii şi conditiile aplicarii sanctiunii prevazute în 

prezentul alineat, precum si procedura desfasurarii stagiului se stabilesc 

prin regulament aprobat de catre Camera Notarială. Pregatirea practica se 

desfaşoara în cadrul unui birou notarial, desemnat de catre Camera 

Notarială, cu acordul notarului public coordonator.‖Vor fi admiși pentru 

efectuarea stagiului practice numărul necesar de notary stagiari 

planificați , cu care Camera Notarială va  încheia contractul de efectuare 

a stagiului. Bursa se va plăti stagiarului după încheierea contractului.‗‗ 

Se acceptă cu reformulare. 

Marea parte din cele propuse se 

regăsește în proiect 

La art.19 alin.(6) de exlus. Reeşind din competenţa Camerii 

Notariale este cea mai implicată în  organizarea cursurilor de formare 

iniţială, încheierea contractului de efectuare a stagiului, supravgherea 

stagiarului,  relaţia notar şi stagiar, plata bursei şi alte activităţi, respectiv 

reglementarea acestui domeniu ţine nemijlocit de CN  şi Regulamentul ar 

fi just să-l aprobe Camera Notarial, care  îl va modifica, îl va completa şi 

îl va executa reeşind din necesităţile parvenite pe parcursul executării 

acestuia.   

 

Se acceptă 



Articolul 20.  Notarul conducător 

al stagiului 

(1) Notarul stagiar care a 

promovat concursul de admitere la stagiu 

este repartizat aleatoriu de către Camera 

Notarială pentru efectuarea stagiului 

profesional la un notar care devine notar 

conducător al stagiului. Notarul nu poate 

refuza primirea la stagiu din motive 

neîntemeiate. 

(2) În cazul în care notarul stagiar 

este soţ/soţie pentru notarul conducător 

al stagiului sau se află în legătură de 

rudenie până la gradul III cu acesta, 

Camera Notarială va repartiza aleatoriu 

notarul stagiar unui alt notar conducător 

al stagiului. 

 (3) Poate fi conducător al 

stagiului notarul care are o vechime de 

cel puţin 5 ani în profesia de notar, 

dispune de birou care corespunde 

condiţiilor necesare pentru a organiza 

efectuarea stagiului şi nu a fost 

sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani. 

(4) Cererea de a deveni notar 

conducător al stagiului se depune la 

Camera Notarială. 

        (5) Notarul obţine dreptul de a fi 

conducător al stagiului doar după 

confirmarea acestuia de către Camera 

Notarială. Camera Notarială respinge 

cererea depusă doar în cazul în care 

notarul nu corespunde cerinţelor alin. 

(3). 

(6) În cazul în care numărul 

notarilor stagiari este mai mare decît 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 La  art. 20 (1) de adăugat ‖la cererea scrisă a notarilor, care doresc să fie 

conducători al stagiului 
Nu se acceptă 

O astfel de prevedere este în 

contradicție cu alineatul (6) din proiect. 

Astfel dacă numărul conducătorilor de 

stagiu este mai mic decît numărul de 

notari stagiari, stagiarul va fi repartizat 

unui natar care deși nu a depus cererea 

de a deveni conducător al stagiului, 

întrunește condițiile prevăzute de lege 

în acest sens. Or, altfel teoretic s-ar 

admite situația în care nici un notar nu 

dorește să fie conducător de stagiu iar 

accesul la această profesie este total 

blocat. 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 20 alin. (1) se propune de exclus textul „Notarul nu poate refuza 

primirea la stagiu din motive neîntemeiate.‖ 

Această prevedere încălca Constituţia Republicii Moldova. Or, notarul 

realizează activitatea notarială bazîndu-se pe veniturile obţinute şi luînd 

în consideraţie oportunităţile existente. Astfel, obligarea notarului de a 

lua un stagiar implică crearea unui spaţiu pentru stagiar (respectiv 

cheltuieli financiare), asigurarea accesului la arhiva notarială deţinută şi 

la bunurile ce constituie patrimoniul notarului (fără a avea încredere în 

această persoană şi purtînd proprie răspundere pentru acţiunile unei 

persoane pe care nu o cunoaşte). 

Drept urmare, este imposibilă repartizarea unui stagiar la un notar fără 

acordul acestui notar. Astfel, se propune ca înainte de a purcede la 

concursul pentru efectuarea stagiului, notarii care vor sau sînt de acord să 

asigure stagiul notarial să aducă la cunoştinţa Camerei Notariale această 

decizie. În rezultat, va fi clară de la început capacitatea comunităţii 

notariale de a asigura cu stagiu numărul de stagiari necesar şi se va 

exclude litigii între stagiari şi Ministerul Justiţiei bazate pe faptul că 

stagiarul a cîştigat concursul pentru efectuarea stagiului, însă nu poate fi 

repartizat la un notar pentru desfăşurarea stagiului. 

Mai mult decît atît, alin. (4) din acest articol prevede expres că pentru a 

devenit conducător al stagiului, notarul trebuie să depună o cerere la 

Camera Notarială. 

Nu se acceptă 

Notarul trebuie să participle la 

instruirea inițială a notarilor stagiari 

pentru a asigura continuitatea profesiei 

și acederea în  aceasta. 



numărul notarilor care au fost abilitaţi cu 

dreptul de a fi conducători ai stagiului, 

Camera Notarială repartizează aleatoriu 

notarii stagiari şi notarilor care nu au 

depus cerere, dar îndeplinesc cerinţele 

alin. (3). 

(7) Dacă activitatea notarului 

conducător al stagiului este suspendată 

sau încetată, Camera Notarială deleagă 

notarul stagiar la un alt notar pentru 

continuarea efectuării stagiului.  

(8) Notarul conducător al stagiului 

poate avea doar un singur notar stagiar.  

(9) La finalizarea stagiului, 

notarul conducător al stagiului 

întocmeşte un aviz referitor la stagiul 

efectuat, iar notarul stagiar întocmeşte un 

raport despre realizarea programului de 

stagiu, pe care le prezintă Camerei 

Notariale.  

Drept urmare, ca opţiune, textul „Notarul nu poate refuza primirea la 

stagiu din motive neîntemeiate.‖ poate fi plasat în alin. (4) la urmă, 

pentru a fi coincisă şi coerentă cauza acestei norme de drept. 

ÎNSĂ, alin. (6) urmează a fi exclus în întregime din motivele 

nominalizate. 

 

La art. 20 se propune excluderea alin. (2). 

Această normă încalcă prevederile Constituţiei privind şansele egale, şi 

nu există în legislaţia naţională în alte profesii libere. Este de menţionat şi 

faptul că această norma nu are nici o justificare, or în alte profesii 

(medici, învăţători, avocaţi etc.) este firesc şi normal faptul cînd copiii 

urmează calea părinţilor, însă pentru copiii notarilor se creează 

impiedimente. 

 

Nu se acceptă 

Norma respectivă are drept scop 

excluderea subiectivismului la acederea 

în profesia de notar și de a deschide 

această profesie tuturor. 



Ministerul 

Economiei 

Alin.(3) conţine norme incerte, cum ar fi: „dispune de birou care 

corespunde condiţiilor necesare pentru a efectua stagiul”. Astfel de 

prevederi, de asemenea, vor crea situaţii de interpretare discreţionară a 

legii cu consecinţe imprevizibile. 

 

Nu se acceptă 

Condițiile, inclusiv parametrii biroului 

notarului sunt stabilite prin Hotărîre de 

Guvern. 

La art. 20 alin. (3) se propune de concretizat că stagiul conducătorului 

trebuie să fie cel puţin ultimii 5 ani neîntrerupţi. Or, după o suspendare a 

activităţii notariale pe un termen de 3 şi mai mulţi ani de activitate în 

domeniile care nu au legătură cu activitatea notarială şi reluarea 

activităţii notariale, însăşi notarul nu este la curent cu toate modificările 

legislative şi în practica notarială. Drept urmare, şi stagiul efectuat la un 

asemenea conducător va fi unul viciat. 

 

Totodată, urmează a fi revizuită ordinea de expunere a alineatelor în art. 

20, pentru a fi consecutivă. Or, înainte se determină numărul de 

conducători de stagiu disponibili, cine poate devenit conducător, iar doar 

ulterior - procedura de repartizare. 

 

Nu se acceptă 

Notarul poate să-și întrerupă activitatea 

din diferite motive și pentru perioade 

diferite de timp, de exemplu pentru a 

participa la cursuri de instruire peste 

hotare sau de a fi membru în organele 

Camerei Notariale sau activează în 

organele statului care duc politica în 

domeniul notarial. Nu este echitabil ca 

acești notari să nu aibă dreptul de a fi 

conducători de stagiu. În plus, chiar 

dacă activitatea unui notar a fost 

suspendată pentru o perioadă mare de 

timp, odată ce acesta își reia activitatea, 

el este pus în aceleași condiții ca și 

ceilalți notari. 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 В отношении  статьи 20 (2) : « În cazul în care notarul stagiar 

este soţ/soţie pentru notarul conducător al stagiului sau se află în legătură 

de rudenie până la gradul III cu acesta, Camera Notarială va repartiza 

aleatoriu notarul stagiar unui alt notar conducător al stagiului », 

 думается, что нет смысла менять руководителя и наделять правом 

предлагать другого, Нотариальную  Палату(!).  

Кто, как не родной человек, честный, порядочный, 

уважающий и себя и свою профессию, разъяснит смысл и значение 

в сохранении « доброго имени »   при  преемственности 

 поколений, научит и расскажет, как правильно и в рамках закона 

осуществлять нотариальную деятельность; кому как не ему 

передавать весь свой  опыт и знания для  продолжения  добрых 

начинаний и  честного исполнения профессиональных 

 обязанностей ?! 

Предлагается исключить данный пункт (!) 

Nu se acceptă 

Norma respectivă are drept scop 

excluderea subiectivismului la acederea 

în profesia de notar și de a deschide 

această funcție tuturor. 

Notarul trebuie să participle la 

instruirea inițială a notarilor stagiari 

pentru a asigura continuitatea profesiei 

și acederea la aceasta. 



.  

 

        А вот в отношении пункта (6) этой же статьи 20,  хочется 

обратить внимание, что «насильственное»  принуждение 

нотариуса   принять  на стажировку человека, может привести  к 

 негативным последствиям, к  формальному подходу в процессе 

обучения и соответственному не усвоению  навыков и материала 

со стороны стажера. Это будет похуже даже, чем отношения 

свекрови и невестки на одной кухне. 

См. 
Art.20 (6) «În cazul în care numărul notarilor stagiari este mai 

mare decît numărul notarilor care au fost abilitaţi cu dreptul de a fi 

conducători ai stagiului, Camera Notarială repartizează aleatoriu notarii 

stagiari şi notarilor care nu au depus cerere, dar îndeplinesc cerinţele 

alin. (3).» 

Предлагается исключить данный пункт (!) 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.20 de enumerat expres cercul de rudenie (frate, soră, fiu, soț, 

ect.), nu de folosit sintagma „gradul de rudenie‖. De expus ca în art. 1500 

Cod Civil; 

Art.20 al.6 de exclus; 

 

Nu se acceptă 

Norma care stabilește gradul de rudenie 

este prevăzută în art. 45 din Codul 

Familiei. Pentru a evita blocarea 

procedurii de accedere în profesia de 

notar sau accederea selectivă ( a rudelor 

sau a celor care s-au „înțeles‖ cu 

conducătorul stagiului) se propune 

repartizarea aleatorie a stagiarilor 

inclusiv și notarilor care întrunesc 

condițiile, dar nu au depus cererea de a 

deveni notar conducător de stagiu.  

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Recomand la art. 20, alin. (2) de exclus.  Nu am identificat o aşa 

interdicţie la accesul în profesie în legislaţia altor state. Poate exista şi 

altă situaţie cînd formatorul  la Institutul Naţional de Justiţie va fi o rudă 

a stagiarului, atunci cine  să se elibereze? Oare există astfel de restricţii la 

instituţiile de învățămînt ori la efectuarea rezidențiatului în medicină?  În 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse mai sus 



  esență, notarul coordonator de stagiu nu schimbă nimic, depinde de 

aptitudinile stagiarului, iar examenul final va decide cine este competent.  

Sugerez la art. 20, alin. (6) de exclus, deoarece Camera 

Notarială va repartiza aleatoriu stagiarii cu acordul notarului coordonator 

şi dacă stagiarul va fi pregătit şi va promova examenul la Institutul 

Naţional de Justiţie, notarul va dori să aibă o persoană pregătită şi 

competentă în birou.        

La art. 20 (3) de adăugat ‖și a depus cererea scrisă la Camera Notarială, 

ca dorește să fie Conducător al stagiului‖ 

...  (2) În cazul în care notarul stagiar este soţ/soţie pentru notarul 

conducător al stagiului sau se află în legătură de rudenie până la gradul 

III cu acesta, Camera Notarială va repartiza aleatoriu notarul stagiar unui 

alt notar conducător al stagiului.‖... 

Notar  

Public,  

GOLUBCI

UC  Olga 

Notar  

Public,  

GOLUBCI

UC-

SPEIANU  

Ala 

 Suntem de părerea că nu este binevenită această normă, prin care notarii 

stagiari nu îşi vor putea efectua stagiul la notarii conducători – rude. Ba 

din contra, în cazul cînd notarul conducător şi notarul stagiar sunt rude, 

mai eficient se implică în procesul de formare a             notarului stagiar. 

Respectiv gradul de rudenie are la bază şi o responsabilitate mai mare din 

partea notarului conducător şi a notarului stagiar şi o eficienţă spotiră a 

stagiului. 

 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse mai sus 

Articolul  21. Cursurile de 

formare iniţială 

(1) Cursurile de formare iniţială 

sunt organizate de Camera Notarială. 

Cursurile de formare iniţială au o durată 

de 3 luni și se desfăşoară la Institutul 

Naţional al Justiţiei.  

(2) Programul cursurilor de 

formare iniţială este stabilit de Institutul 

Naţional al Justiţiei în coordonare cu 

Camera Notarială. Programul urmează să 

cuprindă aspecte teoretice şi practice ale 

activităţii notariale. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.21 de indicat în Regulament intern al Camerei Notariale 

marime, termenul de achitare a bursei… după 3 luni de cursuri de 

formare inițială; 

 

Norma a fost exclusă 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.21 

La art 21.alin.(2) Ministerul Justiției trebuie exclus, deoarece Curriculum 

disciplinar ține de competența instituției responsabile de instruire şi 

instituţia de instruire. Spre exemplu la mediatori se aprobă doar de 

Consiliul de Mediere.  

De asemenea, la alin. (2) după aspecte teoretice de completat cu ―și 



(3) La finalizarea cursurilor de 

formare iniţială notarul stagiar susţine un 

test în baza căruia i se eliberează 

certificat de finalizare a cursurilor de 

formare iniţială. 

(4) În cazul în care notarul stagiar, 

repetat, nu susţine testul şi nu i se 

eliberează certificat de finalizare a 

cursurilor de formare iniţială, stagiul 

profesional se consideră încetat.  

 

practice― 

 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 21 alin. (2) se propune de exclus „Institutul Naţional al Justiţiei în 

coordonare cu‖. Anume Camera Notarială este organul responsabil de 

instruire a notarilor, respectiv acest organ şi stabileşte cursurile necesare 

pentru stagiari, şi nu Institutul Naţional al Justiţiei, care poate doar 

realiza comanda Camerei Notariale. 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 În ce priveşte norma propusă pentru art. 21, recomand 

reformularea textului, astfel încît să fie precizate în mod expres care sunt 

criteriile de evaluare a persoanei.  

 

Articolul 22. Drepturile şi 

obligaţiile notarului stagiar 

(1) Pe perioada efectuării 

stagiului, notarul stagiar are dreptul: 

a) să solicite sprijinul 

conducătorului stagiului şi a Camerei 

Notariale în realizarea programului de 

stagiu; 

b) să  primească de la Camera 

Notarială o bursă în mărime aprobată de 

aceasta; 

c) alte drepturi prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi contractul de 

efectuare a stagiului. 

 (2) Notarul stagiar este obligat: 

 a) să respecte legislaţia, 

prevederile Codului deontologic al 

notarilor, programului de efectuare a 

stagiului şi contractului de efectuare a 

stagiului; 

 b) să frecventeze cursuri de 

formare iniţială;  

c) să îndeplinească indicațiile 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 La art. 22 (1) pct. b,  de exclus 

 
Nu se acceptă 

Notarul stagiar efectuează anumite 

lucrări pentru care urmează să 

primească o remunerație în formă de 

bursă 

Ministerul 

Economiei 

 La art.22 alin.(2) lit.a) - este prevăzută obligativitatea notarului 

stagiar „de a respecta legislaţia”. O astfel de obligaţie are un caracter 

incert şi nu poate fi acceptată. Notarul stagiar poate fi obligat să respecte 

legislaţia relevantă cu activitatea sa. 

 

Nu se acceptă 

Sintagma propusă poate fi interpretată 

și ca obligația stagiarului de a respecta 

legislația relevantă cu activitatea sa , iar 

celelalte norme legale poate să nu le 

respecte 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

 Art. 22 (2) c) de modificat - să îndeplinească indicațiile Camerei 

Notariale, conducătorului stagiului, date potrivit competenței  acestora. 

 

Se acceptă 



Camerei Notariale, date potrivit 

competenţei acesteia; 

d) să îndeplinească alte obligații 

stabilite de lege. 

 

Articolul 23.  Răspunderea 

disciplinară a notarului stagiar 

(1) Notarul stagiar răspunde 

disciplinar pentru abaterile de la 

obligaţiile ce îi revin potrivit legii. 

(2) Constituie abatere disciplinară: 

a) absenţa nemotivată de la stagiu; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a indicațiilor Camerei 

Notariale sau a programului de efectuare 

a stagiului; 

c) lipsa nemotivată de la cursurile 

de formare iniţială; 

d) divulgarea secretului 

profesional; 

e) încălcarea altor obligații 

stabilite de lege. 

(3) Abaterea disciplinară comisă 

de notarul stagiar se examinează în 

modul stabilit de art. 71 si 72 din 

prezenta lege. 

(4) Notarului stagiar îi pot fi 

aplicate următoarele sancţiuni 

disciplinare: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) rezilierea contractului de 

efectuare a stagiului.  

(5) Sancţiunea disciplinară se 

aplică prin hotărîrea Colegiului 

disciplinar al notarilor la sesizarea 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art.  23 (2) b) de modificat – neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a indicațiilor Camerei Notariale, conducătorului 

stagiului sau a programului de efectuare a stagiului. 

Art. 23 (6) de modificat - Sancțiunile disciplinare aplicate se aduc la 

cunoștința notarilor stagiari, a Camerei  Notariale și a conducătorului 

stagiului de către Colegiul disciplinar al notarilor. 

 

Se acceptă 

Ministerul 

Economiei 

 La art.23 alin.(2) lit.b) - sintagma „îndeplinirea 

necorespunzătoare” este expusă incert şi poate crea situaţii de conflict. 

În acest sens, aceasta urmează a fi exclusă. 

 

Nu se acceptă 

Excluderea acestei sintagme respective 

ar însemna ca stagiarul poate îndeplini 

a indicațiilor Camerei Notariale sau a 

programului de efectuare a stagiului 

tardiv sau parțial și nu va putea fi 

sancționat pentru asta ceea ce nu este 

corect. 



notarului conducător de stagiu sau al 

Camerei Notariale.  

(6) Sancţiunile disciplinare 

aplicate se aduc la cunoştinţa notarilor 

stagiari și a Camerei Notariale de către 

Colegiul disciplinar al notarilor. 

(7) Hotărîrea Colegiului 

disciplinar poate fi contestată în instanţa 

de judecată. 

 

Articolul 24. Încetarea stagiului 

profesional 

(1) Stagiul profesional încetează 

în următoarele cazuri: 

a) la finalizarea perioadei de 

efectuare a stagiului; 

b) la rezilierea contractului de 

efectuare a stagiului; 

c) în cazul în care notarul stagiar 

nu a susținut repetat testul de finalizare a 

cursurilor de formare inițială. 

c) la renunţarea notarului stagiar 

de a efectua stagiul. 

(2) La finalizarea stagiului profesional, 

notarului stagiar i se eliberează de către 

Camera Notarială un certificat prin care 

se atestă efectuarea stagiului. La acest 

certificat se anexează avizul notarului 

conducător al stagiului precum şi 

raportul final al notarului stagiar. 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 24 alin. (1) lit. a) se propune de schimbat textul pe „la finalizarea 

stagiului‖.  

Art. 25 operezează anume termenul „finalizarea stagiului‖, care 

presupune că persoana susţine examenul corespunzător. De altfel, rezultă 

că persoana a finisat stagiul şi fără a fi susţinut examenul nominalizat. 

 

Se acceptă 

 Se propune excluderea alin. 2 de la art. 24 şi includerea în art. 25 a unui 

nou alineat cu următorul conţinut: „La susţinerea examenului de 

finalizare a stagiului, notarului stagiar i se eliberează de către Camera 

Notarială un certificat prin care se atestă efectuarea stagiului şi 

rezultatele acestuia.‖ 

După cum am menționat anterior, trebuie să existe o coerență logică între 

prevederile legale. Astfel ar rezulta logic că candidatul primeşte acel 

certificat doar după susținerea examenului, de aceea optăm pentru 

această modificare. 

De alfel, rezultă că persoana va putea solicita eliberarea acestui certificat 

şi în cazul în care nu a susţinut examenul de finalizare a stagiului, fapt ce 

nu corespunde scopului eliberării unui astfel de certificat. 

Nu se acceptă 

Certificatul respectiv atestă efectuarea 

stagiului nu și susținerea examenului de 

finalizare a stagiului care se atestă prin 

Hotărîrea Comisiei de licențiere și nu 

prin acest certificat. 

Articolul 25. Examenul de 

finalizare a stagiului 

(1) Persoana care a finalizat 

stagiul profesional, susţine examenul de 

finalizare a stagiului în faţa Comisiei de 

licenţiere.  

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

 Art.25 al.2 de schimbat „după consulatarea‖ cu „la propuneraea 

Camerei Notariale‖; 

Art.25 al.6 de verificat/consultat Codul de Procedură Civilă 

(dacă Hotărîrea Comisiei de Licenţiere poate fi contestată şi ce fel de act 

este?); 

 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse mai sus 



(2) Modul de petrecere a 

examenului este stabilit de Ministerul 

Justiţiei cu consultarea Camerei 

Notariale. 

(3) Persoana care nu a susţinut 

examenul de finalizare a stagiului poate 

solicita admiterea repetată la următorul 

examen. Persoana care nu a susținut de 

două ori examenul de finalizare a 

stagiului  va fi admisă la un alt examen 

numai după efectuarea unui nou stagiu 

din cont propriu.  

(4) Persoana care a susținut 

examenul de finalizare a stagiului, dar nu 

a promovat concursul pentru suplinirea 

locului vacant de notar și doreşte să 

obţină o notă mai mare, poate susţine 

repetat examenul atunci cînd acesta va fi 

organizat. 

(5) Rezultatele examenelor de 

finalizare a stagiului sunt aprobate prin 

hotărârea Comisiei de licenţiere care se 

aduce la cunoştinţa persoanelor în 

termen de 5 zile  lucrătoare de la data 

susţinerii examenului şi se publica pe 

pagina web a Camerei Notariale şi a 

Ministerului Justiţiei. 

(6) Hotărârea Comisiei de 

licenţiere poate fi contestată în instanţa 

de judecată în condiţiile legii doar în 

partea ce se referă la procedura de 

desfășurare a examenului. 

 

Moldova” 

SRL 

„NotPel” 

 Considerăm oportună includerea în art. 25 a unui nou alineat cu 

următorul conţinut „În caz de necesitate, Comisia de licenţiere poate 

organiza verificarea actelor depuse şi a faptelor comunicate de candidat. 

Consimţămîntul candidatului la obţinerea datelor cu caracter personal 

se stipulează expres în cererea depusă. Fiecare organ apelat trebuie să 

prezinte informaţia solicitată în termenul stabilit de legislaţie.‖ 

Prin această prevedere Camera va avea posibilitatea să verifice 

veridicitatea actelor depuse de către candidați, evitînd prezentarea unor 

acte false. 

 

Nu se acceptă 

Comisia de licențiere nu este organul 

competent să examineze și cu atît mai 

mult să verifice autenticitatea actelor 

depuse de candidat. Dacă apar careve 

suspiciuni asupta actelor prezentate de 

candidat, Comisia va sesiza organul 

competent conform procedurii gelerale 

existente. 

 La art. 25 alin. (4) nu este clar, rezultatele cărui examen vor fi 

considerate valabile? Drept urmare, se propune de introdus la urmă: „În 

acest caz vor fi valabile rezultatele examenului repetat‖. 

 

 

 

Se acceptă 

Pentru a definitiva obiectul de reglementare, se propune de introdus încă 

un alineat la finele art. 25, care ar reglementa cazurile de anulare a 

certificatului, cu următorul conţinut: 

„Certificatul se anulează de Camera Notarială, iar rezultatele 

examenului nu sînt valabile dacă: 

a) se va dovedi că actele prezentate sau datele comunicate pentru 

a fi admis la examenul au fost false; 

b) persoana nu a fost prezentă la susţinerea examenului de 

finalizare a stagiului; 

c) persoana nu corespunde cerinţelor pentru a deveni notar; 

d) au fost anulate rezultatele examenului; 

e) persoana a refuzat să depună jurămîntul.” 

 

Nu se acceptă 

Certificatul respective atestă efectuarea 

stagiului nu și susținerea examenului de 

finalizare a stagiului care se atestă prin 

Hotărîrea Comisiei de licențiere și nu 

prin acest certificat. 

Notarul 

public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Referitor la art. 25 recomand de introdus două aliniate 

noi.‖Examenul de finalizare a stagiului profesional se susține în limba de 

stat și constă în două probe scrise și una verbală, respectiv una cu 

caracter teoretic și două cu caracter practic, din tematica de concurs. 

Media minima de promovare este 8,00.‖ 

‖Criteriile şi modalitatea de evaluarea  se vor stabili conform 

Se acceptă parțial 

Toate acestea nu țin de domeniu de 

reglementare a legii ci a actelor 

subordonate legii și vor fi expuse în 

regulament. 



Regulamentul privind susținerea examenului de finalizare a stagiului, 

aprobat de Ministerul Justiției cu consultarea Camerei Notariale.‖ 

Propunerea acestor prevederi este condiționată pentru a evita 

ambiguitatea la susținerea examenului. Îndicarea notei de 8, este 

prevăzută și în legislația altor state spre exemplu 

Romania.  Sistemul notarial are nevoie de persoane competente, 

respective acest criteriu de selectare va diferenția candidații. 

 

Ministerul 

Economiei 

 La art.25 alin. (6) - normele expuse nu pot fi acceptate, din 

motivul că pot crea situaţii de coruptibilitate. În acest sens, evidenţiem că 

este necesar de a stabili că hotărîrea Comisiei de licenţiere poate fi 

contestată în faţa unei comisii de apel, precum şi că, hotărîrea poate să fie 

contestată şi în partea ce se referă la calificativ (conţinutul răspunsului). 

Obiecţie valabilă şi la art.28 alin.(7).  

 

Nu se acceptă 

Instanța de judecată nu poate verifica 

lucrarea și cu atît mai mult nu poate 

pune note, or asta nu ține de 

competența judecătorului și el poate să 

nu posede suficiente cunoștințe practice 

în domeniul respectiv. 

Articolul 26. Admiterea în 

profesie a notarului 

Pentru a fi admisă în profesia de 

notar, persoana care a finalizat stagiul 

profesional și a susținut examenul de 

finalizare a stagiului, urmează să 

promoveze concursul pentru suplinirea  

locurilor vacante de notar. 

 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.26 de modificat cuvîntul „a notarului‖ cu cuvîntul „de 

notar‖;  

 

Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 Potrivit tehnicii legislative, nu poate coincide titlul articolului cu titlul 

capitolului în care este plasat acest articol. De altfel, rezultă că sensul 

întregului capitol a fost expus în acest articol, respectiv celelalte articole 

depăşesc obiectul de reglementare a capitolului. 

Respectiv, se propune a fi modificate titlurile la art. 26, 63, 67. 

 

Se acceptă 

 Proiectul operează cu noţiunea „locul vacant‖, însă nu ne oferă nici o 

abordare a acestei situaţii juridice, fiind necesară reglementarea potrivită 

pentru a exclude orice ambiguităţi. 

Drept urmare, se propune următoarea redacţie: 

„Articolul --. Locul vacant de notar 

(1) Pentru a fi admisă în profesia de notar, persoana care a 

finalizat stagiul profesional, urmează să promoveze concursul pentru 

suplinirea  locurilor vacante de notar.(1) Ministrul justiţiei deschide 

Nu se acceptă 

Ceea ce este cunoscut de la sine nu 

necesită a fi definit prin lege. 



locul vacant de notar în cazul: 

a) încetării împuternicirilor notarului; 

b) în care a fost mărit numărul locurilor de notari într-o 

circumscripţie notarială, în conformitate cu art. 27. 

(2) În cazul încetării împuternicirilor unui notar, locul vacant se 

deschide la data în care au expirat toate termenele de atac a ordinului de 

încetare a împuternicirilor sau s-au terminat toate procedurile în temeiul 

contestaţiilor depuse. 

(3) Examinarea existenţei temeiului pentru reducerea locului 

vacant va preceda organizării concursului pentru suplinirea acestui loc 

vacant.  

(4) Reducerea numărului de notari într-o circumscripţie notarială 

se efectuează din contul numărului locurilor vacante ce apar.” 

 

Articolul  27. Criteriile de 

stabilire a numărului necesar de notari 

(1) Numărul necesar de notari se 

planifică pentru 3 ani şi se actualizează 

la sfîrşitul fiecărui an de către  

Ministerul Justiţiei după consultarea 

Camerei Notariale în funcţie de: 

a) numărul de locuitori; 

b) numărul de acte și acţiuni 

notariale; 

c) asigurarea independenţei 

financiare a notarului; 

e) extinderea teritoriului. 

(2) Prin derogare de la alin. (1), 

fiecare circumscripţie notarială trebuie să 

fie asigurată cu cel puţin doi notari.  

(3) Numărul locurilor vacante de 

notar se planifică pentru 3 ani şi se 

actualizează în primul trimestru al 

fiecărui an de către Ministerul Justiţiei 

după consultarea Camerei notariale în 

dependenţă de numărul de notari 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 27 (1) de modificat - Numărul necesar de notari se planifică pentru 3 

ani și se actualizează la sfîrșitul fiecărui an de către Ministerul Justiției 

după propunerea Camerei Notariale ... 

Art. 27 (3) «după consultarea» de substituit cu cuvintele «după 

propunerea».  

 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse anterior 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 27 alin. (1) se propune de a înlocui cuvîntul „sfîrşitul‖ cu 

„începutul‖. 

În conformitate cu cadrul legal, notarii depun rapoarte statistice în lunile 

iulie şi ianuarie. Drept urmare, este imposibil să fie determinat numărul 

necesar de notari la sfîrşitul anului calendaristic, deoarece datele 

statistice apar la Ministerul Justiţiei doar în luna ianuarie şi sînt 

generalizate pe parcursul lunii februarie. 

 

Se propune excluderea alin. (4) din art. 27. 

Analizînd prevederile art.27 alin. (4), considerăm că este o prevedere 

ambiguă şi incorectă. Nu poate fi mărit sau micşorat numărul notarilor 

din teritoriu numai din cauza suspendării activității unui notar. Ar fi 

Nu se acceptă 

Numărul necesar de notari se propune a 

fi stabilit la sfîrșitul fiecărui an pentru 

că reieșind din acest număr se stabilește 

numărul necesar de notari stagiari la 

începutul fiecărui an. 

Este inadmisibil ca într-un teritoriu un 

notar să nu-și desfășoare activitatea un 

termen îndelungat. Astfel este nevoie 

de o pîrghie ce ar asigura cetățenilor 

aceesul la aceste servicii. Propunem ca 

aceasta să fie realizat anume prin 



necesari raportat la numărul de notari 

existenţi.  

(4)  Numărul  de notari din 

teritoriu poate fi majorat sau micşorat pe 

o perioadă nedeterminată de timp, în 

cazul suspendării activităţii notarului pe 

o perioadă ce depăşeşte  doi ani. 

 

incorect ca de fiecare dată să fie modificat numărul notarilor fără a avea 

un motiv stabil. Din acest considerent, pentru a evita astfel de situații, 

propunem includerea unui nou concept în legislația RM - Notarul 

interimar (a se vedea avizul mai sus). 

crearea unui loc vacant în teritoriul 

unde notarul își suspendă activitatea 

pentru un termen mai mare de 2 ani. Nu 

considerăm instituția notarului 

interimar acceptabilă pentru RM din 

următoarele considerente: 

Activitatea notarului interimar este 

condiționată de activitatate notarului; 

Nu este clar statutul notarului interimar 

atunci cînd notarul își exercită 

atribuțiile; 

S-ar limita și mai mult accederea în 

această profesie. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.27 

Textul normei propuse trebuie revăzut. În vederea stabilirii unor criterii 

obiective şi clare. Propunem preluarea normei similare din Legea privind 

executorii judecătoreşti (art.22).  Astfel propunem expunerea art.27 în 

următoarea redacţie 

―În baza datelor incluse în Registrul notarilor, Ministerul Justiţiei, 

conform propunerilor prezentate de Camera Notarială, stabileşte şi 

actualizează anual numărul notarilor în funcţie de teritoriu, de volumul de 

activitate şi de numărul locuitorilor (pornind de la proporţia: o unitate de 

notar la 22 de mii de locuitori). Numărul notarilor din circumscripţia unei 

instanţe judecătoreşti nu este mai mic de 2.‖   

 

Nu se acceptă 

Criteriile prevăzute la alin. (1) trebuie 

examinate cumulativ. Totodată 

propunerea de a indica concret numărul 

de locuitori pentru stabilirea locului 

vacant de notari exclude celelalte 

criterii și le face suplimentare. La 

moment, în Republica Moldova 

numărul de locuitori este imposibil de 

stabilit, populația migrînd continuu. 

Astfel, luarea acestui criteriu ca unul de 

bază nu este obiectivă. 

Propunem reformularea alin.(3). Formula actuală sugerează că 

actualizarea numărului de notari, presupune în mod obligatoriu stabilirea 

de locuri vacante. Actualizarea presupune inventarierea locurilor 

existente, tendinţele de solicitare a serviciilor notariale, reducerea, 

majorarea sau păstrarea numărului de funcţii existente. 

 

Se acceptă 



Propunem excluderea alin. (4). Trebuie limitate temeiurile de suspendare 

a activităţii şi termenul de suspendare. Spre ex. Legea cu privire la 

notariat din Estonia prevede că dacă persoana suspendă activitatea pe un 

termen mai mare de 12 luni, la expirarea termenului vine în concurs 

general pentru ocuparea funcţiilor vacante existente.  

 Mecanismul propus la alin. (4)  va contribui la majorarea sau reducerea 

nejustificată a numărului de notari. Suspendarea presupune păstrarea 

funcţiei pe perioada absenţei notarului. Pentru asemenea situaţii, după 

cum au propus şi experţii germani, pe perioada suspendării sînt folosiţi 

stagiarii angajaţi de Cameră, care au susţinut examenul de finalizare a 

stagiului şi care sînt gata pentru începerea activităţii. 

Cu atît mai mult, în ţara noastră există tendinţa de reducere a numărului 

populaţiei, care este un criteriu pentru stabilirea numărului de notari. 

Trebuie de avut în vedere şi de reglementat situaţiile, cînd actualizarea va 

presupune reducerea numărului de funcţii existente, dictate de 

insolvabilitatea notarului. 

 

Se acceptă  

Se introduce un nou aliniat 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.27 de expus în următoarea redacție: 

„Art.27 Criteriile de stabilire a numărului necesar de notari 

(1.) Numărul necesare de notari se planifică pentru 3 ani şi se 

actualizează la sfîrşitul fiecărui an de către Ministerul Justiţiei, la 

propunerea Camerei Notariale în funcţie de: 

a) numărul de locuitori (pornind de la proporţia: 1 de notar la 

22000 de locuitori); 

b) numărul de acte şi acţiuni notariale; 

c) asigurarea independenţei financiare a notarului; 

d) extinderea teritoriului; 

(2.) Prin derogarea de la alin.(1) fiecare circumstripţie notarială 

trebuie să fie asigurată cu cel puţin de 2 notari 

(3.) Numărul locurilor vacante de notar se planifică odată la 3 

ani şi se actualizează în primul trimestru al fiecărui an de către Ministerul 

Justiţiei, la propunerea Camerei Notariale în dependenţă de numărul de 

notari necesari raportat la numărul de notari existenţi.‖; 

Art.27 al.4 de exclus (loc pentru corupție); 

 

Se acceptă parțial 

Se introduce un aliniat nou care 

limitează majorarea numărului de 

locuri vacante 

Ministerul  La art.27: Nu se acceptă 



Economiei  - Alin.(1), normele expuse stabilesc că, Ministerul Justiţiei 

planifică şi actualizează numărul necesar de notari. Sunt prevăzute unele 

criterii, cum ar fi: numărul de locuitori; numărul de acte şi acţiuni 

notariale; asigurarea independenţei financiare a notarului. Primele două 

criterii poartă un caracter incert. Criteriul „asigurarea independenţei 

financiare a notarului” poate fi interpretat în sensul că notarii necesită să 

aibă un nivel decent al veniturilor şi numărul acestora trebuie limitat.  

- Alin.(4), de asemenea, stabileşte atribuţii discreţionare pentru 

Ministerul Justiţiei. Astfel de prevederi nu pot fi acceptate, deoarece 

limitarea numărului de notari este în detrimentul solicitanţilor de 

asistenţă notarială, în special a celor care, conform legislaţiei, sunt 

obligaţi să se adreseze notarilor. De menţionat că, actualmente, există un 

număr impunător de acte juridice, asupra cărora este obligatorie 

autentificarea notarială. Chiar recent, prin Legea nr.116 din 23.05.2013 a 

fost introdusă obligativitatea autentificării notariale a contractelor de 

înstrăinare a bunurilor imobile, autentificare care nu era obligatorie din 

2003, cu excepţia terenurilor. Pe de altă parte, astfel de prevederi pot 

favoriza corupţia, deoarece pot afecta negativ sau benefic interesele 

notarilor şi candidaţilor la profesia de notar, inclusiv la deţinerea unui 

birou într-o anumită localitate. Pentru a diminua riscurile menţionate, pot 

fi abordate două opţiuni referitor la numărul notarilor. Prima - numărul 

notarilor să fie stabilit de Parlament, la propunerea Ministerului Justiţiei 

după consultarea Camerei Notariale. A doua opţiune - se referă la 

liberalizarea profesiunii de notar, astfel încît numărul acestora să nu fie 

limitat similar activităţii de avocat. Obiecţia respectivă se referă şi la 

stabilirea numărului de locuri vacante (alin.(3)) şi la stabilirea numărului 

de notari stagiari (art.17). 

 

Activitatea notarului nu este una de 

întreprinzător și nu este supusă 

principiilor de concurență. Notarul 

participă la înfăptuirea justiției 

nelitigioase fiind exponentul puterii 

pubice împuternicit de stat pentru 

aceasta. Unul din principiile de bază a 

notariatului este independența inclusiv 

cea materială, din aceste considerente 

numărul notarilor trebuie să fie limitat 

astfel încît populația să fie asigurată cu 

asistență notarială, iar condițiile 

stipulate la alin (1) permit determinarea 

numărului de notari și trebuie 

examinate cumulativ . 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Конечно, в предлагаемом законопроекте,  проблемно  и со 

статьей  27(4), а именно:  
 

(4)  Numărul  de notari din teritoriu poate fi majorat sau 

micşorat pe o perioadă nedeterminată de timp, în cazul suspendării 

activităţii notarului pe o perioadă ce depăşeşte  doi ani.  

         Возникает сразу вопрос : какими нотариусами можно  

пополнить  отсутствие  коллег в территории ? Новыми лицензиями 

Se acceptă parțial 

Se introduce un aliniat nou care 

limitează majorarea numărului de 

locuri vacante. 

Totodată nu se consideră corect ca un 

loc de notar să fie prea mult liber, asta 

ar îngrădi accesul cetățenilor la notar 

chiar dacă am extinde teritoriul de 



 на  деятельность  и проведением новых экзаменов и конкурса?! 

        А где гарантия, что и новый кандидат не уйдет в декретный 

отпуск? Ведь ограничивать такими условиями противозаконно.  

         Возникает и второй вопрос : а на основании каких критериев 

и оснований министр юстиции будет решать вопрос об уменьшении 

количества нотариусов?! И что будет с этими нотариусами?! 

          Нотариусы не находятся  в трудовых отношениях с 

министерством. А потому, и нельзя ставить вопрос, о так сказать, 

сокращении штатов. (!)  

 

   Предлагается  исключить  данную статью, оставив  только 

 статью  35 из проекта, а именно :    
 

Art.35 (2) Ministrul justiţiei poate dispune prin ordin 

extinderea competenţei teritoriale a unui notar din teritoriul învecinat 

pe o durată de maximum 6 luni, în următoarele cazuri: 

a) absenţa temporară a notarului de la birou, dacă pe teritoriul 

unde îşi desfăşoară acesta activitatea nu este un alt notar; 

b) în cazul în care în respectivul teritoriu nu îşi desfăşoară 

activitatea un alt notar.  

(3) Cu acordul notarului, Ministrul Justiţiei poate dispune prin 

ordin extinderea competenţei teritoriale pentru cazurile prevăzute de lege 

pe o perioadă mai mare de 6 luni, dar care nu poate depăşi un an. 

 

 

  В пункте (3) данной статьи во  фразе:  « … pe o perioadă 

mai mare de 6 luni, dar care nu poate depăşi un an.» ----  исключить 

слова « dar care nu poate depăşi un an». 

 

 

В практике нотариусов уже встречались случаи, когда 

приходилось обслуживать 2 района  довольно длительные 

сроки, более 2-х лет. Никто не отказывался. 
 

Хочется обратить внимание и на статью 27, в которой 

отсутствует,  но необходимо указать количество человек на 1 

activitate a notarului din teritoriul 

învecinat. 

Criteriile prevăzute la alin. (1) trebuie 

examinate cumulativ. Totodată 

propunerea de a indica concret numărul 

de locuitori pentru stabilirea locului 

vacant de notari exclude celelalte 

criterii și le face suplimentare. La 

moment, în Republica Moldova 

numărul de locuitori este imposibil de 

stabilit, populația migrînd continuu. 

Astfel luarea acestui criteriu ca unul de 

bază nu este obiectivă. 



нотариуса, а именно : 

Articolul  27. Criteriile de stabilire a numărului necesar de 

notari 
« a) numărul de locuitori (pornind de la proporţia: 1 de notar la 

22000  de  locuitori);» 

     Как это указывается во многих законах, в том числе и о судебных 

исполнителях.  

Articolul 28. Concursul pentru 

suplinirea   

                      locurilor vacante de 

notar 

(1) Locurile vacante de notar sunt 

suplinite prin concurs de persoanele care 

au susţinut examenul de finalizare a 

stagiului, precum și de către notarii care 

au desfășurat activitate practică în 

profesia de notar de cel puțin 3 ani și 

doresc să-și schimbe teritoriul de 

activitate. 

(2) Concursul se desfăşoară 

pentru fiecare loc vacant în mod separat. 

O persoană poate candida doar la un 

singur loc vacant. 

(3) Modul de organizare şi de 

desfășurare a concursului, precum şi 

formula de calculare a mediei de concurs 

pentru suplinirea locurilor vacante de 

notar se aprobă de Ministerul Justiţiei cu 

consultarea Camerei Notariale. 

(4)  Persoanele care au susţinut 

examenul de finalizare a stagiului, dar nu 

au promovat concursul pentru suplinirea 

locului vacant, sunt în drept să participe 

la următorul concurs.  

(5) Persoana care a susţinut 

examenul de finalizare a stagiului, poate 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 La art. 28 (1) de adăugat ‖ Concursul pentru schimbarea teritoriului de 

activitate a notarului este organizat pînă la desfăşurarea concursului 

pentru suplinirea locurilor vacante de notar.‖ 

La art. 28, după (3) se completează cu 2 alineate noi: 

(4) Condiţiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului 

de activitate a notarului se stabilesc în regulamentul aprobat de 

Ministerul Justiţiei. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate 

a notarului se susţine în faţa Comisiei de Licențiere.  

(5) Ocuparea posturilor de către notarii care au promovat concursul 

pentru schimbarea teritoriului de activitate se face în ordinea mediilor 

obţinute. În cazul în care doi sau mai mulţi notari au aceeaşi medie, 

prioritate se acordă notarului care: 

a) domiciliază (împreună cu familia) de mai mult timp în localitatea în 

care solicită schimbarea teritoriului de activitate 

b) are vechime mai mare în funcţia de notar; 

 c) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar; 

d) în ultimii 2 ani nu şi-a schimbat teritoriul de activitate; 

La art 28 (6) după ‖suplinirea locurilor vacante de notar‖ de adăugat ‖sau 

concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate 

Se  acceptă parțial 

Concursul se desfășoară pentru un 

teritoriu concret, de aceea se propune 

ca la concurs să participe atît notarii 

care doresc să-și schimbe teritoriul de 

activitate cît și cei ce au finisat stagiul. 

Un astfel de aranjament va împiedica 

schimbările de teritoriu și migrarea 

notarilor, candidatul gîndindu-se din 

start în care teritoriu dorește să 

activeze. 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 Art. 28 (2) Concursul se desfășoară pentru fiecare loc vacant în mod 

separat. (dacă o să fie 5 locuri  - 5 concursuri?) 

 

Se acceptă 

Concursul se va desfășura pentru 

fiecare teritoriu în mod separat și nu 

pentru fiecare loc vacant. 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 28 alin. (4) se propune de exclus, din motiv că repetă prevederile 

art. 25 alin. (4), care reglementează mai detaliat această situaţie juridică. 
Nu se acceptă 

Persoana care a susținut examenul, dar 



participa la concursul pentru suplinirea 

locului vacant de notar pe parcursul a 3 

ani de la data susţinerii examenului de 

finalizare a stagiului. După expirarea 

acestui termen, persoana va participa 

repetat la examen, cu excepția cazurilor 

în care ea este angajată la un notar sau la 

Camera Notarială, iar activitatea acesteia 

ține de domeniul notarial. 

(6) Lista persoanelor care au 

promovat concursul pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar se aprobă de 

Comisia de licenţiere prin hotărâre, care 

se publica pe pagina web a Camerei 

Notariale şi a Ministerului Justiţiei în cel 

mult 5 zile lucrătoare de la adoptare. 

Hotărîrea Comisiei de licenţiere se 

transmite în termen de 3 zile 

Ministerului Justiţiei. 

(7) Hotărârea Comisiei de 

licenţiere poate fi contestată în instanţa 

de judecată în condiţiile legii doar în 

partea ce se referă la procedura de 

desfășurare a examenului. 

 

 nu a promovat concursul pentru 

suplinirea locului vacant, sunt în drept 

să participe la următorul concurs și fără 

a susține examenul de finalizare a 

stagiului repetat. Susțin examenul 

repetat doar cei ce doresc să-și ridice 

nota. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 28.  

În contextul observaţiilor anterioare propunem divizarea 

atribuţiilor de organizare şi aprobare a rezultatelor examenelor între 

Comisia de calificare şi Comisia de licenţiere. În contextul realizării 

princiului de autoadministrare a profesiei, înserat în textul proiectului de 

lege, cît şi a politicii statului în domeniul reformei administraţiei publice 

centrale propunem  delegarea atribuţiilor de organizare (inclusiv lucrări 

de secretariat nespecifice ministerului) a examenului către Camera 

Notarială.  

Dacă comisia este creată pe lîngă ministerul justiţiei nu este clară 

natura obligaţiei stabilită de lege privind achitarea de către Camera 

Notarială membrilor Comisiei de licenţiere a unei remuneraţii  lunare în 

mărimea stabilită de Consiliul Camerei Notariale. 

Propunem excluderea art.29 şi expunerea art.28 în următoarea 

redacţie. 

Art. 28. Concursul pentru suplinirea  locurilor vacante de 

notar 

Concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar constă în 

susţinerea examenului definitivat şi în baza rezultatelor acestuia, 

participarea la concursul pe locuri vacante anunţat de Ministerul Justiţiei. 

(1) Dupa finalizarea celor 18 luni de stagiu, notarul stagiar trebuie 

sa participe si sa promoveze examenul de definitivat organizat 

de Camera Notarială. 

(2) Examenul definitivat consta in doua probe scrise, respectiv una 

cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de 

concurs. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai 

putin de nota 7,00 la fiecare proba. 

(3) Modul de organizare a examenului definitivat, de organizare a 

concursului de locuri vacante, de creare şi funcţionare a 

Se acceptă în ceea ce ține de 

remunerarea membrilor comisiei. 

Nu este oportun crearea a două comisii 

dinstincte pentru același lucru. 

 



Comisiei de calificare şi a Comisiei de licenţie se aprobă prin 

Regulament aprobat de Ministerul Justiţiei cu consultarea 

Camerei Notariale. 

(4) Dupa finalizarea stagiului, notarul stagiar are dreptul de a se 

prezenta la cel mult doua sesiuni ale examenului de definitivat. 

(5) Respingerea sau, dupa caz, lipsa nejustificata a notarului stagiar 

la doua examene de definitivat consecutive atrage incetarea 

calitatii de notar stagiar.  

(6) Comisia de calificare pentru examenul de definitivat este 

constituita din urmatorii membri: un membru al Consiliului 

Camerei, care este si presedintele comisiei,  

un reprezentant al Ministerului Justitiei, un membru al corpului 

didactic din invatamantul superior de specialitate delegat de 

ministerul justiţiei si 2 notari publici cu prestigiu profesional, 

desemnati in conditiile regulamentului de organizare si 

desfasurare a concursului. 

(7) Rezultatele examenului de definitivat se valideaza de catre 

Comisia de licenţiere creată pe lîngă ministerul justiţiei.  

(8) In termen de 15 zile de la validarea rezultatelor, candidatii care 

au promovat examenul de definitivat isi exprima opţiunile 

pentru ocuparea locurilor de notar public, in ordinea mediilor 

obtinute, pe locurile declarate vacante. 

(9) Hotărîrile Comisiei de calificare şi a Comisiei de licenţiere pot 

fi contestate în contencios administrativ în partea ce ţine de 

procedura de organizare a examenelor şi concursului pe locuri 

vacante. Calificativul acordat nu poate fi contestat. 

(10) Calitatea de membru al Comisiei de licenţiere este 

incompatibilă cu calitatea de membru în alte comisii 

profesionale a notarilor sau a colegiului disciplinar al notarilor. 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 La art. 28, alin. (1) de substituit „cel puţin 3‖ în „cel puţin 5‖, 

similar ca la judecători, pentru a menține o stabilitate în activitate, 

deoarece notarul știind că va activa doar 3 ani și este pe cale de plecare, 

nu se va implica în acțiuni notariale mai complexe, nu va deschide 

proceduri succesorale, va evita efectuarea actelor necesare arhivării 

pentru a nu se complica. Cinci ani este un termen  rezonabil şi locuitori 

Se acceptă 



vor fi siguri că acest notar nu este ‗‗prin trecere la ei în localitate‖. 

 

La art. 28, alin. (6) de substituit „5‖ în „3‖, deoarece publicarea 

pe pagina web ține de ordin tehnic și este un termen rezonabil de 3 zile 

lucrătoare. 

 

Se acceptă 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.28 al. 1 de expus în următoarea redacție: „Locurile vacante 

de notar sunt suplinite prin concurs de persoanele, care au susţinut 

examenul de finalizare a stagiului cu media nu mai mică de 8,0, precum 

şi de către notarii care au desfăşurat activitate practică în profesia de 

notar de cel puţin 3 ani şi doresc să-şi schimbe teritoriul de activitate.‖; 

Art.28 al.3 de expus în următoarea redacție: „Modul de 

desfăşurare şi de organizare a concursului, precum şi formula de 

calcularea mediei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar 

se aprobă de Ministerul Justiţiei, la propunerea Camerei Notariale.‖; 

Art.28 al.7 de verifiact Codul de Procedură Civilă; 

 

Nu se acceptă 

O astfel de prevedere va fi introdusă în 

regulament.  

În situația în care Camera nu va face 

propuneri Ministerului, poate fi blocată 

procedura de aprobare a acestui 

regulament. 

 

Articolul 29. Comisia de licenţiere 

(1) Comisia de licenţiere se 

formează prin ordinul ministrului 

justiţiei şi este compusă din 7 persoane: 

3 reprezentanţi aleşi de Camera 

Notarială, 3 reprezentanţi selectaţi prin 

concurs organizat de Ministerul Justiţiei, 

un reprezentant desemnat de Ministerul 

Justiţiei. 

(2) Mandatul membrului Comisiei 

de licenţiere este de 4 ani, iar calitatea de 

membru al Comisiei de licenţiere este 

incompatibilă cu calitatea de membru în 

alte comisii profesionale a notarilor sau a 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Далее, коротко хочется остановиться на следующих статьях : 

 

Ст.29 (3) Membrii Comisiei de licenţiere vor primi de la Camera 

Notarială o remunerare  lunară în mărimea stabilită de Consiliul 

Camerei Notariale. 

Не думается, что Палата сможет обеспечить денежные 

довольствия в условиях  продолжающегося экономического 

кризиса, понижения количества нотариальных действий. Ведь 

бюджет Нотариальной Палаты строится на общепризнанных 

принципах – членских  взносах, которые изначально, по указанным 

причинам, могут быть невысокими.  А содержание и пополнение 

бюджета  Палаты  за счет штрафов и взысканий с нарушителей-

нотариусов, как это предусмотрено в статье 69  законопроекта, 

может привести к тому, что выгоднее будет  «стимулировать» 

Se acceptă parțial 

Sancțiunea cu amenda este una care ar 

responsabiliza notarii, totodată o 

prevedere similară fiind prevăzută și 

pentru executori judecătorești, 

avocați… Menționăm la fel că 

sancțiunea cu amendă se aplică de către 

Colegiul disciplinar și nu de către 

Comisia de licențiere. 

 



colegiului disciplinar al notarilor. 

(3) Membrii Comisiei de 

licenţiere vor primi de la Camera 

Notarială o remunerare  lunară în 

mărimea stabilită de Consiliul Camerei 

Notariale. 

(4) Preşedintele Comisiei de 

licenţiere se alege cu votul secret al 

majorităţii membrilor acesteia.  

(5) Prin ordin al ministrului 

justiţiei vor fi desemnaţi şi 7 membri 

supleanţi ai Comisiei de licenţiere 

conform prevederilor alin. (1).  

(6) Comisia de licenţiere adoptă 

hotărîri cu votul a cel puţin 4 membri. 

(7) Secretariatul Comisiei de 

licenţiere va fi asigurat de către 

Ministerul Justiţiei. 

(8) Regulamentul de organizare și 

funcționare a  Comisiei de licenţiere se 

aprobă de Ministerul Justiţiei. 

 

 нарушителей, чем коллег, соблюдающих закон. 

Статья 69 
a. amendă de la 30 la 300 unităţi convenţionale. Plata amenzii se 

face în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind aplicarea 

sancţiunii şi este venit la bugetul Camerei Notariale; 

 

       Статья  46 (4) Bugetul Camerei Notariale este format din 

contribuţiile obligatorii ale notarilor, precum şi din  alte plăţi 

neinterzise de lege. 

 

 

      Кроме лиц, обратившихся к нотариусам за совершением 

нотариальных действий, и оставшимся недовольными, основаниями 

 для передачи жалоб в Министерство юстиции или в 

Нотариальную Палату , для рассмотрения на дисциплинарной 

Коллегии, являются и нарушения Этического кодекса, когда жалобы 

подают сами  нотариусы на нотариусов. 

 

Статья 54 (4) În cazul constatării încălcării unor prevederi ale Codului 

deontologic pasibile de răspundere disciplinară, Comisia de etică va 

remite materialele Colegiului disciplinar pentru examinare. 

    

 

 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune concretizarea în art. 29 alin. (1) că Ministerul Justiţiei 

selectează 3 reprezentanţi din rîndul notarilor. Or cine, dacă nu notarii 

cunosc cel mai bine notariatul şi pot verifica la cel mai înalt nivel 

calificarea candidaţilor. 

 

Nu se acceptă 

În Comisia de licențiere pot fi selectați 

atît notari cît și alte persoane, spre 

exemplu profesori universitari . 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 La art. 29 alin. (1), recomand reformularea textului, astfel încît 

să fie precizat în mod expres despre reprezentant? Prin urmare, fie  „6 

notari aleşi la adunarea generală a notarilor şi un reprezentant desemnat 

de Ministerul Justiţiei‖ sau „3 notari aleşi la adunarea generală a notarilor 

și 3 notari selectaţi prin concurs, organizat de Ministerul justiţiei, şi un 

reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei.‖ 

Art. 29, alin. (3) exclus. 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse mai sus 



 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 29 (3) de exclus sau de lăsat remunerare doar pentru președintele 

Comisiei de licențiere. 

 

Se acceptă 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.29 de expus expres funcțiile Comisiei; 

Art.29 al.1 de consultat Legea executorilor judecătoreşi şi a 

avocaţilor; 

Art.29 al.1 de expus în următoarea redacție: „Comisia de 

licenţiere se formează prin ordinul ministrului justiţiei şi este compusă 

din 7 persoane: 4 reprezentanţi aleşi de Camera Notarială, 2 reprezentanţi 

selectaţi prin concurs organizat de ministerul justiţiei şi 1 reprezentant 

desemnat de ministerul justiţiei.‖; 

Art.29 al.5 de consultat Legea executorilor judecătoreşi şi a 

avocaţilor; 

Art.29 al.6 de exclus; 

Art.29 al.7 de expus în următoarea redacție: „Secretariatul 

Comisiei de licenţiere va fi asigurat de către Camera Notarială.‖; 

Art.29 al.8 de expus în următoarea redacție: „Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Comisiei de licenţiere se aprobă de Ministrul 

justiţiei la propunerea Camerei Notariale.‖; 

 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse mai sus 

 

 Articolul 30. Licenţa pentru 

desfășurarea activității notariale 

(1) Licenţa pentru desfășurarea 

activității notariale se eliberează de 

ministrul justiţiei persoanei care a 

promovat concursul pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar, la cererea 

acesteia, conform hotărârii Comisiei de 

licenţiere. Licenţa se eliberează în 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.30 al.4 de exclus suma de 450,00 lei; 

 
Nu se acceptă 

Suma respectivă este una care acoperă 

cheltuielile suportate pentru eliberarea 

licenței și ea este prevăzută și pentru 

alte profesii conexe sistemului de 

justiție. 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune de completat art. 30 cu un alineat, care ar determina organul 

de executare competent în reglementarea raporturilor juridice respective, 
Se acceptă 



termen de 15 zile de la depunerea cererii.  

(2) Licenţa pentru desfășurarea 

activității notariale conţine: 

 a) denumirea organului care a 

eliberat licenţa; 

 b) seria, numărul și data eliberării 

licenței; 

 c) numele şi prenumele 

titularului; 

 d) numărul de identificare al 

titularului; 

 e) semnătura ministrului justiţiei, 

certificată prin ştampilă. 

(3) Formularul licenţei este un 

document de strictă evidenţă care este 

aprobat de Ministerul Justiţiei. 

(4) Licenţa pentru desfășurarea 

activității notariale se eliberează contra 

plată a 450 de lei achită la contul 

trezorerial al Ministerului Justiţiei. 

 

cu următorul conţinut „Modul de eliberare a licenţei se stabileşte prin 

regulament aprobat de Ministerul justiţiei.‖ 

Această opţiune se aplică în cazul în care totuşi nu va fi urmată 

propunerea de excludere a acestui document, care a devenit unul inutil. 

 

Articolul 31. Jurământul notarului 

 (1) La primirea licenţei, notarul 

depune în faţa Comisiei de licenţiere şi a 

ministrului justiţiei următorul jurământ: 

«Eu, notarul (numele şi 

prenumele), jur să respect Constituţia şi 

legile Republicii Moldova, să-mi 

îndeplinesc cu onoare şi credibilitate 

publică, conştiincios şi imparţial 

obligaţiile ce îmi revin şi să păstrez 

secretul profesional.» 

(2) Textul jurământului este 

semnat de notar şi se păstrează în dosarul 

lui personal. 

 

    



   

Articolul 32. Învestirea notarului 

cu împuterniciri 

(1) Notarul, la cerere, este învestit 

prin ordin al ministrului justiţiei cu 

împuterniciri de exercitare a activităţii  

notariale în teritoriu pentru care a 

promovat concursul. Ordinul se emite în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data 

depunerii cererii.  

(2) Pentru a fi învestit cu 

împuterniciri notarul îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

a) depune la Ministerul Justiţiei 

specimenul semnăturii şi amprenta 

sigiliului; 

b) prezintă Ministerului Justiţiei 

actul ce confirmă că biroul notarial 

corespunde cerinţelor;  

c) încheie contractul de asigurare 

de răspundere profesională. 

(3) Condiţiile prevăzute la alin. 

(2) urmează a fi îndeplinite în termen de 

pînă la 90 de zile de la data anunțării 

rezultatelor concursului de suplinire a 

locurilor vacante de notar. 

(4) Nerespectarea nemotivată a 

termenului prevăzut la alin. (3) duce la 

retragerea licenţei. În acest caz, locul 

vacant va fi ocupat de următorul 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

 Art. 32 (2) b) prezintă Ministerului Justiței actul ce confirmă că biroul 

notarial corespunde cerințelor (de inclus de către cine se întocmește 

actul). 

 

Se acceptă 

Se completează art. 47 

Ministerul 

Economiei 

 La art.32: 

- Alin.(2) lit.b), normele expuse prevăd necesitatea prezentării 

„actului ce confirmă că biroul notarial corespunde cerinţelor”. 

Prevederi similare sunt stabilite şi conform art.36 alin.(4) şi art.67 lit.a). 

Considerăm că cerinţe clare şi exhaustive faţă de birourile notariale 

urmează a fi stabilite în lege, astfel fiind ridicat gradul de previzibilitate a 

reglementărilor şi minimalizate situaţiile de conflict şi coruptibilitate. 

- Alin.(6), normele referitor la legitimaţia de notar nu sunt 

necesare. Notarul deja deţine licenţă şi sigiliu. Legitimaţia de notar nu are 

nici un sens reieşind din obiecţiile expuse anterior referitor la 

inadmisibilitatea acceptării statutului de exponent al puterii de stat. În 

acest context, solicităm şi excluderea prevederilor lit.l) ale art.51. 

 

Nu se acceptă 

Cerințe pentru biroul notarului sunt 

stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 

277 din 21 aprilie 2009. 

Stabilirea acestor cerințe prin lege nu 

este oportună din considerentul că 

acestea depind de condițiile și nivelul 

de dezvoltare a societății avînd 

proprietatea de a se modifica și nu este 

corect ca de toată data să se modifice și 

legea în acest sens. Legitimația este 

actul care adeverește că persoana 

respectivă este notar, legitimații posedă 

și alți reprezentanți ai profesiilor 

conexe sistemului de justiție (executori 

judecătorești, avocați)  

 



candidat din lista persoanelor care au 

participat la concursul pentru suplinirea 

acestui loc vacant, în ordinea mediei de 

concurs descrescânde.  

(5) Ordinul ministrului justiţiei 

privind învestirea cu împuterniciri se 

publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

(6) În baza ordinului de învestire 

cu împuterniciri, Camera Notarială îi 

eliberează notarului legitimaţia de notar. 

 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 32 alin. (1) se propune a fi concretizat faptul că notarul se 

învesteşte cu împuterniciri „pînă la împlinirea plafonului de vîrstă, 

conform prezentei legi‖. 

Această propunere se bazează pe hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 30 

din 23.12.2010, unde s-a atras atenţia asupra faptului că legislaţia 

urmează a fi una coerentă, fiind specificat în mod expres termenul 

învestirii cu împuterniciri notariale. 

 

Se acceptă 

La art. 32, din alin. (4) se propune de exclus propoziţia „În acest caz, 

locul vacant va fi ocupat de următorul candidat din lista persoanelor 

care au participat la concursul pentru suplinirea acestui loc vacant, în 

ordinea mediei de concurs descrescânde.‖ 

De altfel, există pericolul pentru viaţa persoanelor care au promovat 

concursul, şi, totodată, nu sînt asigurate alte prevederi ale prezentei legi – 

de efectuare a concursului de schimbare a teritoriului de activitate înainte 

de concursul de suplinire a locurilor vacante de notar. 

 

Se acceptă 

 

La art. 32 se propune de a fi introdus un alineat nou cu următorul 

conţinut „În cazul în care notarul a depus declaraţii false sau care nu 

corespund condiţiilor prevăzute de lege, Ministrul Justiţiei refuză 

învestirea cu împuterniciri şi retrage licenţa, iar acest loc devine 

vacant.‖ 

Este de menţionat, că Ministrul Justiţiei este obligat să execute hotărîrea 

Comisiei de licenţiere, neavînd nici un temei juridic pentru a refuza 

îndeplinirea acesteia. Completarea este necesară pentru a sancționa 

notarul în cazul nerespectării prevederilor legale, oferind acest drept 

nemijlocit Ministrului Justiţiei, totodată nefiind admisă la activitatea 

notarială persoana care nu poate desfăşura această activitate conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Nu se acceptă 

În atribuțiile Ministerului Justiției nu 

intră și verificarea valabilității actelor 

prezentate de către notar. În cazul 

suspiciunii de prezentare a actelor false 

vor fi sesizate organele competente. 



Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.32.  

Pentru a exclude din competenţa ministerului justiţiei atribuţii de ordin 

tehnic, propunem împuternicirea camerei notariale cu organizarea 

procesului de investire cu împuterniciri. Actele necesare pentru investire 

se prezintă camerei, care la rîndul său înaintează demers ministerului, 

anexînd actele necesare pentru investirea cu împuterniciri. 

 

Nu se acceptă 

Notarul este investit în funcție de 

Ministrul Justiției și este corect ca 

ministerul să verifice dacă notarul 

corespunde cerisțelor stabilite la art.32. 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

  La art. 32, alin. (2), lit. b) nu este indicat cine sau ce organ este 

responsabil de a întocmi acest act sau delegaţi Camera Notarială prin 

completarea art.47 în acest sens. 

 

Se acceptă 

La art. 32, alin. (4),  sugerez de indicat ‗‗termenul prevăzut în art.32 

alin.3 poate fi prelungit în baza unor motive întemeiate  dar nu poate 

depăși termenul total de 5 luni.‖ 

Este condiţionată această normă pentru a evita tergiversările din partea 

notarului. 

Nu se acceptă 

Termenul de 3 luni este unul suficient 

pentru a realiza condițiile prevăzute de 

lege. Majorarea acestuia va tărăgăna 

investirea notarului cu împuterniciri 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.32 al.2 lit. „b‖ de completat după cuvîntul „actul‖ cu 

cuvintele „întocmit de Camera Notarială‖; 

Art.32 al.2 de adăulat lit.„d‖ este membru al Camerei Notariale; 

 

Se acceptă parțial 

Se completează articolul 47. 

 

Articolul 33. Registrul de stat al 

notarilor 

(1) Ministerul Justiţiei ţine 

Registrul de stat al notarilor, care este 

parte componentă a Registrului de stat al 

unităţilor de drept. 

(2) Registrul de stat al notarilor 

este ţinut pe suport de hîrtie şi în formă 

electronică şi cuprinde: 

a) numele, prenumele şi numărul 

de identificare al notarului; 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Далее, что касается, регистрации нотариусов в Реестре, 

предусмотренной в статье  

    Articolul 33 Registrul de stat al notarilor. 

(1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul de stat al notarilor, care este 

parte  

componentă a Registrului de stat al unităţilor de drept. 

        

 

Обращаем внимание, что функции, существующего на 

сегодняшний день   Государственного Реестра Правовых Единиц 

(далее,ГРПЕ), предусмотрены в Постановлении Правительства № 

Se acceptă 



b) seria, numărul și data eliberării 

licenţei; 

c) numărul şi data ordinului 

privind învestirea cu împuterniciri; 

d) numărul de înregistrare al 

notarului; 

e) datele de contact (sediul 

biroului, adresa electronică, numărul de 

telefon/fax); 

f) date privind suspendarea şi 

încetarea activităţii; 

g) alte menţiuni. 

(3) Notarii înregistraţi în Registrul 

de Stat al notarilor sunt obligaţi să 

informeze Ministerul Justiţiei, în cel 

mult 5 zile lucrătoare, despre schimbările 

intervenite în datele indicate la alin. (2). 

(4) Ministerul Justiţiei aprobă 

regulamentul privind registrul de stat al 

notarilor. 

 

272 от 06.03.02, в содержащейся в нем Концепции 

автоматизированной информационной системы «Государственный 

регистр» правовых единиц, а именно: 

 

Пункт 11. Основные функции, связанные с формированием и 

эксплуатацией ГРПЕ, распределены между следующими 

ведомствами (рис. 3). 

Государственная регистрационная палата в составе 

Министерства юстиции осуществляет регистрацию предприятий 

любой организационно-правовой формы (в том числе 

индивидуальных), ассоциаций совладельцев в кондоминиуме, 

кооперативов и их объединений и регистрацию центральных 

отраслевых органов публичного управления, органов местного 

публичного управления и их юридических адресов. В каждой 

административно-территориальной единице действуют 

государственные регистраторы, подчиняющиеся Государственной 

регистрационной палате и выполняющие эти функции на местах. 

Отдел партий и неправительственных организаций в составе 

Министерства юстиции осуществляет регистрацию общественных 

объединений, партий и профессиональных союзов. 

 

 

Далее, из этого же Постановления Правительства : 

 

В молдавском законодательстве отсутствует понятие, 

позволяющее охватить все категории юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые должны быть учтены 

в Государственном регистре правовых единиц. Именно поэтому в 

регистре используется понятие правовой единицы, взятое из 

рекомендаций ЕВРОСТАТа по учету такого рода объектов (часть 7 

―Правовая единица и предприятие‖), разработанных Европейским 

Союзом в сотрудничестве с Европейской ассоциацией свободной 

торговли в 1994 году. 

Обязательным условием должно являться наличие единого 

идентификатораIDNO -аббревиатура слов на английским языке 

―Identification Number of Organization‖, который останется 



неизменным на протяжении всего периода деятельности 

юридического лица и на определенный срок после ее прекращения 

(для архива). 

 

 Пункт 23. Данные о правовой единице, содержащиеся в 

ГРПЕ: 

1) основные данные: 

 б) идентификационный номер физического лица, 

указываемый по международной практике аббревиатурой слов на 

английском языке ―Identification Number of Person‖ - IDNP (для 

физических лиц) . 

 

Автоматизированная информационная система ―Государственный 

регистр правовых единиц‖ (―ГРПЕ‖) является единой системой 

учета и документирования всех структур, имеющих статус правовых 

единиц, как он определен в рекомендациях ЕВРОСТАТа, - органов 

публичной власти, предприятий, общественных объединений, 

партий и других общественно-политических организаций, 

профессиональных союзов, кооперативов, конфессиональных 

объединений и частей религиозных культов, ассоциаций 

совладельцев в кондоминиуме, патентообладателей, особых 

категорий лиц, оказывающих услуги (нотариусов, адвокатов), 

именуемых далее общим термином ―правовые единицы‖. 

 

Поэтому, возвращаясь к требованиям  статьи 33 в пункте  (2),  

 

 (2) Registrul de stat al notarilor este ţinut pe suport de hîrtie şi în 

formă  

electronică şi cuprinde: 

a) numele, prenumele şi numărul de identificare al notarului; 

b) seria, numărul și data eliberării licenţei; 

c) numărul şi data ordinului privind învestirea cu împuterniciri; 

d) numărul de înregistrare  al notarului; 

  

обращаем внимание, что :  a) numărul de identificare al 

notarului  şi   d) numărul de înregistrare al notarului -  будут идентичны, 



так как нотариус изначально по своему статусу является 

физическим лицом_, a в соответствии со стандартами и 

рекомендациями ЕВРОСТАТа,  по международной практике – в 

ГРПЕ   «numărul de identificare»  правовой единицы – физического 

лица   указывается аббревиатурой слов на английском языке 

―Identification Number of Person‖ – IDNP. 

 

Или, под d) numărul de înregistrare al notarului – понимается 

порядковый номер записи нотариуса в реестре ? 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.33 al.2 lit.„a‖ de adăugat „atribuirea codului fiscal de către 

organul abilitat‖; 

 

Se acceptă cu reformulare 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

  
Propunem revederea prezentului articol în contextul prevederelor art. 163 

alin. (2) dispune că pentru persoanele indicate în  art. 162 alin. (1) lit. a)  

( persoane juridice, întreprinderi cu statut de persoană fizică, precum şi 

oricărui notar public, cabinet al avocatului, oricărei persoane care 

practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricărui executor 

judecătoresc, birou individual al mediatorului, birou asociat de 

mediatori), numărul de identificare de stat indicat  în decizia de 

înregistrare, eliberată de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de 

stat, sau în documentul ce permite practicarea activităţii reprezintă codul 

fiscal al contribuabilului. 

În acest context lit.d) va fi expusă în următoarea redacţie „numărul 

de de identificare de stat‖; 

 

 

Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 33 alin. (3) se propune de exclus expresia „înregistraţi în 

Registrul de Stat al notarilor‖, deoarece toţi notari sînt înregistraţi în 

acest registru, respectiv este de prisos. 

 

Se acceptă 



         Articolul 34. Dosarul 

personal al notarului 

Dosarul personal al notarului se 

păstrează la Ministerul Justiţiei şi 

conţine:  

a) copia de pe licenţă; 

b) textul jurământului; 

c) copiile de pe hotărârile şi 

deciziile emise de Comisia de licenţiere, 

de Colegiul disciplinar și de Comisia de 

etică; 

d) specimenele semnăturii şi 

amprentele sigiliului;  

e) ordinul de investire;  

f) actul ce confirmă că biroul 

notarial corespunde cerinţelor; 

g) copia contractului de 

asociere, în cazul în care activitatea se 

desfăşoară în cadrul unui birou asociat; 

h) copia contractului de 

asigurare de răspundere profesională; 

 i) alte date ce ţin de activitatea 

notarului. 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 La art. 34 pct. f) de exlus. 

 

 

Nu se acceptă 

Lipsește argumentarea 

Тут же  хочется обратить внимание и на громоздкое 

 содержание статьи о личном деле нотариусов, в сравнении с 

такой же статьей у судебных исполнителей, а именно:  
        Статья 17. Личное дело судебного исполнителя. 

    « Личное дело судебного исполнителя хранится в Министерстве 

юстиции. В личном деле содержатся копия лицензии на 

осуществление деятельности судебного исполнителя, текст 

присяги, а также копии решений Лицензионной комиссии и 

Дисциплинарной коллегии». 

   Вопрос :   так кто же  проверяет и кто хранит перечень 

(нижеприведенных) документов, предусмотренных  статей 34 , 

 Нотариальная Палата или Министерство юстиции ?!  В каком 

архиве указанные документы будут учтены ?! 

 

Documentele indicate se vor păstra la 

Ministerul Justiției 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.34 

Nu credem necesară inserarea acestei norme în textul de lege. lit. f) şi h) 

confirmă stări de fapt care se modifică, asigurarea chiar anual, şi nu ţine 

de competenţa unui minister (care trebuie să fie preucupat cu 

preponderenţă de politica în domeniul notariatului) să asigure evidenţa 

unor date necesare pentru organizarea activităţii curente. În acest context, 

dacă articolul nu va fi exclus, propunem excluderea lit. f) şi h) din 

competenţa ministerului şi atribuirea lor în competenţa camerei. 

Vedeţi norma similară în Legea privind executorii judecătoreşti: 

Articolul 17. Dosarul personal al executorului judecătoresc 

    Dosarul personal al executorului judecătoresc se păstrează la 

Ministerul Justiţiei. Dosarul personal conţine: copia de pe licenţa pentru 

activitatea de executor judecătoresc, textul jurămîntului, copiile de pe 

hotărîrile emise de Comisia de licenţiere şi de Colegiul disciplinar. 

 

Nu se acceptă 

Incomoditatea creată notarului prin 

prezentarea documentelor ce se cer în 

acest articol ori de cîte ori intervin 

schimbări în stările de fapt, nu este un 

temei de a le exclude. Actele cerute 

adeveresc că notarul corespunde 

cerințelor stabilite de lege. 

Articolul  35. Teritoriul de 

activitate a notarului 

(1) Notarul este obligat să 

activeze în teritoriul de activitate pentru 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

 Art.35 al.2 să înceapă cu următorul text „La propunerea Camerei 

Notariale‖ Ministerului Justiției în continuare; 

 

Nu se acceptă 

Extinderea teritoriului de activitate a 

notarului este o pîrghie prin care 

ministerul poate asigura accesul  



care a promovat concursul pentru 

suplinirea locurilor vacante de notar. 

(2) Ministrul justiţiei poate 

dispune prin ordin extinderea 

competenţei teritoriale a unui notar din 

teritoriul învecinat pe o durată de 

maximum 6 luni, în următoarele cazuri: 

a) absenţa temporară a notarului 

de la birou, dacă pe teritoriul unde îşi 

desfăşoară acesta activitatea nu este un 

alt notar; 

b) existenţa unui loc vacant de 

notar într-un teritoriu determinat, în 

cazul în care în respectivul teritoriu nu 

îşi desfăşoară activitatea un alt notar.  

(3) Cu acordul notarului, 

Ministrul Justiţiei poate dispune prin 

ordin extinderea competenţei teritoriale 

pentru cazurile prevăzute de lege pe o 

perioadă mai mare de 6 luni, dar care nu 

poate depăşi un an. 

 

din 

Republica 

Moldova” 

populației la serviciile notariale. Ce se 

va întîmpla în cazul în care Camera nu 

va propune extinderea teritoriului unui 

notar? 

Art.35 al.2 lit.„a‖ cuvîntul „pe‖ de modificat „în teritoriu‖; 

 
Se acceptă 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.35 

 

Credem că este necesar de revăzut textul lit.a) şi b) alin.2 – se referă la 

aceiaşi situaţie – cînd într-un teritoriu nu mai există un alt notar care să 

asigure prestarea serviciilor notariale. 

 

Se acceptă 

Dat fiind faptul, că notarul are competență generală, cu excepția 

deschiderii dosarelor succesorale, este necesar de indicat  doar extinderea 

competenței cu privire la dosarele succesorale din altă circumscripție. 

 

Nu se acceptă 

Extinderea teritoriului permite 

notarului să-și desfășoare activitatea și 

în afara biroului său, în plus chiar dacă 

notarul are competență generală, el este 

investit pentru un anumit teritoriu. 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune utilizarea unei terminologii mai oportune „circumscripţie 

notarială‖ în loc de „teritoriul de activitate al notarului‖ peste întreg 

proiectul legii.  

 

Se propune completarea art. 35 cu următoarele alineate:  

„(2) O circumscripţie notarială este egală cu teritoriul unei unităţi 

administrativ-teritoriale de nivelul doi sau cu teritoriul unui municipiu. 

(3) Pînă la aprobarea unei legi speciale, circumscripţii notariale pe 

teritoriul localităţilor din stînga Nistrului se stabilesc printr-un ordin al 

Ministrului Justiţiei. 

(4) Notarului i se interzice îndeplinirea actelor notariale peste hotarele 

circumscripţiei notariale în care el este împuternicit, cu excepţia 

cazurilor stipulate expres în prezenta lege. 

(5) Actul notarial îndeplinit peste hotarele circumscripţiei notariale în 

care notarul este împuternicit are forţă juridică, cu excepţia cazului 

îndeplinirii actului notarial sau a acţiunii notariale peste hotarele 

Republicii Moldova. 

Nu se acceptă 

Notarul are competență generală la 

îndeplinirea actelor notariale, cu 

excepția procedurii succesorale.  

Interdicția de a îndeplini acte sau 

acțiuni notariale în afara teritoriului de 

activitate pentru care notarul a 

promovat concursul este prevăzută la 

alineatul (1). Notarul este investit în 

funcție pentru un teritoriu determinat, 

acesta fiind indicat și în licență, astfel 

este de prisos specificarea propusă la 

alin (2). Nu este argumentată 

oportunitatea terminologiei propuse. 

 



(6) Cu acordul notarului, Ministrul Justiţiei poate învesti cu 

împuterniciri de a îndeplini un act notarial sau o acţiune notarială, 

printr-un ordin, cu condiţia că în circumscripţia notarială respectivă nici 

un notar nu poate îndeplini actul notarial sau acţiune notarială 

solicitată.‖ 

Aceste norme soluţionează mai multe situaţii juridice care în prezent 

rămîn a fi neclare, oferind cadrul legal pentru stabilirea hotarelor 

circumscripţiei notariale, inclusiv pe teritoriul din stînga Nistrului. 

Totodată, se interzice expres notarului să îndeplinească actul notarial 

peste hotarele circumscripţiei notariale ocupate şi sunt menţionate 

sancţiunile ce vor urma. 

Există situaţii, în care toţi notarii dintr-o localitate nu pot îndeplini o 

anumită procedură notarială. În această situaţie, pentru îndeplinirea 

acestui act sau acţiuni notariale ministrul Justiţiei desemnează un notar 

din altă circumscripţie notarială. Procedura dată există şi în prezent, fiind 

prevăzută în art. 21 alin. (3) din Legea cu privire la notariat. 

 

Ministerul 

Economiei 

 La art.35 alin.(2) şi (3) - cuvîntul „poate” acordă Ministrului 

Justiţiei atribuţii discreţionare, care pot crea situaţii de coruptibilitate.  

 

Nu se acceptă 

Cuvîntul „poate‖ permite ministrului să 

extindă teritoriul de activitate a unui 

notar atunci cînd aceasta este necesar și 

nu face din asta o obligație.  

Articolul  36. Biroul notarului şi 

formele  

                       de organizare a 

activităţii  notarului 

(1) Notarul dispune de un singur 

birou şi stabileşte de sine stătător  

amplasarea acestuia în limitele 

teritoriului de activitate. Biroul notarului 

nu are statut de persoană juridică, fiind 

numai locul unde notarul îşi desfăşoară 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

 1. La art. 36 alin. (2) propoziţia a doua nu este una certă şi 

clară, avînd un sens ambiguu. În scopul concretizării (clarităţii normei de 

drept), se propune următoarea redacţie a acesteia: „În cazul extinderii 

circumscripţiei notariale, notarul deschide temporar un birou 

suplimentar în circumscripţia notarială extinsă.‖ 

 

 

 

Nu se acceptă 

Din redacția propusă rezultă că notarul 

a cărui teritoriu va fi extins va trebui 

să-și amenajeze încă un birou ceea ce 

impune cheltuieli suplimentare 

nejustificate mai ales în coraport cu 

perioada de timp pentru care poate fi 

extins teritoriul de activitate ( 

maximum un an). 



activitatea. 

 (2) Activitatea notarului se 

desfăşoară în cadrul unui birou 

individual sau asociat special amenajat 

conform cerinţelor stabilite de Guvern. 

În cazul extinderii teritoriului de 

activitate notarul poate activa şi în afara 

biroului său. 

(3) În cadrul biroului asociat 

fiecare notar îşi desfăşoară activitatea în 

mod individual şi răspunde personal 

pentru activitatea sa profesională. 

Raporturile dintre notari din cadrul 

biroului asociat sunt reglementate în 

bază de contract. 

(4) Notarul asociat, care are 

teritoriul de activitate diferit decît 

teritoriul unde este amplasat biroul 

asociat, în urma desfacerii contractului 

de asociere se va întoarce în teritoriul de 

activitate ocupat pînă la încheierea 

contractului şi nu va putea înfiinţa un 

birou individual în teritoriul de activitate 

unde este amplasat biroul asociat. 

(5) Nu se admite asocierea 

notarului dacă în teritoriul de activitate 

pe care l-a ocupat prin concurs vor fi 

îngrădite drepturile şi interesele 

persoanelor.  

(6) În cazul în care notarul îşi 

schimbă amplasarea biroului notarial, 

acesta va prezenta, în termen de 5 zile, 

Ministerului Justiţiei certificatul eliberat 

de Camera Notarială ce confirmă că 

biroul notarial corespunde cerinţelor 

legale.  

2. Se propune excluderea alin. (4) şi (5) din art. 36. 

Dacă norma juridică în cauză va fi aplicată, atunci există riscul de 

supraîncărcare a unor circumscripţii notariale şi lipsa notarilor în alte 

circumscripţii notariale. Mai mult decît atît, această normă creează 

neconcordanţă între interesele publice şi private, or din cauza notarilor 

care au schimbat în aşa mod competenţele sale teritoriale va fi cauzat 

prejudiciu societăţii civile (care nu va avea notari suficienţi în teritoriile 

de activitate anterioare asocierii), cît şi intereselor notarilor din teritoriul 

unde a venit notarul asociat, or se va încălca principiul autonomiei 

financiare, cît şi nu va fi asigurată independenţă financiară a notarului, 

garantate de proiectul prezentat.  

Se acceptă 

3. În vederea reglementării raporturilor juridice legate de 

certificarea biroului notarului, se propune introducerea unui nou articol 

cu următorul conţinut: 

„Articolul --. Certificarea biroului notarului 

(1) Corespunderea biroului notarului cerinţelor legislaţiei şi a 

Codului deontologic al notarilor, inclusiv privind locul de amplasare a 

biroului se verifică de către Camera Notarială. 

(2) În rezultatul verificării, Camera Notarială: 

1) eliberează certificatul de birou notarului; 

2) refuză în eliberarea certificatului de birou notarial. 

(3) Verificarea urmează a fi efectuată la faţa locului, în decurs de 

15 zile din ziua depunerii cererii de certificare, cu asigurarea accesului 

controlorilor la localul solicitat a fi certificat ca biroul notarului. 

(4) Decizia de refuz în eliberarea certificatului de birou notarial 

trebuie să conţină în mod obligatoriu încălcările depistate cu referire la 

normele exprese care stabilesc cerinţă nerespectată. După înlăturarea 

acestor încălcări persoana poate depune din nou cerere de certificare. 

Decizia de refuz poate fi contestată la Ministerul Justiţiei, în decurs de 

10 zile de la comunicare. 

(5) Certificarea se efectuează contra plată, mărirea căreia se 

stabileşte de către Camera Notarială. În cazul refuzului în eliberarea 

certificatului de birou notarului plata nu se restituie. 

(6) Certificatul de birou notarial se plasează obligatoriu pe panou 

Se acceptă parțial 

Se completează art. 47 astfel încît să fie 

clar că Camera Notarială verifică dacă 

biroul notarului corespunde cerințelor 

stabilite de legislație. Astfel aceasta va 

stabili procedura de verificare a 

birourilor notarilor. 



 (7) La intrarea în biroul notarial 

este amplasat un panou care trebuie să 

corespundă  unui model unic aprobat de 

Camera Notarială.  

 

informativ al biroului notarului. 

(7) Desfăşurarea activităţii notariale într-un local care nu este 

certificat ca birou notarial se interzice.  

(8) Certificatul de birou notarului este valabil timp de 7 ani, cu 

condiţia că notarul nu a efectuat careva reconstrucţii în acest birou. La 

expirarea termenului certificatul se reperfectează. 

(9) Regulamentul de eliberare a certificatului de birou notarului se 

aprobă de Ministrul justiţiei.‖ 

Este de menţionat, că în prezent lipseşte cadrul normativ în acest 

domeniu, fapt care generează mai multe litigii între notari şi Ministerul 

Justiţiei, totodată face imposibilă asigurarea de către stat a condiţiilor 

minime de amenajare a biroului notarului, prevăzute de legislaţie. 

Considerăm că aceste prevederi ar crea o situație mai clară şi nu vor 

exista idei nefinisate în cadrul proiectului. De asemenea, este necesar de 

a include aceste prevederi pentru a reglementa procedura de verificare a 

corespunderii birourilor cu legislația în vigoare şi cu Codul Deontologic 

al notarilor. 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Recomand la art. 36, alin. (7) de substituit  ‗‗panou‗‗ cu ‗‗panou de 

informare‗‗. 
Se acceptă 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC  Olga 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC-

SPEIANU  

Ala 

 La  „Articolul 36. Biroul notarului şi formele  de organizare a activităţii 

notarului‖ 

... (2) Activitatea notarului se desfăşoară în cadrul unui birou individual 

sau asociat special amenajat conform cerinţelor stabilite de Guvern. În 

cazul extinderii teritoriului de activitate notarul poate activa şi în afara 

biroului său.‖...  

Susţinem şi dorim să fie inclusă norma prin care va fi posibilă 

asocierea a doi sau mai multi notari în cadrul unui birou. Considerăm că 

asocierea a doi sau mai multi notari în cadrul unui birou între rude (de ex. 

soţ/soţie, părinţi/copii, fraţi/surori) este chiar binevenită şi                 

putem spune chiar foarte necesară! Credem că acest fapt va contribui la 

acumularea mai   eficientă a experienţei notarilor tineri, veniţi în profesie 

şi va îmbunătăţi calitatea                     deservirii  clienţilor (cetăţenilor). 

Alin a fost exclus ca încălcînd 

principiul teritorialității 

 



 

Ministerul 

Economiei 

 La art.36 – normele necesită a fi expuse mai clar sau acestea 

urmează a fi divizate în două articole separate – unul din care va stabili 

prevederi referitor la biroul notarului şi altul va conţine prevederi 

referitor la biroul asociat.  

Proiectul de lege trebuie să stabilească clar că notarii care deţin 

birou nu pot să activeze în birourile asociate. Notarul trebuie să aibă doar 

un loc de muncă. Considerăm că, condiţiile şi cerinţele faţă de birourile 

individuale şi birourile asociate trebuie să fie stabilite în proiectul de lege 

în cauză, dar nu de Guvern. 

 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse deja în 

ceea ce ține de stabilirea cerințelor față 

de birou prin lege. În ceea ce ține de 

divizarea acestui articol, ea nu este 

oportună. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 36 

La alin. (2) propunem substituirea sintagmei „stabilite de Guvern‖, 

cu sintagma „stabilite de Camera Notarială.‖ Dacă proiectul de lege vine 

cu propunerea creării organului de autoadministrare profesională, 

organizarea activităţii în birouri ţine de domeniul reglementării şi 

supravegherii de către Cameră. 

Deoarece în textul proiectului nu se indică cine ţine evidenţa 

(Registrul birourilor notariale) propunem completarea textului alin. (1) cu 

următoarea propoziţie „Înregistrarea şi evidenţa birourilor notariale este 

ţinută de Camera Notarială.‖ 

La alin. (4) propunem de revăzut termenul, care ar putea fi 

insuficient pentru perfectarea tuturor procedurilor.  

 

 

Se acceptă parțial 

Cerințele față de biroul notarului sunt 

stabilite de Guvern, dar verificarea 

corespunderii acestor cerințe, 

înregistrarea și evidența birourilor 

notarilor sunt date în competența 

Camerei Notariale. 

Art. 36¹ 

 

Avînd în vedere numeroasele litigii judiciare privind schimbarea sediilor 

şi practicile diferite aplicate de ministerul justiţiei propunem 

reglementarea într-un articol separat a procedurii de achimbare a 

teritoriului de activitate, avînd la bază criteriile transparenţei, egalităţii şi 

profesionalismului. 

 

În contextul propunerilor înaintate propunem expunerea articolului în 

următoarea redacţie: 

Schimbarea teritoriilor de activitate: 

Se acceptă 



(1) Notarul îşi poate schimba teritoriul de activitate: 

a) prin concurs, pe posturile vacante prevazute în ordinul de 

actualizare, destinate schimbărilor teritoriului de activitate; 

b) prin acordul scris al notarilor care urmeaza sa işi schimbe sediul 

biroului notarial între ei. 

(2) Teritoriul de activitate poate fi solicitat doar de notarii care au 

desfăşurat activitate practică în notariat de cel puţin 5 ani. 

(3) Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a 

notarului este organizat doar atunci când există locuri vacante de notar şi 

până la desfăşurarea examenului de calificare pentru admiterea în 

profesia de notar şi a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de 

notar stabilit în art.29. 

(4) Concursul de schimbari de sedii prevazut la alin. (1) consta intr-o 

proba practica scrisa. Nota minima de promovare este 8,00. Condiţiile şi 

procedura de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de 

activitate se stabilesc de Ministerul Justiţiei la propunerea Camerei 

Notariale. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a 

notarului se susţine în faţa Comisiei de Calificare . 

 (5) Ocuparea locurilor de către notarii care au promovat concursul 

pentru schimbarea teritoriului de activitate se face în ordinea mediilor 

obţinute la concurs. În cazul în care doi sau mai mulţi notari au aceeaşi 

medie, prioritate se acordă notarului care: 

a) are vechime mai mare în funcţia de notar; 

b) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar; 

c) în ultimii 5 ani nu şi-a schimbat teritoriul de activitate; 

(6) Notarul poate solicita schimbarea  teritoriului de activitate în 

temeiul acordului scris al notarilor se efectuează prin Ordinul Ministrului 

Justiţiei în baza cererilor notarilor privind schimbul reciproc al teritoriilor 

de activitate. Arhiva activităţii notariale a notarilor este transmisă şi  

preluată reciproc de către notarii care şi-au schimbat teritoriul de 

activitate. 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

 La art. 36 (4) de adăuat ‖în cazul suspendării sau încetării activității 

notarului, sau decesului notarului, cu care s-a asociat notarul din alt 

teritoriu, notarul asociat rămîine să activeze în continuare în teritoriul 

dat‖. 

Nu se acceptă 

O astfel de prevedere încalcă principiul 

teritorialității. 



„NOTA” La art. 36 (5) de exclus. 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.36 al.4 de completat cu textul : „în cazul suspendării sau 

încetării activității notarului, sau decesului notarului, cu care s-a asociat 

notarul din alt teritoriu, notarul asociat rămîine să activeze în continuare 

în teritoriul dat.‖; 

Art.36 al.5 de exclus (loc pentru corupție); 

 

Nu se acceptă 

O astfel de prevedere încalcă principiul 

teritorialității. 

Articolul  37.  Programul de lucru 

(1) Notarul îşi desfăşoară 

activitatea la sediul biroului. Pentru 

îndeplinirea obligaţiilor profesionale, 

notarul se poate deplasa şi în afara 

sediului biroului notarial, în limitele 

circumscripţiei în care îşi desfăşoară 

activitatea.  

(2) Biroul notarului trebuie să fie 

deschis cel puţin 5 zile pe săptămână nu 

mai puţin de 5 ore pe zi. Notarul 

stabileşte de sine stătător programul său 

de lucru şi îl aduce la cunoştinţa Camerei 

Notariale şi  Ministerului Justiţiei. 

Programul de lucru este afişat la sediul 

biroului. 

(3) Notarul poate activa şi în afara 

programului de lucru.  

(4) Respectarea programului de 

lucru al biroului notarului este verificată 

de Camera Notarială. 

 

    

 



Articolul 38. Persoanele care 

asigură activitatea notarului 

(1) Pentru asigurarea desfăşurării 

activităţii notariale, notarul are dreptul să 

angajeze personalul necesar, inclusiv 

personal tehnic.  

(2) Condiţiile de activitate şi 

modul de remunerare a personalului se 

stabilesc în baza contractului individual 

de muncă sau contractului de prestări 

servicii. 

(3) Notarul poate împuternici 

personalul angajat în baza contractului 

individual de muncă să colecteze 

informaţii și acte necesare pentru 

procedura notarială, să redacteze 

proiectele documentelor notariale, să 

transmită actele notariale conform 

procedurilor legale pentru înregistrarea 

drepturilor la autorităţile abilitate, să 

primească şi să ridice acte de la 

autorităţi, să efectueze înregistrări în 

registrele notarului, se efectueze lucrări 

de arhivare, lucrări tehnice, ţinere a 

contabilităţii, resurselor umane, precum 

şi să îndeplinească alte acţiuni tehnice 

necesare desfăşurării activităţii notarului. 

(4) Personalul care asigură 

desfăşurarea activităţii notariale nu are 

dreptul să ofere consultaţii juridice 

persoanelor care se adresează la notar 

pentru îndeplinirea actelor notariale.  

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 При определении полномочий, которые можно предоставлять 

лицам, помогающим в деятельности нотариуса, например, тому же 

секретарю : « să efectueze înregistrări în registrele notarului», 

необходимо учитывать, а следовательно, и отразить в норме закона 

требования Закона о регистрах N 71-XVI от 22 марта 2007 года, в  

статье 38 законопроекта : 

(3) Notarul poate împuternici personalul angajat în baza 

contractului individual de muncă să colecteze informaţii și acte necesare 

pentru procedura notarială, să redacteze proiectele documentelor 

notariale, să transmită actele notariale conform procedurilor legale pentru 

înregistrarea drepturilor la autorităţile abilitate, să primească şi să ridice 

acte de la autorităţi, să efectueze înregistrări în registrele notarului, se 

efectueze lucrări de arhivare, lucrări tehnice, ţinere a contabilităţii, 

resurselor umane, precum şi să îndeplinească alte acţiuni tehnice 

necesare desfăşurării a ctivităţii notarului. 

 

Предлагаем обратить внимание на следующие основные и 

базовые  моменты   Закона N 71-XVI от 22 марта 2007 : 

 

Статья 11.      Владелец регистра указывая  

(1) Владельцами государственных регистров являются 

органы публичной власти. 

(3) Владелец регистра может делегировать ряд функций по 

ведению регистра держателю регистра и/или регистратору. Порядок 

распределения полномочий между владельцем, держателем 

регистра и регистратором определяется положением о данном 

регистре. 

Статья 12.      Держатель регистра  

(1) Держателями государственных регистров могут быть 

информационные центры, которым владельцы государственных 

регистров делегировали соответствующие функции. Положение об 

информационных центрах утверждается владельцем регистра. 

Статья 13.      Регистратор и субрегистратор 

  

(1) Регистратором  может быть физическое или юридическое 

лицо, которому владельцы государственных регистров 

Se acceptă 



делегировали соответствующие функции. 

(2) Функции передаются на основании нормативных актов 

или договоров, заключенных между владельцем регистра и 

регистратором. 

(3) Если законом не предусмотрено иное, с письменного 

согласия владельца регистра функции регистратора   могут 

осуществляться  на договорной основе и другим лицом, именуемым 

субрегистратором. Регистрация посредством системы 

субрегистратуры может быть организована по территориальному 

или иному принципу, определяемому владельцем регистра. 

(4) Регистратор вправе на основании договора делегировать 

функции по непосредственному вводу данных в компьютер лицу, 

ответственному за ввод данных, при условии полной 

дееспособности и необходимой квалификации последнего. 

Решая вопрос о предоставлении права секретарю нотариуса 

регистрацию информации и сведений о совершенных нотариальных 

актах и действиях, в реестр нотариальных актов (действий), 

необходимо в первую очередь определиться с правовым статусом 

такого вида реестра, и правовой основы передачи функции 

  р е г и с т р а т о р а – нотариуса    субрегистратору – секретарю. 

 

 Решая вопрос о возможности передачи полномочий по 

регистрации в реестре нотариуса его секретарю,  необходимо очень 

аккуратно подходить и к требованиям  Закона о Залоге N 449-XV от 

30 июля 2001 года, в отношении тех же прав по регистрации 

залогов, выдачи выписок, при этом, учитывая, что по данному 

закону это принадлежит исключительно  нотариусу. Так,  

 

Статья 37. Реестр залогов движимого имущества 

Реестр залогов движимого имущества (далее - Реестр залогов) 

ведется Министерством юстиции. 

Статья 39. Процедура регистрации 

(1) Процедура регистрации залога начинается с подачи 

залогодателем ходатайства о регистрации любому нотариусу, 

подключенному к Реестру залогов. 

3) Сразу же после получения ходатайства о регистрации 



нотариус (!) на его основе заполняет бланк  заявления о 

регистрации, образец которого утверждается Министерством 

юстиции.  

(4) Нотариус (!) может отказать в заполнении бланка 

заявления о регистрации только в случае, если ходатайство о 

регистрации не содержит всей предусмотренной частью (2) 

информации, с  незамедлительным информированием об этом 

залогодателя и указанием причины  отказа. Нотариус (!) должен 

принять информацию, предусмотренную пунктами с) - g) части (2), 

в той форме, в которой она представлена к регистрации, при этом 

стороны договора отвечают за ее правильность. 

(5) Заполненный бланк заявления о регистрации нотариус (!) 

представляет залогодателю для проверки. 

 (7) После принятия заявления о регистрации нотариус (!) 

обязан присвоить ему единый регистрационный номер и 

незамедлительно внести запись в Реестр залогов. 

(8) Сразу же после получения подтверждения регистрации 

сведений, содержащихся в заявлении о регистрации, в Реестре 

залогов нотариус подписывает копию этого подтверждения и 

отправляет ее залогодателю.  

Cт. 43 (3) При исключении сведений о залоге из Реестра 

залогов соответствующим образом применяются положения статьи 

39. Процедура прекращения залога идентична (!) процедуре 

регистрации залога. 

 

Таким образом, данным Законом только нотариусам 

предоставлено право регистрировать и выполнять всю процедуру по 

регистрации  уведомлений о залоге. 

       

Далее, следует  обратить внимание и на Приказ Мю № 38 от 

03.02.2006  

« О создании Реестра наследственных дел и завещаний  и об 

утверждении Положения о данном реестре», в котором можно также 

видеть, что обязанность и ответственность  по регистрации 

завещаний и наследственных дел(процедуры) лежит только на 

нотариусе: 



 

« 7. Для подключения к Реестру Центр присваивает каждому 

(!) нотариусу индивидуальный код доступа к информационной 

системе регистрации открытия наследственных дел, нотариально 

удостоверенных завещаниях и их отмены ». 

« 9. До получения подтверждения из Реестра нотариус (!) 

проверяет, если ранее не было открыто наследственное дело на имя 

наследодателя. Проверка осуществляется нотариусом (!) путем 

заполнения бланка запроса, содержащего следующие разделы…» 

«11. В случае если запрошенное наследственное дело ранее 

не было зарегистрировано  в Реестре, нотариус (!) получает из 

Реестра подтверждение об отсутствии регистрации открытия 

наследственного дела согласно данным, указанным в бланке 

запроса. На основании полученного подтверждения и с целью 

регистрации открытия наследственного дела в Реестре нотариус (!) 

немедленно заполняет бланк запроса, содержащего следующие 

разделы:» 

« 13. Нотариус (!) или уполномоченное должностное лицо 

органа местного публичного управления, удостоверившие 

завещание, обязаны одновременно с его регистрацией в Реестре 

нотариальных действий зарегистрировать завещание и в Реестре 

наследственных дел и завещаний.» 

 

Об обязанности нотариусов регистрировать наследственные 

дела и завещания, а также о необходимости соблюдения требований 

Закона о регистрах, оговаривается и в решении  Коллегии по 

гражданским делам Верховного суда РМ :  

 

  dosarul nr. 3r-1097/09 

            DECIZIE 24 iunie 2009 

       mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  al Curţii Supreme de 

Justiţie   

 

Выдержки из указанного решения: 

 



« …Clauzele enunţate corespund  şi  prevederilor  art. 47 al.  (1) 

din  Legea cu privire la notariat, potrivit căruia toate actele notariale 

îndeplinite de persoana care desfăşoară activitate notarială se 

înregistrează în registrul actelor notariale. 

«… Elaborarea şi adoptarea formei şi conţinutului celorlalte 

registre ale actelor notariale ţine de competenţa Ministerului Justiţiei.» 

 

«… Astfel,  întrucât conform  art. 55  al. (5) din Legea cu privire 

la notariat, evidenţa dosarelor succesorale şi testamentelor întocmite o 

ţine Ministerul Justiţiei,  ceea ce presupune prezenta unui registru în 

acest sens, Ministerul Justiţiei apare în calitate de deţinător şi registrator 

al registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor, iar notarul, în 

virtutea faptului că potrivit art. 55  al. (1) din Legea nominalizată, 

primeşte informaţia despre decesul persoanei şi deschide procedura 

succesorală şi apare în calitate de furnizor al informaţiei despre obiectele 

registrului, conform art. 12-14 al Legii cu privire la registre.» 

 

« Conform pct. 5 al Regulamentului cu privire la registrul 

dosarelor succesorale şi a testamentelor, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr. 38 din 3 februarie 2006, Centrul de Informaţii Juridice a fost 

abilitat, în temeiul art. 11 (3) al Legii cu privire la registre, de a  asigura 

înregistrarea deschiderii procedurii succesorale, a testamentelor 

autentificate notarial şi revocărilor acestora.» 

 

 « Posesorul registrului poate delega o serie de funcţii privind 

ţinerea registrului  deţinătorului registrului şi/sau registratorului. 

Delimitarea atribuţiilor între posesor, deţinător şi registrator se stabileşte 

în regulamentul registrului respectiv.» 

 

 « De asemenea, evidenţa dosarelor succesorale şi a testamentelor 

întocmite, este pusă în sarcina Ministerului Justiţiei. Funcţia respectivă 

este exercitată prin intermediul Centrului de evidenţă a gajului, actelor 

notariale şi a debitorilor, care în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 488 din 

29 martie 2008 cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor 

subordonate Ministerului Justiţiei, administrează Registrul dosarelor 

succesorale şi a testamentelor. Activitatea respectivă în mod  deplin 



corespunde dispoziţiilor art. 12 din  Legea cu privire la registre 

Статья 43 Absenţa notarului. 

• с) incapacitate temporară de muncă; 

• e) deşfăşurarea activităţii didactice sau alte activităţi permise de 

lege;  

• f) ridicarea nivelului profesional în instituţii de învăţămînt sau 

la cursuri de perfecţionare profesională; 

• h) participarea în activitatea comunităţii notariale, organelor ei 

elective; 

• i) participarea la efectuarea controlului; 

• (5) Absenţa notarului pe parcursul unui an calendaristic nu poate 

depăşi în total 140 de zile. 

       При этом хочется еще раз разъяснить, что  во время 

отсутствия нотариуса, нотариальное бюро не может работать, 

т.к. технический персонал по закону не имеет права ни давать 

консультаций, ни готовить проекты и прочие действия. 

Секретарь, это производное от нотариуса, нет «главной вещи, 

нет и права замещать главную вещь принадлежностью  к 

главной вещи». Кроме того, в отсутствии нотариуса не 

поступает нотариальная плата, из которой нотариус имеет 

право выплачивать зарплату. Нет нотариальных действий - нет 

денежных средств. 

     Если нотариус не работает, то не работает и « бюро», а 

значит, и нет возможности получать иным способом  

финансирование. Технический персонал, это только 

технический помощник, а так – нотариус всѐ сам делает и сам 

Nu se acceptă 

Natura juridică a contractului de 

prestări servicii și a contractului 

individual de muncă este diferită. 

Personalul angajat de către notar 

asigură desfășurarea activității 

notarului, adică are un caracter 

permanent, se află în relații de 

subordonare față de notar și prestează o 

muncă și nu un serviciu. Astfel 

personalul se angajează de către notar 

doar în baza contractului individual de 

muncă. Totodată, dacă notarul are 

nevoie de un anumit serviciu temporar, 

în baza și conform prevederilor 

Codului Civil poate încheia contracte 

de prestări servicii cu orice prestator. 

Totodată dacă legislația conține careva 

carențe referitoare la îndeplinirea 

obligațiilor notarului ca angajator, 

articolul 73 din prezentul proiect 

prevede că actele normative în vigoare 

vor fi aduse în concordanță cu 

prezentul proiect în termen de 6 luni de 

la data intrării în vigoare a legii 



имеет право взыскивать за нотариальные действия плату, под 

свою подпись и печать. 

       Вот поэтому и заключают договоры гражданско-правовые, 

чтобы всѐ это предусмотреть в договоре,  как в договоре 

подряда: есть работа, - есть оплата, нет работы – нет и 

претензий, а не как по трудовому договору : обязанность  

обеспечить работой,  а если нет, то плати за простои. 

respective. 

 

Дополнительно  к вопросу,  касающемуся  статьи 38 законопроекта, 

а именно: 

(3) Notarul poate împuternici personalul angajat în baza 

contractului individual de muncă să colecteze informaţii și acte necesare 

pentru procedura notarială, să redacteze proiectele documentelor 

notariale, să transmită actele notariale conform procedurilor legale 

pentru înregistrarea drepturilor la autorităţile abilitate, să 

primească şi să ridice acte de la autorităţi, se efectueze lucrări de 

arhivare, lucrări tehnice, ţinere a contabilităţii, resurselor umane, 

precum şi să îndeplinească alte acţiuni tehnice necesare desfăşurării 

activităţii notarului. 

Обращаем еще раз внимание, что в соответствии со статьей 42 

предложенного законопроекта, право на редактирование 

документов, в том числе и нотариальных,  принадлежит только 

нотариусу, за которую он  же и взыскивает отдельно плату. « Art. 42 

(1) Actele notariale, acordarea consultaţiilor juridice, redactarea 

proiectelor de documente şi alte acţiuni notariale, se efectuează contra 

plată.» 

 Кроме того, редактирование  проекта нотариального акта 

осуществляется только  в рамках нотариального производства, 

которое по закону имеет право  проводить только нотариус, как это 

предусмотрено в статье 13 законопроекта : « …  să explice 

persoanelor menţionate conţinutul proiectului actului notarial, precum 

şi drepturile şi obligaţiile lor, să-i avertizeze despre consecinţele actelor 

notariale solicitate a fi îndeplinite;» т.е. редактирование происходит в 

Se acceptă 



процессе выявления действительного намерения сторон, и только 

нотариус, со специальными знаниями и правами может выявить 

соответствие воли волеизъявлению, и это самый ответственный 

момент в подготовке  совершения нотариального действия. 

Гражданин думает одно, а излагает  задуманное  по-другому; 

приносит проекты сделок, которые также могут содержать 

ошибочные положения, тексты и прочее. Вот и  существует для 

этого нотариус, чтобы выявить действительное  намерение , т.е. 

волеизъявление. Но никак не секретарь! 

А если имелось ввиду техническое редактирование, то это 

входит в саму работу секретаря  при печатании проекта сделки, 

который  составит сам нотариус, или после его личного 

редактирования и  внесения  заметок  на полях, секретарь  отпечатал 

уже готовый проект. Поэтому, необходимо исключить  слова 

«redacteze proiectele documentelor notariale» в статье 38 части (3). 

 



В отношении всѐ той же статьи 38(3), хочется обратить 

внимание и на такие слова «  să transmită actele notariale conform 

procedurilor legale pentru înregistrarea drepturilor la autorităţile 

abilitate, să primească şi să ridice acte de la autorităţi».  

Необходимо дописать, « если такое право предусмотрено в 

соответствующих нормативных актах  законах», т.к. на 

сегодняшний день, например, в Законе о Кадастре,  право нотариуса 

на регистрацию записано прямо в  статье  30 (1) указанного закона :  

« Нотариус, удостоверивший сделку или выдавший свидетельство о 

праве на наследство, может в отношении права, подлежащего 

регистрации в реестре недвижимого имущества, запросить по 

письменному заявлению правообладателя регистрацию в 

территориальном кадастровом офисе.» 

А с другой стороны, и в самом  проекте в статье 12 

закреплены такие полномочия   именно  за нотариусом,  а не  за 

техническим персоналом : 

j) să reprezinte solicitanţii în faţa tuturor autorităţilor competente 

în cadrul acordării unei asistenţe notariale, inclusiv la înscrierea în 

registrele publice; 

k) să expedieze, la cererea solicitantului, informaţii, cereri sau 

demersuri întocmite de acesta, legate de actul notarial sau acţiunea 

notarială solicitată sau îndeplinită; 

Может есть смысл просто исключить приведенные выше  

полномочия для технического персонала, с учетом требований 

статьи 8 законопроекта : 

Articolul 8.  (1) Notarul înfăptuiește activitatea notarială personal, cu 

excepțiile stabilite de lege.  

 

Nu se acceptă 

Transmiterea actelor notariale este o 

activitate tehnică şi poate fi realizată de 

către persoanele care asigură activitatea 

notarului spre deosebire de 

reprezentarea în faţa autorităţilor 

competente în cadrul acordării unei 

asistenţe notariale, inclusiv la înscrierea 

în registrele publice, activitate care 

urmează a fi realizată de către notar 

personal. 

  

Кроме того, хочется обратить внимание в статье 12  и  

на пункт : 

b) să angajeze personal tehnic şi alt personal pentru asigurarea 

activităţii sale; 

Но, если говорить о праве нотариуса на заключение договоров 

с обслуживающим персоналом, нельзя забывать и о праве нотариуса 

на списание всех расходов, связанных с выплатой зарплаты и 

взносов в соц.фонд и по медицине. 

Se acceptă 



И, если обратиться к  Налоговому кодексу, который  

регулирует именно такие моменты, а именно,  к статье 12 (11) НК 

РМ, то можно  увидеть определение  понятию ВЫЧЕТ : 

«  вычет -  сумма, вычитаемая из валового дохода 

налогоплательщика при расчете   налогооблагаемого дохода  в 

соответствии с положениями налогового   законодательства.» 

              Таким образом, только налоговый кодекс определяет.  что 

можно списывать, а что нет. А потому, обратимся   далее  к  главе 

10.1 Налогового кодекса,  которая  регулирует только 

деятельность  публичных  нотариусов,  и к статье 69.4 , в 

которой  указано: 

Статья 69-4. Расходы публичного нотариуса 

« Из средств, полученных за оказание нотариальных услуг, 

публичный нотариус имеет право покрывать расходы, связанные с 

осуществлением нотариальной деятельности, ее материально-

техническим обеспечением, арендой и содержанием помещения 

нотариального бюро, оплатой услуг нанятого технического 

персонала.» 

 

      Таким  образом, расходы   можно  списывать, в связи с 

заключенными договорами,  не с любым персоналом ,  а только с  

техническим. 

          Поэтому и  в статье 12  b) законопроекта о нотариате 

предлагается   оставить  только «  b) să  angajeze personal  tehnic»,  

а слова « şi alt personal»  исключить. 

 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Pentru o informare,  la art. 38, alin. (3) de exclus „în baza 

contractului individual de muncă‖, deoarece atribuţiile enunţate se pot 

efectua şi în baza contractului de prestări de servicii, cum ar fi lucrări de 

arhivare, lucrări tehnice, ţinerea contabilităţii şi alte acțiuni tehnice, se 

efectuează și în baza de contract de prestări servicii. 

 

Nu se acceptă 

Contractul individual de muncă oferă o 

protecţie mai mare persoanelor care 

asigură activitatea notarului. 

Asociaţiei  Art. 38 al.3 de exclus cuvintele „angajat în baza contractului Nu se acceptă 



Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

individual de muncă‖, de consultat Codul Muncii; 

 

Contractul individual de muncă oferă o 

protecţie mai mare persoanelor care 

asigură activitatea notarului. 

Articolul 39.  Sigiliul notarului şi 

blanchetele  speciale  

(1) Notarul dispune de un sigiliu 

al notarului de configuraţie rotundă cu 

imaginea stemei de stat plasată pe 

centru, în jurul căreia se inscripţionează 

cuvintele "Republica Moldova", "Notar", 

„numele şi prenumele notarului‖, 

„numărul licenţei‖, „codul fiscal‖. 

Sigiliul notarului se confecţionează după 

un model unic, aprobat de Ministerul 

Justiţiei, în baza extrasului Hotărîrii 

Comisiei de licențiere de aprobare a 

rezultatelor concursului.  

(2) Notarul aplică sigiliul personal 

şi exclusiv pe actele ce ţin de  activitatea 

notarială.  

(3) Sigiliul se păstrează într-un 

safeu securizat în incinta biroului 

notarului sub supravegherea şi pe 

răspunderea personală a notarului. 

(4)  În cazul pierderii sau a 

furtului sigiliului, notarul este obligat 

imediat să comunice acest fapt 

autorităţilor competente şi Ministerului 

Justiţiei. 

(5) În cazul în care sigiliul este 

deteriorat sau sunt alte motive ce impun 

înlocuirea acestuia, despre 

confecţionarea noului sigiliu va fi 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Art. 39 (1) ‖cod fiscal‖ de exclus, deoarece  încalcă drepturile personale 

a notarului. 

Art. 39 (7) de exclus din lipsa de oportunitate. 

 

Se acceptă cu reformulare 

 

  

Art. 39(2) «Notarul aplică sigiliul personal şi exclusiv pe actele 

notariale şi documentele ce ţin de realizarea  activităţii notariale 

заменить на  слова  acţiuni  notariale». 

Еще раз обращаем внимание, чтобы в статье 39 проекта 

В пункте 2 слова  « activității notariale»  заменить  на  « 

actiuni  notariale». 
(2) Notarul aplică sigiliul personal şi exclusiv pe actele notariale 

și documentele ce țin de realizarea activității notariale. 

           Нотариус не является ни юридическим лицом, ни  

экономическим агентом, а гербовая  печать  придает юридическую 

силу и проставляется только на  нотариальные  документы, которые 

принадлежат другим лицам, а не нотариусам,  и не связанные с его 

деятельностью, т.е. печать не проставляется на отчетах, на 

бухгалтерских документах. Это исходит из правового статуса 

нотариуса, см. в проекте  -  статья 13 b)  « să acorde persoanelor fizice 

şi juridice asistenţă în exerciţiul drepturilor şi în ocrotirea intereselor 

lor legitime». 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune expunerea art. 39 alin. (7) în următoarea redacţie: „În cadrul 

îndeplinirii acţiunilor aferente îndeplinirii actelor sau acţiunilor 

notariale pot fi utilizate diferite ştampile fără stemă de stat, inclusiv 

numărătoare. Regulamentul cu privire la sigiliul notarului şi ştampilele 

notarului va fi aprobat de Ministerul Justiţiei după consultarea Camerei 

Se acceptă parţial 

Două ştampile sunt suficiente pentru 

desfăşurarea activităţii de notar. 



informat Ministerului Justiţiei cu 

prezentarea specimenului sigiliului. 

(6) Confecţionarea, utilizarea, 

păstrarea şi predarea spre lichidare a 

sigiliului este atribuţia exclusivă a 

notarului care va suporta personal 

cheltuielile aferente, cu excepţiile 

prevăzute de lege. 

(7) Pentru evidenţa lucrărilor de 

secretariat, notarul dispune de un sigiliu 

pentru corespondenţa de intrare şi ieşire 

de formă dreptunghiulară care este 

utilizat de către notar, salariaţii notarului 

şi notarul stagiar. 

(8) Actele notariale pot fi 

întocmite de către notar şi pe blanchete 

speciale. Întocmirea actului notarial pe 

blanchetă specială nu conferă acestuia o 

forţă juridică superioară.  

 

Notariale‖. Este de menţionat, că notarul utilizează ştampile nu doar 

pentru lucrări de secretariat, ci şi pentru lucrări de arhivă, pentru evidenţa 

contabilă etc. Drept urmare, limitarea posibilităţii de utilizare a 

ştampilelor nu este una justificată. 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.39 

Credem că este prea detaliat pentru un text de lege. 

 

La alin.(1) propunem excluderea sintagmei „în baza extrasului 

Hotărîrii Comisiei de licențiere de aprobare a rezultatelor concursului.‖  

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată 

       In textul  art. 43 precum și în textul proiectului  propunem de 

substituit cuvîntul ―sigiliul‖ în ―ştampila‖,  dat fiind faptul că această 

noţiune este deja enunţată în legislaţie,  cum ar fi Regulamentul cu 

privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, precum şi în alte acte 

normative ce reglementează obţinerea licenţei pentru desfăşurarea acestei  

activităţi. 

 

Nu se acceptă 

Această denumire se păstrează pentru a 

face distincţie între ştampila cu stema 

de stat a notarului şi ştampila utilizată 

pe toate actele aferente activităţii 

notarului. 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Referitor la art. 39, alin. (1) de substituit „extrasul Hotărîrii 

Comisiei de licenţiere de aprobare a rezultatelor concursului‖ cu 

„extrasului din Registrul de Stat al notarilor‖. La întrarea în vigoare a 

noii legii,  notarii care activau anterior pentru schimbarea sigiliului se vor 

adresa la MJ și va fi mai oportun și mai rapid să fie eliberat acest extras, 

această normă fiind aplicabilă și în cazul confecționării noii ștampile în 

urma deteriorării.  

Pentru art. 39, alin. (2) de exclus „personal‖, deja este 

reglementat acest fapt în art. 8. 

 

Se acceptă parţial 

Notarii care încă nu au fost investiţi în 

funcţie nu sunt înscrişi în registru.  

Articolul 8 se referă la îndeplinirea 

personală a competenţelor şi nu 

specifică obligaţia notarului de a aplica 

sigiliul personal. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 39 al.1 de completat/adăugat după „nota Comisiei de 

Licenţiere/Registrul de Stat al notarilor‖; 

 

Se acceptă 



Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

    Далее, обращаем внимание и на содержание статьи 39 из 

законопроекта. 

             Еще раз хочется обратить внимание, что  ни нотариус, ни его 

деятельность не подпадают  под  действия и понятия 

законодательных актов, касающихся предпринимательства и 

 хозяйствующих субъектов.Нотариусы не являются юридическими 

лицами, а поэтому, характерные  признаки  для перечисленных лиц 

(в том числе, юридического лица) никак не могут быть применены в 

отношении нотариусов.  Это касается в первую очередь и печати, 

которой пользуется нотариус,  и к которой никак не МОГУТ быть 

 предъявлены требования, относящиеся к  хозяйствующим 

субъектам! Речь идет о том, что в печати нотариуса  не может 

 проставляться   фискальный код, это не предприятие!   Кроме того, 

печать нотариуса  необходимо проставлять  НЕ на все документы, 

связанные с нотариальной деятельностью, а только на нотариальные 

акты и документы , связанные с осуществлением нотариальных 

действий, как это было всегда и изначально в законе о нотариата 

1997 года(!)    

        Это исходит из самого правового статуса нотариуса и его 

полномочий : 

  Статья 9 : 

      (1) Notarul este exponentul puterii de stat împuternicit în modul 

stabilit de lege, în bază de licenţă și a ordinului de investire cu 

împuterniciri, să desfăşoare activitatea notarială.  

Статья 2 : 

(3) Notarul nu este funcţionar public, nu are statut de persoană juridică, 

iar  

activitatea acestuia nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi 

raportată la o astfel de activitate. 

(3) La îndeplinirea actului notarial, notarul este imparţial respectînd 

drepturile şi interesele legale ale persoanelor care solicită îndeplinirea 

actului notarial, precum şi a persoanelor interesate.  

(4) În activitatea sa, notarul asigură, în condiţiile legii, respectarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor … 

          Поэтому, предлагается убрать из статьи 39 в части (1) слова 

 „codul fiscal‖, а в части 2 этой же статьи  –  убрать слова « personal», 

Se acceptă parţial 

Notarul trebuie să aplice sigiliul 

personal şi nu pot aplica sigiliul 

personalul ce asigură activitatea 

notarului. Notarul răspunde personal 

atît pentru păstrarea deteriorarea, 

pierderea sigiliului cît şi pentru actele 

notariale pe care este aplicat sigiliul 

său, acesta adeverind autenticitatea 

actului. Din aceste considerente este 

inadmisibil ca sigiliul notarului să 

poată fi aplicat şi de către altă persoană 

decît notarul. 

 



т.к.  печать не может быть персональной, когда  нотариус 

 представляет  государство, исполняя часть его функций,  и 

наделяется  полномочиями по приказу министра(!)  А также, в этой 

части указать, что гербовая печать проставляется  только на 

 нотариальных актах и на документах, связанных  с осуществлением 

 нотариальных   действий. 

 

Articolul 40. Arhiva activităţii 

notariale 

 (1) Actele notariale îndeplinite 

de notar în procesul desfăşurării 

activităţii notariale, care potrivit 

legislaţiei se supun păstrării, inclusiv 

actele în temeiul cărora acestea au fost 

îndeplinite,  registrele notariale formează 

arhiva activităţii notariale care este 

proprietate a statului. 

(2) Notarii sunt în drept să  

înfiinţeze depozite comune pentru 

păstrarea arhivei notariale. Posesorul 

arhivei notariale trebuie să asigure 

imposibilitatea accesului terţilor la 

informaţie din arhiva notarială, inclusiv 

în varianta digitală, precum şi 

integritatea documentelor notariale, 

registrelor şi a altor documente care se 

păstrează în arhiva. 

(3) Notarul ţine arhiva activităţii 

notariale şi în formă digitală.  

(4) Dosarele succesorale, precum 

şi actele aflate în procedură notarială nu 

fac parte din arhiva notarială. 

Documentul notarial şi actele care îl 

însoţesc devin parte componentă a 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Art. 40 (5) nu este clar cine va  elibera duplicate din arhiva predată spre 

păstrare Camerei Notariale, propun ca arhivele să fie transmise arhivelor 

municipale sau raionale. 

Nu se acceptă 

Arhivele municipale sau raionale nu 

dispun de suficiente surse pentru a ţine 

arhiva notarilor şi a elibera extrase din 

aceasta. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 40 

Articolul este prea detaliat, conţine norme ce ţin de modul de 

implementare a unei legi. Propunem revizuirea conţinutului acestuia 

pentru a fi păstrate doar prevederele necesare la rang de lege. 

Alin. (3) Propunem excluderea alin.(3) art.44. Se impune o 

obligaţie nouă care nu are finalitate.  Dublează  lucrul notarului, nu este 

clar cine este destinătarul acestor informaţii electronice deoarece în 

condiţiile legislaţiei actuale arhiva de stat recepţionează arhiva doar pe 

format de hîrtie. Nu există un alt act normativ care reglementează 

politica în domeniul arhivării privind ţinerea arhivei în format 

electronic. Ar avea rost arhiva electronică, cînd statul ar fi creat o 

platformă electronică unde ar recepţiona arhiva tuturor autorităţilor, 

inclusiv a notarilor. Adiţional sînt acte notariale care nu se păstrează în 

arhiva notarială. Norma propusă este avangardistă, dar preamatură. Nu 

este gîndit mecanismul de implementare şi protecţie, din care motiv 

propunem excluderea ei. 

Se acceptă parţial  

La alineatul (3) se instituie o normă 

permisivă  

În ce priveşte crearea depozitelor comune, credem ca aceasta e 

posbil în cadrul birourilor asociate. În celelalte cazuri, propunem 

împuternicirea Camerei Notariale cu crearea depozitelor comune şi 

asigurarea principiului secretului actului notarial. 

  

 

Prevederile prezentului articol nu 

exclude posibilitatea înfiinţării 

arhivelor comune de către Camera 

Notarială. 



arhivei notariale după finisarea acordării 

asistenţei notariale, iar registrele 

notariale – după finisarea lor. Prin 

derogare, în cazul suspendării sau 

încetării activităţii notariale, în scopul 

predării arhivei notariale către un alt 

notar, acestea se consideră parte 

componentă a arhivei notariale, iar 

notarul care a recepţionat arhiva deţine 

competenţa de a finisa procedurile 

notariale. 

(5) După aprobarea/coordonarea 

inventarelor dosarelor notariale de către 

serviciile de arhivă municipale sau 

raionale, arhiva va fi predată spre 

păstrare Camerei Notariale. 

(6) La expirarea termenului de 10 

ani de la preluarea arhivei notarului, 

Camera Notarială va preda arhiva 

notarială pe suport de hîrtie spre păstrare 

serviciului de arhivă municipal sau 

raional. 

(7) În cazul încetării activităţii 

notariale sau schimbării teritoriului de 

activitate, notarul, în termen de o lună, 

transmite, în temeiul ordinului 

ministrului justiţiei, arhiva notarială  

Camerei Notariale, conform actului de 

preluare-predare.  

(8) În cazul decesului notarului, 

imposibilităţii de a transmite personal 

arhiva notarială sau netransmiterii 

arhivei notariale, aceasta va fi transmisă 

Camerei Notariale în temeiul Ordinului 

ministrului justiţiei de către Comisia 

creată în acest scop din reprezentanţi ai 

Propunem de revăzut mecanismul de transmitere a arhivei către 

Cameră. Camera are sediul în Chişinău, iar notarul suspendat poate fi 

dintr-un raion îndepărtat. Cetăţenii vor avea de parcurs sute de kilometri 

pentru o copie sau un duplicat. 

 

Nu se acceptă 

Altfel cetățeanul nu cunoaște unde se 

poate adresa pentru a obține copii de pe 

documentele din arhivă. Camera poate 

crea depozite regionale. 

Alin. (10) Propunem atribuirea în competenţa Ministerului a 

competenţei de aprobare a termenelor de păstrare a dosarelor notariale, 

modul de evidenţă, pregătire, păstrare şi predare a acestora, precum şi 

nomenclatorul dosarelor. Acest act normativ trebuie modificat în 

dependenţă de tipurile actelor care se modifică. Va fi necesară 

modificarea unei hotărîri de guvern pentru asemenea cazuri. 

Regulamentul actual deja necesită modificări.  

 

 

Se acceptă 

 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 40 (1) cuvîntul «inclusiv» de substituit cu cuvîntul «și». 

 
Se acceptă 

Art. 40 (5) De stabilit termenul de păstrare la notar  - 5 ani, deoarece 

perioada respectivă arhiva încă este lucrativă. 

 

Nu se acceptă 

După aprobarea inventarelor, arhiva se 

transmite Camerei Notariale. Extrasele 

din documente pot fi eliberate și după 

transmiterea arhivei de către Cameră. 

Art. 40 (9) Dreptul de a primi informații din arhiva notarială îl au doar 

persoanele care au acces la secretul notarial. (Formularea este foarte 

vagă, inclusiv și angajații? Cercul de persoane urmează să fie stabilt 

expres analogic cu prevederile art. 15 (1)). 

 

Se acceptă 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 La art. 40, alin. (3) de introdus ‖Notarul poate …‖. Din 

conținutul prevederii reiese ca fiind o obligație. Ținerea arhivei și în 

formă digitală necesită a reglementare aparte cum ar fi ce acte care  vor fi 

păstrate, pe ce suport, etc. Prin urmare, această normă   nu va putea fi 

Se acceptă 



Ministerului Justiţiei, Camerei Notariale, 

Serviciului municipal sau raional de 

arhivă. Transmiterea se efectuează în 

baza actului de preluare-predare, cu 

anexarea Inventarului dosarelor 

transmise, întocmit în 3 exemplare, care 

se transmite fiecărui membru al 

Comisiei. 

(9) Dreptul de a primi informaţii 

din arhiva notarială îl au doar persoanele 

care au acces la secretul notarial. La 

solicitarea acestor persoane, pot fi 

eliberate copii ale documentelor 

notariale şi ale altor documente păstrate 

în arhiva notarială, inclusiv şi extrasele 

din acestea. 

(10) Termenele de păstrare a 

dosarelor notariale, modul de evidenţă, 

pregătire, păstrare şi predare a acestora, 

precum şi nomenclatorul dosarelor,  se 

stabilesc de Guvern.  

 

 aplicată la intrare în vigoare a legii. 

27. La art. 40, alin. (7) de completat „arhiva notarială ordonată 

conform legislaţiei‖. În prezent o parte din notari nu au ordonat arhiva . 

Respectiv,   notarul, MJ sau CN care va prelua arhiva neordonată într-un 

fel este pedepsită de a o ordona pe cont propriu. 

 

Ser

viciul de 

stat de 

arhivă 

 La art. 40 alin 2 nu este specificat care este principiul în baza 

căruia notarii au dreptul să înființeze depozite comune. Se propune 

acordarea acestor depozite după principiul geografic. În consecință , după 

sintagma „depozite comune‖ se propune să se completeze cu sintagma 

„municipale sau și raionale‖. 

 

Se acceptă 

La art. 40 alin 5 se propune următoarea redacție : „ După 

aprobarea inventarelor documentelor cu termen permanent de păstrare de 

către Comisia Centrală de Expertiză și Control ( CCEC) din cadrul 

Serviciului de stat de Arhivă al RM și respectiv coordonarea inventarelor 

cu termen lung de păstrare de către serviciile municipale sau raionale de 

arhivă, arhiva va fi predată în arhiva notarială sau depozitele comune, 

după caz, Camerei Notariale‖.  CCEC di cadrul SSARM  este organul 

colegial , competent, care are ca atribuții aprobarea inventarelor 

prezentate de către instituțiile sursă de completare. Serviciile 

raionale/municipale de arhivă coordonează inventarele și nicidecum nu le 

aprobă. 

 

Se acceptă parţial 

La art. 40, alin. 6 termenul de 10 ani va fi substituit cu termenul 

de 75 ani. Termenul de 75 ani vine în contradicție cu pct. 12 din 

Regulamentul Fondului arhivistic de Stat, aprobat prin hotărîrea 

Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992. De asemenea, alin. 6 intră în 

contradicție cu prevederile art. 14 alin 5 lit. b) al proiectului prezentat 

spre avizare, care se referă la obligația notarului de a păstra secretul 

profesional pe un termen de 75 ani din ziua întocmirii actului sau a 

acțiunii notariale. 

 

Nu se acceptă 

Actele normative în vigoare, conform 

art. 73 din proiect vor fi aduse în 

concordanță cu prevederile prezentului 

proiect în termen de 6 luni din data 

intrării în vigoare a acestuia. 

Secretul profesional notarul urmează 

să-l păstreze indiferent de faptul unde 

se păstrează actul întocmit. 



La art. 10 sintagma „Guvern‖ urmează a fi substituită cu 

sintagma „ se stabilesc de către SARM în calitate de organ de stat de 

supraveghere și administrare a Fondului Arhivistic al RM‖. În 

conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul  aprobat prin HG nr. 

695 din 14 septembrie 2012, „ Serviciul este autoritate administrativă 

centrală de specialitate, subordonată Guvernului, care elaborează și 

promovează politica statului în domeniul arhivistic. 

Nu se acceptă 

SARM nu este autoritatea care 

promovează și realizează politici în 

domeniul notariatului. Totodată, una 

din etapele elaborării actului normativ 

este avizarea acestuia în cadrul căreia 

se va consulta și SARM. 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC  Olga 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC-

SPEIANU  

Ala 

 La „Articolul 40. Arhiva activităţii notariale‖  

 

... (3) Notarul ţine arhiva activităţii notariale şi în formă digitală.‖ ... 

 

        Nu este prea clar care informaţie din arhiva activităţii notariale se va 

păstra şi în                    formă  digitală ...  

 

Se acceptă 

La alineatul (3) se instituie o normă 

permisivă 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 40 al.3 de completat după cuvîntul „notarul‖ cu cuvîntul „poate‖. Se acceptă 



Articolul 41. Raportarea notarilor 

Notarul prezintă Ministerului 

Justiţiei şi Camerei Notariale, o dată în 

an raportul despre activitatea sa 

profesională, în forma și în termenele 

stabilită de către Camera Notarială. 

 

  

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.41 

Ministerul este autoritatea care trebuie să facă politica în 

domeniu. Totalizarea raportului statistic ar fi o atribuţie nespecifică 

pentru Minister. Propunem atribuirea acestei competenţe camerei, care 

va prezenta ministerului raportul totalizat. 

Propunem formularea  articolului în următoarea redacţie. 

Articolul 41 

Notarul prezintă Camerei Notariale, o dată în an raportul statistic 

despre activitatea sa profesională, în forma și în termenele stabilită de 

către Camera Notarială. 

După totalizarea dărilor de seamă, Camera Notarială prezintă 

Ministerului Justiţiei raportul statistic anual privind activitatea notarială 

pe ţară. 

 

Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 Art. 41 necesită a fi reformulat, or nu este clar din care cauză raportul se 

prezintă Ministerului Justiţiei şi Camerei Notariale, însă este aprobat doar 

de Camera Notarială? Rezultă că funcţiile acestor organe se dublează, 

deşi, în fond aceste rapoarte trebuie să fie diferite şi să corespundă 

scopurilor urmărite de către fiecare organ. 

Totodată, necesită a fi înlăturate şi greşelile gramaticale. 

 

Se acceptă 

Articolul 42. Plata pentru asistența 

notarială  

(1) Actele notariale, acordarea 

consultaţiilor juridice, redactarea 

proiectelor de documente şi alte acţiuni 

notariale, se efectuează contra plată. 

(2) Pentru activitatea notarială se 

achită taxa de stat şi plata notarială. 

(3) Cuantumul taxei de stat se 

stabileşte de lege. Taxa de stat se 

încasează şi se varsă la bugetul de stat.  

Notar 

Public 

Petru Luca 

 art. 42 la  p.5 sintagma prin eliberarea bonului de plată urmează să fie 

exclusă.  

 

Se acceptă 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Recomand la Art. 42, alin. (5) de exclus „şi se confirmă prin 

eliberarea bonului de plată‖. Se  eliberează şi alte documente contabile, 

cum ar factura fiscală în cazul achitării taxelor notariale prin transfer. 

Consider că nu este necesar de indicat în lege, deoarece aceste 

documente contabile sunt stabilite în alte acte normative în care se indică 

denumirea lor. 

 

Se acceptă 



(4) Mărimea plăţii pentru 

activitatea notarială se stabileşte prin  

lege. 

(5) Sumele băneşti prevăzute la alin. (2) 

se indică în registrul actelor notariale şi 

se confirmă prin eliberarea bonului de 

plată de către notar. 

Propun la art.42 de completat cu un nou aliniat.   

―Costurile privind verificarile şi înscrierile în registrele 

electronice vor fi suportate de parţile interesate, iar tarifele privind 

înscrierea şi verificarea în registre se vor stabili de catre Camera 

Notarială. 

 

Nu se acceptă  

Plata pentru asistenţa notarială va fi 

stabilită printr-o lege aparte 

SR

L „NotPel” 

 Se propune următoare redacţie a art. 42: 

„(1) Actele notariale, acordarea consultaţiilor juridice notariale, 

redactarea proiectelor de documente şi alte acţiuni notariale, se 

efectuează contra plată. 

(2) Plata pentru asistenţa notarială va fi reglementată printr-o lege.‖ 

Este de menţionat, că potrivit proiectului urmează a fi elaborată şi 

aprobată o altă lege în acest domeniu. Drept urmare, nu se cunosc 

detaliile privind conceptul în domeniul plăţilor notariale. Astfel, există un 

risc că conceptul ales de legiuitor pentru proiectul legii privind plăţile 

notariale va fi unul care nu va corespunde acestor prevederi şi va apărea 

necesitatea de amendare a acestei legi. 

 

Se acceptă cu reformulare. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.42 al.2 și al.3 de exclus; 

 
Se acceptă cu reformulare 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Нельзя не обратить внимание и на содержание статьи 42 в 

пунктах (2) и (3),  касающихся  уплаты государственной пошлины : 

 

 Articolul 42 Plata pentru asistența notarială  

(2) Pentru activitatea notaria lă se achită taxa de stat  şi plata 

notarială. 

(3) Cuantumul taxei de stat se stabileşte de lege. Taxa de stat se 

încasează şi se varsă la bugetul de stat.  

 

Se acceptă cu reformulare 

Se propune ca toate chestiunile ce 

vizează plata pentru asistența notarială 

să fie reglementate prin lege separată. 



Для  уяснения права нотариуса на взыскание государственной 

пошлины, обратимся изначально к Закону   о государственной 

пошлине, к статье 1, а именно : 

 

Государственная пошлина - это денежная сумма, взимаемая 

специально уполномоченными на то государственными органами (!) 

с физических и юридических лиц, в интересах которых совершены 

действия или которым выданы документы, имеющие юридическое 

значение. 

 

Публичные нотариусы (!) не являются ни органами, ни тем 

более, государственными, а следовательно, не подпадают под 

действие указанного закона и не имеют право взыскивать 

государственную пошлину (!).  

 

Вопрос, кто имеет право взыскивать, правильно начислять 

размеры госпошлины и собирать  квитанции или платежные 

поручения за их перечисление, не относится к разряду Закона о 

нотариате и к компетенции нотариуса. Да, нотариусы на 

сегодняшний день имеют право уплачивать для обратившегося за 

совершением нотариального действия, сумму госпошлины, но не 

более. Куда отдавать, кому предоставлять  документ об оплате 

указанных сумм, Законом о государственной пошлины не 

прописано. 

Но, однозначно, что к компетенции нотариуса это не 

относится, так как только государственные органы 

(государственные служащие, должностные лица) имеют право  

взыскивать  данные платежи, и только должных лиц 

государственных органов  имеют право проверять на предмет 

правильности взысканных сумм, а не нотариусов.  

 

Это всѐ вытекает из действующего Закона о государственной 

пошлине: 

 

Статья 8. Ответственность за правильность взимания 

государственной пошлины 



Должностные лица учреждений, взимающих 

государственную пошлину, а также их руководители несут 

установленную действующим законодательством ответственность 

за правильность взимания пошлины, за своевременность и полноту 

внесения ее в бюджет. 

Нотариусы такими лицами не являются (!) 

 

Статья 9. Органы, осуществляющие проверку правильности 

взимания государственной пошлины. 

Проверку правильности взимания государственной пошлины, 

а также своевременности и полноты внесения ее в бюджет во всех 

взимающих государственную пошлину учреждениях осуществляют 

финансовые органы и государственные налоговые инспекции. 

 

Далее, из этого же Закона о госпошлине: 

 

Статья 6. Порядок уплаты государственной пошлины. 

Государственная пошлина уплачивается наличными 

деньгами, а также путем перечислений со счета плательщика в 

банковском учреждении. 

 

Таким образом, сумму денег, которую сегодня передают 

нотариусу в день совершения нотариального действия, 

обратившиеся к нему лица, для перечисления еѐ в государственный 

бюджет, государственной пошлиной еще не является, так как 

согласно статье 6 Закона о госпошлине она такой становится, если 

только  уплачивается в банковском учреждении. У нотариуса, в 

этом случае, просто увеличивается сумма нотариальной платы, и не 

более. Вот и получается, что нотариус на сегодня является только 

«посредником»  между плательщиком госпошлины и банком, 

которому по закону разрешена уплата (как по доверенности) 

необходимой суммы, но не ее взыскание. Поэтому, при проверке 

вторых экземпляров «bon de plata» у многих нотариусов налоговые 

органы записывали в акты проверок, как нарушения,  указания сумм 

как госпошлины, ссылаясь на то, что только квитанция банка «Banca 

de economii» или платежные поручения являются документами, 



подтверждающими уплату государственной пошлины. То же 

касается и чеков, выданных нотариусами, которые используют 

кассовые аппараты(!) Да, вопрос, кому необходимо отдавать 

уплаченную гос.пошлину, (квитанцию или платежное поручение), 

кто ее взыскивает(?) остается открытым. При этом, однозначно, что 

данный вопрос вне правового поля ЗАКОНА О НОТАРИАТЕ ! 

 

В отношении содержания статьи 42  о  нотариальной плате, 

предлагается  добавить  и право Нотариальной Палаты на 

установление тарифов за дополнительные услуги правового и 

технического характера, оказываемые нотариусами. 

 

Дополнительные услуги правового и технического характера 

являются факультативными по отношению к совершаемому 

нотариальному действию, выполняются с согласия 

заинтересованных лиц, и тариф за их выполнение может быть 

взыскан в качестве дополнительного финансирования нотариальной 

деятельности  вне рамок нотариального действия. При этом, лица, 

обратившиеся к нотариусу, вправе при необходимости 

самостоятельно осуществлять эти действия. 

Оказание нотариусом услуг правового или технического 

характера всегда осуществляется вне рамок нотариального 

действия, но в рамках нотариального производства и оплачивается 

по тарифу, размер которого устанавливается отдельно от размера 

тарифа, устанавливаемого за совершение нотариального действия. 

 

        Рассматривая  данную  статью 42,  хочется обратить внимание 

и на пункт 5 : 

 

  (5) Sumele băneşti prevăzute la alin. (2) se indică în registrul actelor 

notariale şi se confirmă prin eliberarea bonului de plată de către notar. 

 

        Так как по всему тексту закона убраны понятия : «публичные 

услуги», а деятельность  нотариусов  правильно определена, как « 

совершение нотариальных действий», то следует убрать и 

определения, касающиеся  документов, которые характерны только 



для хозяйствующих субъектов  или субъектов, предоставляющих 

услуги ( см. статью 19 и 20 закона о бухгалтерском учете). 

Имеется ввиду, чтобы после слов «prin eliberarea»  убрать слова 

«bonului de plată»(!). 

 

        Какой документ и как он будет называться, будет определен 

только в Законе о плате (!), но однозначно, что не ««bon de plată»(!)  

 

        Поэтому, исходя из принципа последовательности и 

постепенности перехода  на подготовку  проектов и внедрение  

других законов, касающихся деятельности нотариусов, предлагается 

написать : „ şi se confirmă prin eliberarea documentului de plată de către 

notar‖(!). 

 

В статье   42 законопроекта предлагается исключить части 

4 и 5 в отношении государственной пошлины, так как по закону о 

государственной  пошлине публичные  нотариусы не имеют право 

взыскивать госпошлину, а следовательно, и  считать ее, а 

следовательно, и не имеют право указывать сумму  госпошлины в 

реестре  нотариуса, тем более, выдавать документ о ее уплате. Это 

исходит и из пункта (3) статьи 42 проекта :  « Cuantumul taxei de stat 

se stabileşte de lege. Taxa de stat se încasează şi se varsă la bugetul de 

stat direct de la solicitant.» 

Необходимо просто исключить из пункта 2 указанной статьи  

слова о госпошлине. 

    Кроме того, неправильно записано название платы  и за какие 

действия взыскивается государственная пошлина. В законе о 

госпошлине записано: 

 « pentru  actele notariale îndeplinite de  notari şi de alte persoane 

abilitate prin lege:» 

А в законопроекте  указано : 

(2) Pentru activitatea notarială  se achită taxa de stat şi plata notarială 

(4) Mărimea plăţii pentru activitatea notarială se stabileşte în 

conformitate cu  legea. (5) Sumele băneşti prevăzute la alin. (2) se indică 

în registrul actelor notariale şi se confirmă prin eliberarea documentului 

de plată de către notar.  



И вот опять, вопрос, как соотносится понятия  «activitatea 

notarială»  и «asistența notarială» ?!  В названии статьи : Articolul 

42. Plata pentru asistența notarială, а внутри самой статьи « plăţii 

pentru activitatea notarială» ?! 

 

 И в завершении,  еще  один пример о невозможности 

исполнения всех необходимых требований  ТК РМ при 

заключении трудового договора с нанятым  персоналом. Так, из 

законопроекта о нотариате, статья, в которой указаны  случаи, 

когда нотариус может отсутствовать на работе : 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Art 42 (2) de exlus cuvintele ‖taxa de stat‖, deoarece se încalcă art.1 

Legii Taxei de stat. 

Art 42 (3) de exlus deoarece Legea taxei de stat, prevede incasarea taxei 

de stat de către organele de stat, notarii nefiind organe de stat. 

Art. 42 (5) ‖bon de plată‖ de exlus. De adăugat ‖Și la cererea 

solicitantului i se eliberează confirmarea de achitare a plăților‖ (conform 

Hotărîrii Guvernului nr. 917 din 01.10.2010) 

 

Se acceptă cu reformulare 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC  Olga 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC-

SPEIANU  

Ala 

 La „Articolul 42. Plata pentru asistența notarială‖  

 

(1) Actele notariale, acordarea consultaţiilor juridice, redactarea 

proiectelor de documente şi alte acţiuni notariale, se efectuează contra 

plată. ...  

 

Salutăm includerea în lista plăţilor pentru asistenţa notarială a 

plăţii pentru  redactarea  proiectelor  de  documente.  

Totodată, suntem de părerea că nu este binevenită norma prin 

care urmează să eliberăm bonuri de plată, deoarece plăţile incasate sunt 

trecute în registrul actelor notariale şi în actul  notarial,  or eliberarea  

bonurilor  va  lua  din  timpul  notarului.  

 

Se acceptă 

Articolul 43. Absenţa notarului de 

la birou 

(1) Notarul poate absenta de la 

birou în următoarele cazuri: 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

 Art. 43 (1) lit. a, ‖care nu poate depăși 28 zile lucrătoare‖ de exclus. 

(Deoarece notarii nu  au calitate de Salariat conform Codului Muncii 

RM) 

 

Nu se acceptă 

 



a) aflarea în concediul anual care 

nu poate depăşi 28 zile lucrătoare pe an; 

b) aflarea în concediul de 

maternitate  prenatal şi postnatal; 

c) incapacitate temporară de 

muncă; 

d) îngrijirea copilului bolnav sau 

a unui alt membru al familiei bolnav; 

e) deşfăşurarea activităţii 

didactice sau alte activităţi permise de 

lege, care nu poate depăşi volumul de 6 

ore pe săptămînă; 

f) ridicarea nivelului profesional 

în instituţii de învăţămînt sau la cursuri 

de perfecţionare profesională; 

h) participarea în activitatea 

comunităţii notariale, organelor ei 

elective; 

i) participarea la efectuarea 

controlului; 

j) participarea în şedinţele de 

judecată, prezenţa în faţa organelor de 

urmărire penală, procuraturii sau altor 

organe de control. 

(2) Despre absenţa pe un termen 

mai mare de 2 zile lucrătoare consecutiv, 

notarul trebuie să informeze Ministerul 

Justiţiei şi Camera Notarială. În cazurile 

prevăzute la lit a), e) și f) notarul poate 

absenta doar cu acordul prealabil al 

Camerei Notariale.  

(3) Camera Notarială poate 

constata întemeiate şi alte cazuri de 

absenţă temporară a notarului de la 

biroul notarial. 

(4) Acordarea asistenţei notariale 

„NOTA”  

Art. 43 (1) lit. e, ‖care nu poate depăși volumul de 6 ore pe săptămînă‖ 

de exclus. 

 

 

Se acceptă 

Art. 43 (2) de modificat‖2 zile‖ cu ‖5 zile‖ 

 
Se acceptă parțial 

Se modifică termenul în 3 zile 

Art. 43 (5) de exlus. 

 
Nu se acceptă  
Notarul prestează un serviciu de interes 

public, iar apsența acestuia pentru un 

termen mai mare îngrădește accesul 

persoanelor la asistență notarială. 

 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 43 alin. (2) se propune de majorat termenul de absenţă pînă la 3 

zile. 

 

 

Se acceptă 

Art. 43 alin. (5) se propune a fi expus în următoarea redacţie: „(5) 

Absenţa notarului pe parcursul unui an calendaristic nu poate depăşi în 

total 100 de zile lucrătoare, cu excepţia cazurilor în care Camera 

Notarială a permis absenţa pe o perioadă mai lungă, luînd în 

consideraţie temeiul absenţei.‖ 

Este de menţionat, că notarul poate absenta de la birou doar în zilele de 

lucru. Astfel, într-un an în Republica Moldova sînt aproximativ 220 de 

zile de lucru. Deci, dacă se permite notarului o absenţă de 140 de zile, 

rezultă că notarul va putea absenta de la birou mai mult de jumătate de 

an, ceea ce afectează grav nivelul de pregătire a acestuia, iar însăşi 

notarul va pierde din experienţă. Drept urmare, se propune reducerea 

acestui termen pînă la 100 de zile, deci cel mult pînă la 5 luni pe 

parcursul unui an calendaristic. 

 

Se acceptă parțial 

Se specifică că notarul nu poate apsenta 

mai mult de 50 de zile lucrătoare. 

Asociaţia 

Obştească 

 Art. 43 

         Din punct de vedere conceptual este dificil să înţelegem 

Reglementarea apsenței notarului de la 

birou are menirea de a disciplina notarii 



în afara biroului notarial nu reprezintă 

absenţa de la birou. 

(5) Absenţa notarului pe parcursul 

unui an calendaristic nu poate depăşi în 

total 140 de zile. 

 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

semnificaţia acestui articol. Situaţiile de absenţă şi informare au sens 

dacă legea reglementează procedura de substituire a notarului de perioada 

absenţei. Proiectul nostru nu conţine asemenea prevederi. Suplimentar, 

sarcina statului rezidă în garantarea populaţiei cu accesul neîntrerupr/fără 

incomodităţi la servicii notariale, fiind identificat un mecanism clar în 

acest sens trebuie pus pe seama camerei.  

         Trebuie de corelat prevederele acestui articol cu prevederele art.44 

din proiect – interacţiunea între suspendare (cînd apare necesitatea 

demarării procedurii de suspendare) şi absenţă de la birou care se 

consideră motivată. Situaţiile indicate la lit.d) şi f) pot fi interpretate 

extensiv (în asemenea situaţii persoana poate fi absentă mai mult de 140 

de zile). Trebuie de examinat oportunitatea termenului de 140 zile, care 

în viziunea noastră este prea mare. 

         Reieşind din conţinutul art. 43 din proiect, lista situaţiilor de 

absenţă motivată a notarului de la biroul notarial nu este una exhaustivă, 

dat fiind faptul că conform alin. (3) din articol, Camera Notarială va 

putea constata post factum şi alte situaţii de absenţă întemeiate. Ţine de 

menţionat că în practică pot apărea şi alte situaţii imprevizibile, dar 

destul de motivate de absenţă temporară a notarului (spre exemplu, 

depunerea dărilor de seamă la organele fiscale, aprobarea 

nomenclatorului şi inventarelor la serviciile de arhivă, deplasarea din 

teritoriu pentru cumpărarea şi înregistrarea registrelor ce ţin de activitatea 

notarilor, cumpărarea formularelor, etc.). Reieşind din propunerile de 

ordin conceptual asupra proiectului legii, Camera Notarială urmează a fi 

organul de competenţa căruia ţine supravegherea respectării programului 

de muncă de către  notari. Din aceste considerente se propune: 

1) de exclus enumerarea cazurilor în care se justifică absenţa 

notarului, dat fiind faptul că în fiecare situaţie indicată din 

proiect notarul va fi impus să-şi confirme prin 

acte/certificate absenţa. Spre exemplu, în cazul participării 

notarului în şedinţele de judecată, prezenţa în faţa organelor 

de urmărire penală, procuraturii sau altor organe de control, 

notarul va solicita eliberarea unui certificat confirmativ de 

la instanţă, organele de urmărire penală şi alte organe 

abilitate un certificat justificativ a prezenţei notarului în 

proces, interogatoriu sau alte  proceduri. Nu putem afirma 

să-și respecte programul de lucru prin 

informarea organului de 

autoadministratre a profesiei despre 

apsența acestuia precum și despre 

motivele absenței. Notarul este numit 

întru-un anumit teritoriu anume pentru 

a asigura populația cu asistență 

notarială. În situația în care notarul va 

putea apsenta oricînd de la birou și 

pentru oricare motive, accesul 

cetățenilor la această asistență va fi 

periclitat. 

În situațiile prevăzute la litera d) și f), 

dacă termenul este mai mare decît cel 

prevăzut, notarul își va suspenda 

activitatea anume prin corelarea 

prevederilor art. 43 și art. 44. În proiect 

se specifică că notarul poate apsenta 50 

zile calendaristice. 

Anume pentru cazurile imprevizibile 

este introdus alineatul (3) din acest 

articol. 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Nu sunt pertinente argumentele și țin 

doar de comoditatea notarului 

 

 

 

 

 

 

 



cu certitudine că organele enumerate vor elibera careva acte 

justificative cu specificarea orelor petrecute de notar în 

diferite proceduri. 

2) de atribuit competenţa de constatare a situaţiilor motivate 

de absenţă de la birou unui organ concret al camerei. 

3) de stabilit prin lege un termen mai mare decît cel prevăzut 

în proiect, cum ar fi un termen ce nu poate depăşi 5 zile 

consecutiv, cînd notarul este obligat să informeze Camera 

Notarială despre absenţa sa de la birou, pentru ca camera, la 

rîndul său, să intervină în  asigurarea funcţionalităţii 

biroului, dacă notarul este în imposibilitate s-o asigure. 

4) propunem excluderea din prevederele alin.(2) a obligaţiei 

de informare a Ministerului Justiţiei. Dacă este stabilită 

obligaţia de informare ministerul trebuie să asigure 

mecanismul de evidenţă a notarilor şi situaţiilor în care 

notarul a absentat de la birou mai mult de 2 zile consecutiv. 

Este suficient ca camera să ţină aceatsă evidenţă, iar 

ministerul, la necesitate, să se poată informa. 

Legea Estoniei cu privire la notariat cu privire la absenţa notarului de la 

birou dispune 

Статья 19. Отсутствие на работе 

Нотариус обязан уведомить Нотариальную палату о своем 

отсутствии на работе сроком более двух дней. Для отсутствия 

нотариуса на работе сроком более одного месяца, за исключениям 

отсутствия в связи с болезнью, беременностью и родами, требуется 

разрешение министра юстиции. 

 

 

 

Nu se acceptă 

Cazurile sunt enumerate în lege și nu se 

lasă la discreția Camerei. 

Se acceptă parțial 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 La art. 43, alin. (1), de exclus lit. e)  „care nu poate depăşi 

volumul de 6 ore pe săptămînă‖.  Nu putem limita activitatea didactică 

sau alte activităţi, dacă notarul de sine stătător îşi organizează activitatea 

şi este pe cont propriu, ce ar însemna îngrădirea desfăşurării altor 

activităţi permise de lege. 

 

Se acceptă 



Sugerez completarea art. 43, alin. (1)  cu ‗‗lit. k) şi în alte cazuri ce ţin de 

domeniul notarial.‗‗ Nu putem limita doar la cele enunțate, deoarece mai 

există și alte cazuri ce țin de activitatea curentă a notarului cum ar fi: 

notarul aprobă arhiva la Arhiva municipală sau cea raională şi se 

deplasează de fiecare dată personal de mai multe ori. Poate să se 

deplaseze la oficiul cadastral teritorial pentru înregistrarea dreptului de 

proprietate a solicitantului, la CNAS, CNAM, Banca comercială, 

Inspectoratul fiscal ect.  

 

Se acceptă 

La art. 43, alin. (2) de reformulat sau exclus enunţul  „În cazurile 

prevăzute la lit. a), e) și f) notarul poate absenta doar cu acordul prealabil 

al Camerei Notariale.‖ Nu este clar care organ al Camerei Notariale va 

elibera acest acord. Oare  poate Camera Notarială interzice notarului de a 

pleca în concediu, dreptul la odihnă şi dreptul la studii, stabilite şi 

garantate de Constituţie. Notarul va aduce la cunoștință Camera Notarială 

despre motivul absenței. 

 

Se acceptă 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.43 al.2 de exclus „Ministerul Justiției‖ şi de modificat „2 

zile‖ cu „3 zile‖; 

 

Se acceptă 



Articolul 44. Suspendarea 

activităţii notarului 

(1) Activitatea notarului se 

suspendă în cazul:  

a) deţinerii unei funcţii elective 

sau numirea într-o funcţie, pe durata 

mandatului; 

b) desfășurarea unei activități 

incompatibile – pînă la înlăturarea 

circumstanțelor de incompatibilitate, dar 

care nu poate depăși 3 luni; 

c) depunerii cererii pe motiv de 

concediu pentru îngrijirea copilului cu 

vârstă de până la 6 ani; 

d) ridicării nivelului de calificare 

profesională, pe o perioada de până la 3 

ani;  

e) angajării la Camera Notarială, 

dar nu mai mult de 5 ani; 

f) incapacităţii temporare de 

muncă cu o durată mai mare de 140 de 

zile consecutiv; 

g) punerii pe rol a cererii privind 

declararea notarului  incapabil sau 

limitarea capacităţii lui de exerciţiu - 

până la emiterea unei hotărî judecătoreşti 

irevocabile; 

h) aplicării de către instanţa de 

judecată a unei măsuri preventive sub 

formă de arest preventiv sau de arest la 

domiciliu - pe durata aplicării măsurii 

preventive; 

i) aplicării de către instanţa de 

judecată, în calitate de măsură de 

asigurare, suspendarea împuternicirilor 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 44 (1) d) ridicării nivelului de calificare profesională pe o perioadă 

de pînă la 3 ani. (de exclus) 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată 



notarului – pînă la anularea acestei 

măsuri;  

j) încălcarea unor obligaţii 

pasibile de aplicarea sancţiunii 

disciplinare în condiţiile art. 69 lit. d); 

k) în alte cazuri stabilite de lege.  

 (2) Suspendarea se dispune prin 

ordin al ministrului justiţiei. În cazul 

prevăzut la alin. (1) lit. j) suspendarea se 

dispune prin hotărîrea Colegiului 

disciplinar al notarilor.  

 (3) În cazurile prevăzute la alin. 

(1) lit.  c), d) și f) suspendarea se dispune 

la solicitarea notarului. 

(4) Notarul a cărui activitate a fost 

suspendată nu este în drept să desfășoare 

activitate notarială.  

(5) Ordinul ministrului justiţiei 

privind suspendarea activităţii notarului 

sau reînvestirea acestuia cu împuterniciri 

se aduce la cunoştinţa notarului şi se 

publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

(6) După comunicarea ordinului 

de suspendare a activităţii sale, notarul 

este obligat, în termen de 3 zile, să-şi 

transmită sigiliul şi legitimaţia de notar 

spre păstrare provizorie la Camera 

Notarială, iar arhiva activităţii notariale, 

în termen de 1 lună, să o transmită spre 

păstrare Camerei Notariale. Modalitatea 

de transmitere a sigiliului se stabileşte 

printr-un regulament aprobat de  

Consiliul Camerei Notariale. 

(7) În cazul imposibilităţii 

notarului de a transmite personal sigiliul 

Notar 

Public 

Teleucă 

Aliona 

 Art. 44, alin. (9) de introdus cu următoarea sintagmă „La cererea scrisă a 

notarului Camera Notarială restituie sigiliu şi legitimaţia de notar.‖ 
Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune expunerea art. 44 alin. (1) lit. g) în următoarea redacţie: 

„punerii pe rol a cererii privind declararea notarului  incapabil sau 

limitarea capacităţii lui de exerciţiu, de declarare a notarului dispărut 

fără veste sau decedat, de intentare a procesului de insolvabilitate a 

notarului - până la emiterea unei hotărî judecătoreşti irevocabile;‖ 

Completarea cu cazurile de dispariţie fără veste sau declararea persoanei 

decedate nu permite acestuia desfăşurarea activităţii notariale. Intentarea 

procesului de insolvabilitate periclitează activitatea notarială desfăşurată, 

or notarul va fi nevoit să-şi caute surse financiare pentru a stinge 

datoriile, respectiv există o probabilitate foarte mare că în acest scop vor 

fi încălcate prevederile legale. 

 

 

Nu se acceptă  

Declararea notarului dispărut fără veste 

sau decedat servește temei pentru 

încetarea activității notarului și nu 

suspendarea acesteia. Conform 

legislației noaționale notarul este 

persoană fizică și nu poate fi declarat 

insolvabil. 

Se propune excluderea alin. (8) din art. 44. 

În primul rînd, pe perioada de suspendare nu apare un loc vacant. Or, 

după expirarea termenului de suspendare, notarul nu va avea posibilitatea 

de a relua activitatea în aceeaşi circumscripţie notarială, deoarece nu este 

un loc vacant (a fost ocupat de un alt notar). 

Dacă locul nu este vacant, acesta nici nu poate fi ocupat de către un alt 

notar. 

În al doilea rînd, această modalitate de completare a unei circumscripţii 

notariale cu notari va avea drept efect supraîncărcarea teritoriului 

respectiv, fapt ce va aduce prejudicii atît societăţii civile şi statului, cît şi 

comunităţii notariale.  

În acest context, s-a propus implementarea instituţiei notarului interimar, 

care va soluţiona această problemă. 

 

 

Nu se acceptă 

Mecanismul propus are drept scop 

asigurarea accesului cetățenilor la 

asistență notarială. Nu este obiectiv ca 

în teritoriul unde notarul își suspendă 

activitatea accesul la serviciul respectiv 

să fie limitat. Totodată nu se acceptă 

instituția pseudonarului or aceasta va 

crea și mai multe probleme decît există 

la moment. 



şi arhiva activităţii notariale, 

transmiterea se asigură în termenii 

stabiliţi la alin. (6) de către comisia 

creată de Camera Notarială, în 

componenţa căreia sunt desemnaţi şi 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. 

(8) Dacă termenul de suspendare a 

activităţii notarului este mai mare de doi 

ani, în teritoriul respectiv se poate 

adaugă un loc vacant. La adăugarea unui 

loc vacant se desfăşoară concursul 

pentru suplinirea locului vacant 

respectiv. La reluarea activităţii 

suspendate de către primul notar, notarul 

al doilea îşi continuă activitatea în 

teritoriul dat.  

(9) Notarul este obligat să-şi reia 

activitatea  în termen de cel mult 30 de 

zile de la decăderea motivelor care au 

cauzat suspendarea, în baza unei cereri 

adresate ministrului justiţiei. La 

reînvestirea notarului cu împuterniciri, 

trebuie respectate aceleaşi cerinţe ca şi la 

învestirea lui. În decursul a 7 zile de la 

depunerea cererii, ministrul justiţiei 

emite un ordin privind reînvestirea 

notarului cu împuterniciri.  

 (10) Ordinul ministrului justiţiei 

privind suspendarea activităţii notarului 

poate fi contestat în instanţa de judecată.  

 

Se atestă un cadru legal insuficient în privinţa reluării activităţii notariale 

după suspendare. Astfel, se propune excluderea alin. (9) din art. 44 şi 

completarea proiectului cu un articol nou cu următorul conţinut: 

„Articolul ____. Reluarea activităţii notariale 

(1) Notarul este obligat să depună cererea de reluare a activităţii în 

termen de cel mult 30 de zile de la decăderea motivelor care au cauzat 

suspendarea, cu anexarea actelor ce confirmă înlăturarea 

circumstanţelor care au constituit temei pentru suspendare. 

(2) Dacă termenul de suspendare a depăşit un an, înainte de a relua 

activitatea notarul trebuie să frecventeze cursuri de perfecţionare a 

cunoştinţelor. 

(3) Ministrul Justiţiei emite ordinul de reluare a activităţii doar în cazul 

în care: 

1) datele şi actele prezentate de notarul sînt veridice; 

2) lipsesc alte temeiuri de suspendare a împuternicirilor notariale; 

3) este valabil certificatul de birou notarului; 

4) lipsesc temeiuri pentru încetare a împuternicirilor notariale; 

5) notarul a obţinut evaluarea pozitivă în rezultatul cursurilor de 

perfecţionare a cunoştinţelor, în cazul stipulat de alin. (2). 

(4) La reînvestirea notarului cu împuterniciri, trebuie respectate aceleaşi 

cerinţe ca şi la învestirea lui. În decursul a 7 zile lucrătoare de la 

depunerea cererii, ministrul justiţiei emite un ordin privind reînvestirea 

notarului cu împuterniciri.  

(5) Notarul trebuie să reînceapă activitatea în decurs de o lună din data 

publicării ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(6) Nedepunerea cererii de reluare a activăţii sau nereluarea activităţii 

în termenii indicaţi în prezentul articol constituie temei pentru 

retragerea licenţei.‖ 

O reglementare corespunzătoare va exclude orice dubii în conduita 

notarului la reluarea activităţii notariale după suspendare, precum şi 

sancţiunea disciplinară pentru neîndeplinirea acestor acţiuni. 

 

Nu se acceptă 

Alineatul (9) se referă la procedura de 

reluare a activității notarului care 

trebuie să fie similară celeia de 

învestire cu împuterniciri. 



Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 44.   
De exclus lit. d) şi lit.c) din alin. (1)  al articolului, deoarece este prea 

vastă, este susceptibilă de diferite interpretări motivaţia de suspendare a 

activităţii notariale pentru o perioadă atît de îndelungată. Suplimentar, 

sarcina statului rezidă în garantarea populaţiei cu accesul neîntrerupt/fără 

incomodităţi la servicii notariale.  

 

 

Nu se acceptă 

Dreptul la concediu pentru îngrijirea 

copilului este unul garantat, iar 

ridicarea calificării profesionale 

contribuie la calitatea asistenței 

notariale. În perioada respectivă în 

teritoril dat se numește încă un notar. 

Prevederea înscrisă în alin.1 lit.b), în contextul conţinutului art. 11 din 

proiect este o încălcare a obligaţiilor profesionale şi poate avea drept 

consecinţă atragerea la răspundere disciplinară. 

 

Nu se acceptă 

Litera b) se referă la desfășurarea unei 

activități incompatibile cu activitatea 

notarului și nu la încălcarea restricțiilor 

stabilite de lege pentru care notarul 

poartă răspundere disciplinară. 

De completat alin. (1) din articol cu lit.i) „în caz de neachitare a 

obligaţiilor băneşti profesionale, după 6 luni de la scadenţa acestora, până 

la achitarea debitului‖. 

 

Nu se acceptă 

Vărsarea contribuțiilor este o obligație 

a notarului încălcarea acesteia avînd ca 

efect atragerea la răspundere 

disciplinară conform art. 67 lit e). 

Lit. a) şi e) trebuie comasate deoarece reglementează aceiaşi 

situaţie. 

 

Nu se acceptă 

La litera a) este vorba despre o funcție 

electivă indiferent de autoritate, iar la 

litera e) este vorba despre angajarea 

într-o funcție la Camera Notarială. 

În contextul art. 52 din proiect de modificat la lit.e) termenul „5 

ani‖ pe „4 ani‖ . 

 

Nu se acceptă 

Prevederea respectivă este corelată și 

cu articolul 53 din proiect ( secretarul 

general este numit pentru un termen de 

5 ani. 

Cu referinţă la prevederile alin. (2) şi (3) din articol, reieşind din rolul 

Camerei Notariale ce trebuie să-l deţină în activitatea profesională  a 

notarilor, se propune ca în toate cazurile stabilite de lege, suspendarea 

activităţii notariale în cazurile atribuite doar în competenţa ministrul 

justiţiei, să fie efectuată cu avizul  consultativ al Camerei Notariale. 

Nu se acceptă 

Temeiurile suspendării activității 

notarului sunt prevăzute expres în acest 

articol. Atîta timp cît temeiurile 

respective au caracter obiectiv, avizul 

camerei este inutil. 



         Deoarece pe perioada suspendării este necesar de asigurat 

funcţionalitatea biroului propunem preluarea mecanismului de asigurare 

a activităţii prevăzut în Germania şi Estonia. Stagiarii care au susţinut 

examenul de calificare, fiind în aşteptarea concursului pentru un loc 

vacant pot fi investiţi temporar cu atribuţii pentru substituirea notarului 

temporar absent. Scoaterea la concurs a locului notarului temporar absent 

poate duce la creşterea nejustificată a numărului de locuri vacante în 

teritoriul de activitate. Necesitatea creşterii numărului de notari într-un 

teritoriu de activitate trebuie să fie justificată şi de creşterea solicitărilor 

din partea cetăţenilor. 

 

Nu se acceptă 

Pot desfășura activitate notarială doar 

persoanele care au parcurs toate etapele 

stabilite de lege în acest sent. Pentru 

Republica Moldova, instituția 

interimatului nu este aplicabilă din 

următoarele motive: 

- statutul notarului interimar este altul 

decît cel al notarului, iar forța actului 

întocmit este aceiași; 

- notarul interimar va trebui să facă 

niște investiții esențiale pentru a-și 

desfășura activitatea care nu sunt 

echitabile în dependență de timpul 

pentru care își desfășoară activitatea; 

- activitatea acestuia este total 

dependentă de notarul pe care îl 

înlocuiește. 

       

        La alin. 4 propunem de completat cu propoziţia „Girul de 

autentificare aplicat pe actele notariale întomite în perioada suspendării 

activităţii este nul.‖ 

 

Nu se acceptă 

Persoana care se adresează notarului nu 

poate fi sancționată pentru 

nerespectarea obligațiilor de către 

notar. 

          La alin. (6) propunem de revăzut mecanismul de transmitere a 

arhivei către Cameră. Camera are sediul în Chişinău, iar notarul 

suspendat poate fi dintr-un raion îndepărtat. Cetăţenii vor avea de parcurs 

sute de kilometri pentru o copie sau un duplicat. 

 

Nu se acceptă 

Camera va putea crea depozite 

regionale și nu neapărat cetralizat. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 44 al.1 lit. „g‖ şi „i‖ de exclus şi de consultat legislaţia 

Germaniei; 

Art. 44 al.2 de adăugat „şi este îregistrată la Ministerul Justiției‖. 

De verificat unde este înregistrat Statutul notarilor, spre exemplu 

România; 

 

Nu sunt clare și argumentate obiecțiile 



Articolul 45. Încetarea activităţii 

notarului 

(1) Activitatea notarului încetează 

în cazul: 

a) depunerii cererii; 

b) decesului; 

c) declarării lui dispărut fără veste 

sau decedat; 

d)  retragerii licenţei; 

e) atingerii vârstei de 65 de ani; 

f) necorespunderii condiţiilor 

prevăzute la art. 9 alin. (2) lit a), b), h) şi 

i); 

g) survenirea unei situații 

prevăzute la art.9 alin. (3);  

h) anularea licenței. 

 (2) Încetarea activităţii notarului 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 La art. 45, alin. (2) de substituit „Camera Notarilor‖ cu „Camera 

Notarială‖ 

Art. 45, alin. (6) de completat cu „arhiva ordonată conform 

Hotărîrii Guvernului‖ 

 

Se acceptă 



se dispune prin ordin al ministrului 

justiţiei din oficiu, la cererea notarului 

sau la cererea Camerei Notarilor. 

(3) Licența notarului se anulează 

în cazul depistării circumstanţelor care 

adeveresc acţiunile nelegitime ale 

notarului la obţinerea licenţei.  

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) 

lit. d) activitatea notarului încetează în 

baza Hotărîrii Colegiului disciplinar. 

(5) Ordinul ministrului justiţiei 

privind încetarea activităţii notarului se 

publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. Ordinul privind 

încetarea activităţii poate fi contestat în 

instanţă de judecată. 

 (6) Din momentul aducerii la 

cunoştinţă a ordinului cu privire la 

încetarea activităţii, notarul nu are 

dreptul să îndeplinească acte și acțiuni 

notariale şi este obligat, în termen de 15 

zile, să prezinte la Ministerul Justiţiei 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune completarea art. 45 alin. (1) cu un nou temei de încetare: 

„constatarea pierderii încrederii societăţii notariale‖. 

Relaţii între notar şi societate se bazează pe încredere. Drept urmare, în 

cazul în care societatea îşi pierde încrederea faţă de un anumit notar ca 

urmare a acţiunilor acestuia care nu corespund Codului deontologic al 

notarului, comunitatea notarială trebuie să fie în stare să înlăture pe acest 

notar din rîndul membrilor Camerei Notariale. De altfel, Camera 

Notarială avînd sarcina de a asigura o asistenţa notarială calificată nu va 

fi avea instrumente necesare pentru atingerea acestui scop. 

Drept urmare, pentru asigurarea cadrului legal corespunzător, se propune 

completarea art. 49 cu următoarele alineate: 

„(10) Constatarea pierderii încrederii societăţii notariale poate avea 

loc în cazul în care notarul: 

1) sistematic încalcă prevederile Codului deontologic al notarilor, 

prezentei legi şi altor acte legislative;  

2) nu execută actele Camerei Notariale şi ale Ministrului Justiţiei. 

(11) Faptele nominalizate în alin. (10) trebuie să fie confirmate prin 

actele organelor respective sau hotărîrea instanţei de judecată.  

(12) Hotărîrea pe marginea constatării pierderii încrederii societăţii 

notariale se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor 

Camerei Notariale cu drept de vot.” 

 

Nu se acceptă 

O astfel de abordare este una 

subiectivă, iar pentru încălcările 

propuse, proiectul prevede aplicarea 

sancțiunii disciplinare.  



dovada ce confirmă distrugerea 

sigiliului, în termen de 3 zile, să predea 

legitimaţia de notar, iar în termen de 1 

lună să predea arhiva activităţii notariale.  

(7) În cazul încetării activităţii 

notarului în condiţiile prevăzute la 

alin.(1) lit. b) şi c) sigiliul se predă 

pentru distrugere, iar arhiva activităţii 

notariale se ridică în termenii stabiliţi la 

alin.(6) conform procedurii stabilite la 

art. 40 a prezentei Legi. 

 

Totodată se propune a fi majorat plafonul de vîrstă, prevăzut în lit. e) de 

la 65 la 70 de ani. În cadrul unei profesii liberale, reprezentantul acesteia 

încetează activitatea în momenul în care nu-şi poate onora aceste 

obligaţiuni. Acest moment poate fi atît inferior vîrstei nominalizate, cît şi 

posterior. Este de menţionat, că în prezent în Republica Moldova există 

notari cu o vîrstă ce depăşeşte 80 de ani, care continuă în mod normal 

desfăşurarea activităţii notariale. Ba mai mult ca atît, cenzul de 70 ani 

este cunoscut în Europa şi în lume (de ex., Japonia). 

 

 

 

Nu se acceptă 



Se propune completarea art. 45 cu următoarele alineate: 

„(8) Orice act sau acţiune notarială îndeplinite după publicarea 

ordinului cu privire la încetarea împuternicirilor notarului este nul. 

(9) Ministrul Justiţiei este în drept să refuze emiterea ordinului de 

încetare a împuternicirilor numai în următoarele cazuri: 

a) nu există o normă expresă care ar stabili acest temei de încetare a 

împuternicirilor; 

b) a fost anulat temeiul de retragere a licenţei; 

c) a expirat termenul de prescripţie extinctivă. 

(10) Refuzul Ministrului Justiţiei de emitere a ordinului de încetare a 

împuternicirilor poate fi atacat în instanţa de judecată de către Camera 

Notarială, în ordinea contenciosului administrativ în decurs de 30 de zile 

din ziua comunicării.‖ 

Aceste norme urmăresc diferite scopuri. În primul rînd, actul notarial 

poate fi îndeplinit doar de către notarii cu împuterniciri notariale valabile. 

Drept urmare, orice act sau acţiune notarială îndeplinite după publicarea 

ordinului privind încetarea împuternicirii notarului este nul, deoarece se 

aplică prezumţia că toată societate este la curent cu acest fapt. 

Totodată, Ministrul Justiţiei trebuie să fie capabil să execute doar decizii 

legale şi întemeiate ale Colegiului disciplinar, şi să se opune unor hotărîri 

ce nu respectă aceste principii. În consecinţă, aceste prevederi oferă 

Ministrului Justiţiei instrumentariul corespunzător. 

 

Se acceptă parțial 

Persoana nu poate fi pedepsită prin 

declarearea actului nul pentru că 

notarul își exercită atribuțiile după 

încetarea activității. Poziția respectivă 

se regăsește și în recomandările Uniunii 

Notarilor din Germania prezentate pe 

marginea versiunii inițiale a proiectului 

respectiv. 



Proiectul necesită a fi îmbunătăţit în domeniul ce ţine de reglementarea 

contestării ordinului de încetare a activităţii notariale. Astfel, se propune 

introducerea următorului articol: 

„Articolul ____. Ordinul de revînvestire cu împuterniciri 

(1) Instanţa de judecată anulează ordinul de încetare a împuternicirilor 

dacă lipseşte vre-un temei pentru încetarea împuternicirilor expres 

prevăzut de legislaţie sau procedura a fost intentată după expirarea 

termenului de prescripţie extinctivă. 

(2) Ordinul de reînvestire cu împuterniciri se emite în termen de 2 

săptămîni de la depunerea cererii, cu anexarea hotărîrii irevocabile a 

instanţei de judecată prin care a fost anulat ordinul de încetare a 

activităţii notariale.  

(3) Notarul reînvestit cu împuterniciri este obligat să reînceapă 

activitatea în decurs de o lună din data publicării ordinului în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

(4) Nedepunerea cererii de reluare a activăţii în decurs a 30 de zile sau 

nereluarea activităţii în termenii indicaţi în prezentul articol constituie 

temei pentru retragerea licenţei.” 

În ultimul timp, au fost pronunţate un şir de hotărîri judecătoreşti prin 

care ordinele Ministrului Justiţiei de încetare a împuternicirilor au fost 

abrogate pe temeiuri suspecte. Pentru a exclude aceste situaţii, precum şi 

pentru a reglementa acţiunile ce urmează a fi îndeplinite după aceasta, se 

propun amendamentele de mai sus. 

  

 

Nu se acceptă 

Normele propuse au un conținut 

procesual și sunt de ordin general, iar 

neaplicarea corectă a legislației nu este 

un argument în favoarea introducerii 

unui asemenea articol. 



Orice profesie susţine reprezentanţii săi, care promovează bunul nume al 

acestei profesii, şi pleacă din profesie în situaţia în care nu-şi pot onora în 

continuare obligaţiile sale în modul corespunzător. În prezent, pensiile 

acordate de stat notarilor sînt net inferioare oricăror coşuri minime de 

consum, iar notarii sînt nevoiţi să continue activitatea notarială pentru a-

şi asigura viaţa normală. Astfel, se propune completarea proiectului cu 

articolul care va reglementa demisia de onoare a notarului, inclusiv şi 

susţinerea comunităţii notariale. 

„Articolul ____. Demisia de onoare a notarului 

(1) Notarul poate solicita încetarea împuternicirilor sale oricînd, fără a 

stipula motivele acestei acţiuni. Cererea se depune pe numele Ministrului 

Justiţiei şi este irevocabilă. 

(2) Se consideră demisie de onoare plecarea onorată a notarului din 

profesie la cerere sau în legătură cu atingerea plafonulului de vîrstă, 

dacă acesta, în cadrul activităţii notariale desfăşurate şi în afara acestei 

activităţi, nu a comis fapte ce discreditează comunitatea notarială sau 

compromit cinstea şi demnitatea notarului şi a activat cel puţin 15 de ani 

în profesia de notar. 

(3) Notarului demisionat de onoare Camera Notarială îi va plăti o 

indemnizaţie unică de demisionare egală cu rezultatul înmulţirii 

salariului mediu lunar prognozat pe economie pe anul demisionării la 

numărul de luni activate în profesia de notar. Totodată, notarului 

demisionat şi reînvestit cu împuterniciri notariale i se ia în calculul 

indemnizaţiei unice de demisionare timpul activităţii în profesia de notar 

de la data încetării ultimei demisii. 

(4) Notarul demisionat este în drept să activeze în domeniul 

notariatului.” 

 

Nu se acceptă 

Resursele financiare ale Camerei 

Notariale sunt limitate la cotizațiile 

notarilor. Astfel prin norma propusă se 

impune o obligație financiară Camerei 

care nu se știe dacă va putea fi 

realizată. Totodată, ulterior, Camera 

poate găsi modalități de stimulare a 

notarilor care într-adevăr promovează 

bunul nume al acestei profesii 

reglementînd aceasta la nivel de acte 

interne de organizare. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 45.  
Reieşind din atribuţiile în calitatea sa de organ profesional în 

asigurarea activităţii notarilor, în toate cazurile prevăzute de lege de 

încetare a activităţii notarului, Camera Notarială trebuie să întreprindă 

toate măsurile şi formalităţile necesare anterior şi ulterior constatării sau 

dispunerii de către ministru a încetării activităţii notarului, cum ar fi 

asigurarea achitării de către notar a tuturor contribuţiilor obligatorii ce 

reies din activitatea sa, ordonarea arhivei conform cerinţelor legale, 

Nu se acceptă 

Notarul nu este persoană juridică și nu 

poate fi declarat insolvabil, la fel nu 

poate fi pornită procedura de lichidare a 

activității notarului.  

Persoana nu poate fi pedepsită prin 

declarearea actului nul pentru că 

notarul își exercită atribuțiile după 



distribuirea procedurilor aflate în curs de soluţionare unui alt notar, 

sesizarea autorităţilor cu privire la încetarea calităţii de notar, etc..  

De completat alin. (1) al articolului cu lit. i) ―în situaţia de 

imposibilitate de a întreţine activitatea biroului‖, dat fiind faptului că 

solvabilitatea notarului este un criteriu important în asigurarea 

desfăşurării activităţii sale.  Drept efect al normei respective, se exclude 

şi necesitatea în majorarea numărului de notari pentru un anumit teritoriu 

de activitate. 

    Astfel, se propune redactarea alin. (2) şi (4) din articol în următoarea 

redacţie:                                        ‖ Încetarea activităţii notarului se 

constată sau se dispune, după caz, prin ordinul ministrului justiţiei, din 

oficiu sau la cererea Camerei Notariale‖. 

    Textul de lege nu prevede mecanismul de lichidare a activităţii 

notarului în cazul în care acesta deliberat nu ordonează şi nu transmite 

arhiva, în caz de deces sau îmbolnăvire subită. 

Propunem înscrierea în textul legii că în aceste cazuri Camera este 

responsabilă de întreprinderea acţiunilor, desemnarea lichidatorului, iar 

notarul sau moştenitorii acestuia vor suporta cheltuielile. 

Propunem de completat articolul cu un nou alineat cu următorul 

conţinut:” Notarul a cărui activitate a fost încetată nu este în drept să 

desfășoare activitate notarială. Girul de autentificare aplicat pe actele 

notariale întocmite după  publicarea ordinului în Monitorul Oficial este 

nul.‖ 

 

încetarea activității. Poziția respectivă 

se regăsește și în recomandările Uniunii 

Notarilor din Germania prezentate pe 

marginea versiunii inițiale a proiectului 

respectiv. 

Reieșind din temeiurile 

prevăzute la alineatul (1), încetarea 

activităţii notarului se dispune prin 

ordin al ministrului justiţiei din oficiu, 

la cererea notarului sau la cererea 

Camerei Notariale. 

 Modalitatea de transmitere a 

arhivei și a sigiliului este prevăzută la 

alin. (7) 

Articolul 46.  Camera Notarială 

(1) Camera Notarială este un 

organ de autoadministrare a notarilor, de 

promovare şi apărare a intereselor 

colective ale notarilor, este garantul 

independenței notarilor și al calității 

asistenței notariale.   

(2) Camera Notarială funcţionează 

în condiţiile legii şi a Statutului său, 

adoptat de adunarea generală a notarilor 

şi include toţi notarii care activează în 

Republica Moldova. 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Хочется остановиться и на статье 46 законопроекта, в 

которой дается понятие Нотариальной Палате и порядку ее 

создания, а именно: 

 

Articolul 46. Camera Notarială 

(1) Camera Notarială este un organ de autoadministrare a notarilor, de 

promovare şi apărare a intereselor colective ale notarilor, este garantul 

independenței notarilor și al calității asistenței notariale 

. 

(2) Camera Notarială funcţionează în condiţiile legii şi a Statutului 

său,adoptat de adunarea generală a notarilor şi include toţi notarii care 

activează în Republica Moldova. 

Nu se acceptă 

O asemenea abordare implică și 

cheltuieli din partea statului, sursele 

financiare ale Camerei Notarială sunt 

formate din contribuțiile notarilor. 



 (3) Camera Notarială are statut de 

persoană juridică , dispune de patrimoniu 

şi buget propriu, are sediul în municipiul 

Chişinău şi activează pe principii de 

autofinanţare. 

(4) Bugetul Camerei Notariale 

este format din contribuţiile obligatorii 

ale notarilor, precum şi din  alte plăţi 

neinterzise de lege.   

(5) În primul trimestru al anului 

Camera Notarială prezintă Ministerului 

Justiţiei raportul despre activitatea sa, a 

notarilor şi a notarilor stagiari.  

 

 

Чтобы указать, что Нотариальная Палата функционирует на 

основании закона и Устава, необходимо дописать, что такая 

Организация, такое юридическое лицо, является лицом публичного 

права, ибо в соответствии со статьями 58 и 63 ГК РМ именно эти 

виды юридических лиц  могут создаваться и образовываться иным 

способом, нежели просто юридические лица.  

 

 

Так, статья 58 ГК РМ часть (3) : 

«В отступление от положений части (2), юридические лица 

публичного права могут создаваться и иным образом в случаях, 

прямо предусмотренных законом.» 

 

 

      Статья 63 ГК РМ часть (2): 

« Юридическое лицо публичного права считается созданным с 

момента вступления в силу нормативного акта, которым 

утверждается его регламент (положение) или устав, либо с момента, 

указанного в акте.» 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune completarea art. 46 cu un nou alineat cu următorul conţinut 

„Camera Notarială răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul 

său, cu excepţia mijloacelor Fondului de credibilitate şi a altor bunuri 

care, conform legii, nu pot fi urmărite‖. 

Această normă are scopul de a proteja mijloacele Fondului de 

Credibilitate, constituit pentru protejarea intereselor societăţii civile şi nu 

a însăşi acestei organizaţii. Astfel, Camera ar trebui să răspundă pentru 

obligațiile sale nu din mijloacele Fondului de Credibilitate, dar din 

mijloace proprii, fără a fi atinse sursele Fondului. 

 

Se acceptă 

 



Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 46.  
Justificarea propunerilor asociaţiei ce ţin de statutul şi funcţiile 

organului profesional al notarilor a fost expusă în obiecţiile de ordin 

general la proiectul legii. În acest context,  se propune următoarea 

redacţie a articolului 46 din proiect. 

 

Articolul 46.  Camera Notarială 

„(1) Camera Notarială este persoană juridică de drept public din 

care fac parte toţi notarii care activează în Republica Moldova. Camera 

Notarială îşi are sediul în municipiul Chişinău.   

Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de 

notar public, altele decat Camera Notarială, este interzisă. Actele de 

constituire si de inregistrare a oricaror altor forme de organizare sunt nule 

de drept. Functia de notar public se exercita numai de catre notarii publici 

membri ai Camerei Notariale.            

(2) Camera Notarială activează în baza prezentei legi şi a 

statutului adoptat de adunarea generală a notarilor. 

     (3) Camera Notarială dispune de patrimoniu şi buget propriu şi 

activează pe principii de autofinanţare. Bugetul Camerei Notariale este 

format din contribuţiile obligatorii ale notarilor, precum şi din  alte plăţi 

neinterzise de lege.   

 

 

Se acceptă parția 

Dreptul la asociere este garantat prin 

lege, astfel notarii pot forma și alte 

asociații profesionale, dar nu de 

autoadministrare a profesiei. 

 

 

 

 

 

 

La fel propunem completarea articolului cu prevederi necesare 

privind supravegherea de către ministerul justiţiei a activităţii camerei 

notariale, preluate din legea Estoniei 

  

Nu se acceptă 

Camera Notarială este organul de 

autoadministrare a notarilor, de 

promovare şi apărare a intereselor 

colective ale notarilor, este garantul 

independenței notarilor și al calității 

asistenței notariale. Astfel activitatea 

acestui organ nu poate fi supravegheată 

de către Ministerul Justiției. 

  



La fel credem necesar, avînd în vedere problemele apărute la 

implementarea Legii cu privire la notariat din 1997 (cînd  ministerul prin 

instanţa de judecată a obţinut decizia privind radierea uniunii notarilor 

din registrul de stat al organizaţiilor obşteşti) credem necesar de indicat 

unde în care registru se va înscrie camera. 

Camera se crează în temeiul legii și nu 

este înscrisă în registru 

Articolul  47. Competenţa 

Camerei Notariale 

În activitatea sa, Camera Notarială 

are următoarea competenţă: 

a) colaborează cu autorităţile 

publice abilitate pentru stabilirea şi 

implementarea eficientă a politicilor şi a 

cadrului de reglementare a activităţii 

notariale; 

 b) implementează standardele 

profesionale, generalizează şi contribuie 

la asigurarea practicii notariale unificate;  

c) colaborează şi cooperează cu 

structuri similare internaţionale pentru 

dezvoltarea sistemului notarial naţional; 

d) creează sau conlucrează cu 

fonduri și instituții ştiinţifice sau 

metodologice; 

c) creează condiţii pentru 

activitatea profesională a notarilor şi 

dezvoltarea continuă a profesiei de notar; 

e) organizează cursuri de formare 

iniţială a notarilor stagiari şi formare 

continuă a notarilor; 

f) supraveghează respectarea 

deontologiei profesionale, organizarea 

stagiului și respectarea programului de 

stagiu; 

g) prezintă Ministerului Justiţiei 

opinia sa în anumite domenii; 

h) creează Fondul de credibilitate 

Notar 

Public 

Petru Luca 

 în art. 47 de inclus un punct privind efectuarea controlului administrativ 

şi controlul îndeplinirii obligaţiei notarului de către camera notarială. 

Este prevăzut în art. 64 și art. 70. Atît 

în comisia de control cît și în colegiul 

disciplinar al notarilor sunt desemnați 

membri și de către Camera Notarială. 

Notar 

Public 

Teleucă 

Aliona 

 Art. 47 de completat cu lit j) „emite actul ce confirmă că biroul 

notarial corespunde cerinţelor‖ 

 

Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune completarea art. 47 cu un nou alineat cu următorul conţinut 

„Elaborarea actelor legislative şi normative în domeniul organizării şi 

procedurii notariale, precum şi a plăţii notariale, se efectuează cu 

consultarea prealabilă a Camerei Notariale‖. 

Această normă va constitui o garanţie a eficienţei elaborării cadrului 

legal în domeniul notarial, care va lua în consideraţie şi problemele din 

practica notarială, iar organul de administrare notarială va putea participa 

la procedura legislativă. 

 

Propunerea se încorporează în 

conținutul lit (a) 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 47.  
Considerăm că competenţele Camerei sînt formulate într-o 

manieră superficială şi necesită a fi revizuite în scopul achiziţionării 

unui organ profesional - partener solid al statului în administrarea 

profesiei. Credem necesar ca registrele electronice trebuie trecute de la 

ministerul justiţiei în gestiunea Camerei notariale. 

 

    Astfel propunem expunerea art. 47 în următoarea redacţie 

    În activitatea sa, Camera Notarială are următoarea competenţă: 

 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, 

Camera Notarilă are urmatoarele functii:  

a) de strategie, prin transmiterea de propuneri la elaborarea de catre 

Ministerul Justitiei a strategiilor şi actelor normative in domeniul 

notarial;  

Propunerile formulate se înglobează în  

articolul 47 în redacția propusă fiind 

dezvoltate în întregul cuprins al 

proiectului. 



şi administrează activitatea acestuia; 

i) organizează păstrarea arhivei 

notariale pe suport de hîrtie și  digitală; 

j) exercită alte atribuţii prevăzute 

în lege; 

 

b) de reglementare a activitatii, prin reglementari terţiare specifice, prin 

care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, punerea in aplicare 

a legislatiei in domeniul notarial si realizarea cadrului juridic specific;  

c) de reprezentare pe plan intern si international a notarilor;  

d) de indrumare, sprijin si control al notarilor, in aplicarea corecta a 

prevederilor legale in domeniul notarial;  

e) de organizare a procesului de admitere în profesie; 

e) organizează şi supraveghează serviciul statistic general al notarilor; 

f) supraveghează respectarea de către notari a respectării obligaţiilor şi 

deontologiei profesionale; 

g) de administrare a patrimoniului propriu. 

(2)  Pentru realizarea funcţiilor propuse Camera Notarială are 

dreptul: 

a) să reprezinte interesele Camerei şi ale Corpului de notari în autorităţile 

publice, organele de drept şi alte organizaţii; 

b) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi; 

c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în 

modul stabilit, de cele de stat; 

d)  să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa; 

e) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru 

desfăşurarea activităţii statutare; 

f) să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în 

conformitate cu scopurile statutare; 

g)  să desfăşoare activităţi economice şi să creeze întreprinderi şi alte 

organizaţii cu statut de persoană juridică; 

j) să ţină registrele electronice notariale. 

h) să exercite alte atribuţii prevăzute de lege şi statutul Cemerei. 

 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.47 lit. „g‖  de modificat „prezintă‖  cu „propune‖;  

Art.47 lit. „j‖ de adăugat „şi statutul său‖; 

 

Nu se acceptă  

Opinia se prezintă și nu se propune. 

Atribuțiile Camerei sunt prevăzute în 

lege, iar statutul Camerei trebuie să fie 

în concordanță cu legea.  

 

Articolul  48. Organele Camerei Asociaţia  Art. 48.  Nu se acceptă 



Notariale 

 (1) Organele  Camerei Notariale 

sunt: 

a)  adunarea generală a notarilor; 

b) consiliul Camerei Notariale; 

c) preşedintele Camerei Notariale; 

d) secretarul general; 

e) comisia de etică. 

(2) Camera Notarială poate 

constitui și alte organe necesare pentru 

realizarea scopurilor sale. 

 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

         Propunem completarea alin. (1) al articolului art.48 cu lit.f) 

„comisia de cenzori‖. Reieşind din principiul autofinanţării Camerei 

Notariale se impune controlul intern al activităţii financiare a acestui 

organ. 

Orice organ desemnat poate fi şi revocat. Proiectul nu conţine 

prevederi privind condiţiile de revocare. Astfel, propunem reglementarea 

procedurii de revocare a memrilor organelor de conducere a Camerei, 

inclusiv a Preşedintelui. 

 

Activităţii financiare a Camerei 

Notariale se supune unui audit extern 

sau intern, conform art. 55.  

Art. 49 lit. b) și c) atribuie în 

competența Adunării generale a 

notarilor revocarea președintelui 

acesteia precum și a membrilor 

colegiilor și comisiilor create de 

Cameră. 

Articolul   49. Adunarea generală 

a notarilor 

(1) Adunarea generală a notarilor 

este organul suprem al Camerei 

Notariale ce se convoacă cel puţin o dată 

în an în şedinţe ordinare şi la necesitate 

în şedinţe extraordinare. 

 (2) Şedinţa ordinară a adunării 

generale a notarilor se convoacă de către 

Consiliul Camerei Notariale, anunţând 

notarii în prealabil cu cel puţin o lună 

despre data, ora şi locul desfăşurării 

şedinţei și despre ordinea de zi a 

acesteia. 

 (3) Şedinţele extraordinare se 

convoacă, în termen de 10 zile la: 

a) iniţiativa Consiliului Camerei 

Notariale; 

b) la propunerea Ministerului 

Justiţiei; 

c) la solicitarea a cel puţin a 1/5 

din numărul total al notarilor. 

(4) Adunarea generală a notarilor 

este deliberativă dacă la ea participă cel 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.49 al.3 de modificat „în cel mult 10 zile‖; 

Art.49 al. 7 de adăugat „membrii comisiilor‖; 

 

Se acceptă 

Ministerul 

Economiei 

 La art.49 alin.(6) lit.h) - sintagma „sau Statutul Camerei 

Notariale” necesită a fi exclusă. Obiecţie valabilă şi pentru  art.51 lit.n), 

art.52 lit.e), art.53 alin.(4) lit.m). 

 

Nu se acceptă 

Obiecția nu este argumentată 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 49.  
La alin. (6) lit. b) de completat cu sintagma „Comisia de cenzori‖. 

   Alin. (6) lit.d) de modificat în următoarea redacție ‖ stabileşte mărimea 

cotei de contribuţie obligatorie a notaruluii; ‖ 

    

 

Nu se acceptă 

Activităţii financiare a Camerei 

Notariale se supune unui audit extern 

sau intern, conform art. 55.  

Mărimea cotei de contribuție a notarilor 

se stabilește conform unei metodologii 



puţin 50% din numărul total al notarilor. 

Dacă două adunări generale a notarilor 

consecutiv nu sunt deliberative, a treia se 

va considera deliberativă dacă la ea 

participă cel puţin 1/3 din numărul total 

al notarilor.  

(5) Participarea notarilor la 

adunare este obligatorie. Justificarea 

absenţei se va face în prealabil, în scris, 

Preşedintelui Camerei Notariale. 

Participarea la adunarea generală a 

notarilor prin reprezentant nu se admite. 

(6) Adunarea generală a notarilor 

are următoarele atribuţii: 

a) adoptă şi modifică Statutul 

Camerei Notariale şi Codul deontologic 

al notarilor; 

b) alege şi revocă membrii 

Consiliului Camerei Notariale, Comisiei 

de licenţiere, Colegiului disciplinar și ai 

Comisiei de etică; 

c) alege şi revocă Preşedintele 

Camerei Notariale dintre membrii 

Consiliului Camerei; 

d) aprobă metodologia de 

calculare a mărimii cotei de contribuţie 

obligatorie a notarului; 

e) stabileşte mărimea bursei 

achitate notarului stagiar; 

f) aprobă rapoartele anuale ale 

Preşedintelui Camerei Notariale și a 

secretarului general;  

g) aprobă programul de activitate 

şi bugetul Camerei Notariale pentru anul 

viitor; 

aprobate de Adunarea generală a 

notarilor. 

 

   Alin. (6) de completat cu un nou alineat „desemnază auditorul;‖. 

 

Se acceptă 

Alin. (7) din articol de expus în redacţia următoare: „Deciziile adunării 

generale sunt adoptate cu votul majorităţii notarilor prezenţi, care sînt 

obligatorii pentru toţi notarii. Hotărîrile privind alegerea şi revocarea 

Membrilor Consiliului, Preşedintelui Camerei, Membrilor Comisiei de 

licenţiere, Colegiului disciplinar şi Comisiei de etică se aprobă prin vot 

secret. Procedura de votare este stabilită în regulamentul adoptat de 

Adunarea generală a notarilor‖. 

 

 

Alin. (8) şi (9) din articol de exclus. 

    Considerăm că pentru a exclude interpretările cu caracter ambiguu, 

precum şi inconvenientele la aplicarea regulilor prescrise ce ţin de 

adoptarea deciziilor de către adunarea generală se impune simplificarea 

luării deciziilor de către organul suprem, indiferent de chestiunea 

introdusă în ordinea de zi. 

 

Se acceptă parțial 

Alin. (8) este necesar pentru a preveni 

blocarea deciziilor prevăzute în alin. (6) 

lit. a), b) c) și g) 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 La art. 49, alin. (6), lit. b) se indică că alegerea şi revocarea 

membrilor Consiliului Camerei Notariale se efectuează potrivit alin. (7) 

cu cel puţin 50% din numărul total al notarilor, iar pentru lit. c)  se alege 

şi se revocă cu majoritatea notarilor prezenţi. Deci, Preşedintele Camerei 

Notariale este şi membru al Consiliului CN. Procedura de revocare sau 

alegere a acestuia trebuie să fie echitabilă, expusă  clară să nu apară 

confuzi şi interpretări.  Prin urmare, propun să fie ales şi  revocat din 

funcţie Preşedintele Camerei Notariale cu cel puţin 50% din numărul 

total al notarilor. 

 

Se acceptă 



h) exercită alte atribuţii stabilite 

de lege sau Statutul Camerei Notariale. 

(7) Deciziile adunării generale 

sunt adoptate cu votul majorităţii 

notarilor prezenţi, cu excepţia deciziilor 

indicate în alin (6) lit. a), b) și g) care se 

adoptă cu votul a cel puţin 50% din 

numărul total de notari. Hotărîrile 

privind alegerea şi revocarea membrilor, 

Preşedintelui Camerei, Consiliului 

Camerei se aprobă prin vot secret. 

(8) Dacă la votarea repetată nu se 

obţine majoritatea calificativă pentru 

adoptarea deciziilor indicate în alin. (6) 

lit. a), b) c) și g) acestea se consideră a fi 

adoptate cu votul majorităţii celor 

prezenţi. 

(9) Membrii Consiliului Camerei 

Notariale, Președintele Camerei 

Notariale, Membrii Comisiei de 

licențiere, Colegiului disciplinar și 

Comisiei de etică sunt aleși prin vot 

cumulativ. Procedura de votare este 

stabilită în regulamentul adoptat de 

Adunarea generală a notarilor. 

 

Recomand la art. 49, alin. (9), ca alegerea membrii acestor organe să fie 

aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Votul 

cumulativ nu este  pertinent în aceast caz şi sugerez exluderea votului 

cumulativ.  

 

Se acceptă 

La art. 49, alin (6) lit. d) de substituit  textul integral cu „aprobă mărimea 

contribuţiei‖ 

Adunarea va decide mărimea în forma fixă sau altă metodă de calculare 

şi în cazul mărimii fixe nu este nevoie de metodologie. 

 

Nu se acceptă 

Mărimea fixă se va determina, la fel, în 

dependență de anumite criterii și nu 

subiectiv. Din aceste considerente este 

nevoie de a se aproba o metodologie. 

 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

 Art. 49 (6) d) de modificat - stabilește mărimea fixă a cotei de contribuție 

obligatorie a notarului. 

 

Nu se acceptă 

Argumentele au fost expuse mai sus 

Articolul 50. Consiliul Camerei 

Notariale 

(1) Organul executiv al Camerei 

Notariale este Consiliul Camerei 

Notariale, constituit din 7 notari, care 

posedă înaltă pregătire profesională, 

aleşi pentru un termen de 4 ani. 

Preşedintele Camerei Notariale este de 

drept şi Preşedintele Consiliului Camerei 

Notariale.  

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 50 al.2 de modificat „4 membri‖ cu „5 membri‖; 

 
Nu se acceptă 

Abordarea ar putea bloca activitatea 

acestui organ. 



(2) Consiliului Camerei se 

convoacă la necesitate, dar nu mai rar de 

o dată în trimestru. Şedinţele Consiliului 

Camerei Notariale se consideră 

deliberative dacă la ele participă cel 

puţin 5 membri. Deciziile Consiliului 

Camerei Notariale se adoptă cu votul a 

cel puţin 4 membri aleşi. 

 

Articolul 51.  Competenţa 

Consiliului Camerei Notariale  

Consiliul Camerei Notariale are 

următoarea competenţă: 

a) aprobă recomandări asupra 

unificării practicii notariale; 

b) consultă Ministerul Justiţiei la 

stabilirea numărului necesar de notari şi 

notari stagiari; 

c) elaborează și aprobă programul 

de efectuare a stagiului, precum și 

încheie contracte de efectuare a stagiului 

profesional; 

d) elaborează metodologia de 

calculare a mărimii cotei de contribuţie 

obligatorie a notarului şi o publică în 

Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova; 

e) repartizează aleatoriu notarilor 

conducători de stagiu persoanele care au 

promovat concursul pentru admiterea la 

stagiu profesional; 

f) aprobă contractele încheiate de 

secretarul general care depăşesc suma  

100000 lei; 

g) organizează cursuri de formare 

iniţială a notarilor stagiari; 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.51  lit „b‖ şi „c‖  sintagma „consultă Ministerul Justiției‖ cu 

„propune Ministerul Justiției‖; 

 

Se acceptă parțial 

Numărul necesar de notari va fi stabilit 

de Ministerul Justiției cu consultarea 

Camerei, iar numărul necesar de notari 

stagiari se stabilește la propunerea 

Camerei. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.51 

 

      (1) Consiliul Camerei Notariale are urmatoarele atributii: 

 

a) organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar; 

b) stabileste birourile notariale in care se va efectua pregatirea practica a 

notarilor stagiari; 

c) urmareste pregatirea teoretica si practica a notarilor stagiari; 

d) inlocuieste, la cerere sau din oficiu, biroul notarial in care se 

efectueaza pregatirea practica; 

 e) aproba numarul de posturi destinate dobandirii calitatii de notar 

stagiar; 

b) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea 

curenta a notarilor publici; 

 c) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei 

membrilor sai; 

 d) desemnează lichidatorul,  stabileste comisia de inventariere si 

lichidare a birourilor notariale, in caz de suspendare sau incetare; 

e) poate acorda sprijin si ajutor material notarilor publici, in cazuri 

justificate;  

Nu se acceptă 

Redacția propusă nu corespunde 

terminologiei utilizate în proiec, este 

prea detaliată repetînde-se cu unele 

prevederi din alte articole, nu 

corespunde tehnicii legislative și în 

mare parte se incorporează în redacția 

propusă pentru art. 51. 



h) organizează cursuri de formare 

continuă a notarilor, duce evidenţa 

duratei cursurilor;  

i) deleagă notarii şi notarii stagiari 

pentru participarea la seminare, 

conferinţe şi cursuri de instruire; 

j) verifică respectarea programului 

de lucru de către notari;  

k) consultă Ministerul Justiţiei la 

numirea membrilor comisiei de control a 

activităţii notariale; 

l) aprobă modelul legitimaţiei 

pentru notar; 

m) aprobă statele de personal şi 

condiţiile petrecerii concursului pentru 

angajarea salariaţilor Camerei Notariale, 

precum şi mărimea salariilor acestora; 

n) îndeplineşte alte atribuţii 

prevăzute de lege şi Statutul Camerei 

Notariale. 

 

f) desemneaza un membru al Consiliului Camerei sau un alt notar public 

din cadrul Camerei ce urmeaza sa efectueze mentiunile privind 

revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate in arhiva 

Camerei;  

g) aproba, la propunerea presedintelui, organigrama si statul de functii 

ale personalului de specialitate si administrativ al Camerei;  

h) aprobă contractele încheiate de secretarul general care depăşesc suma  

100000 lei; 

i) aprobă programul şi curicula de formare iniţială a notarilor stagiari; 

j) aprobă programul de formare continuă a notarilor;  

k) deleagă notarii şi notarii stagiari pentru participarea la seminare, 

conferinţe şi cursuri de instruire; 

l) consultă Ministerul Justiţiei în problemele de adoptare a actelor 

normatice ce ţin de organizarea profesiei de notar; 

m) aprobă statele de personal şi condiţiile petrecerii concursului 

pentru angajarea salariaţilor Camerei Notariale, precum şi mărimea 

salariilor acestora; 

n) aprobă propunerile de desemnare a noatrilor ce reprezintă 

camera în diferite organe şi comisii; 

o) aprobă, în condiţiile prezentei legi, acte cu caracter normativ 

necesare pentru realizarea prezentei legi. 

p) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi Statutul Camerei 

Notariale. 

        (2) În îndeplinirea atributiilor sale, Consiliul Camerei emite decizii 

executorii. 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 La art. 51, lit. b) de substituit „consultă‖ cu „propune‖ 

Art. 51, lit. d) de substituit textul integral cu sintagma 

„propunerea stabilirea mărimii contribuţiei sau metodologia de 

calculare.‖  

 

Se acceptă parțial 

Argumentele au fost expuse mai sus. 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

 Art. 51 b) de modificat - prezintă propuneri Ministerului Justiției la 

stabilirea numărului necesar de notari și notari stagiari. 

Art. 51 d) de modificat - propune mărimea fixă a cotei de contribuție 

obligatorie a notarului. 

 

Se acceptă parțial 
Argumentele au fost expuse mai sus. 

 



Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

Articolul  52.  Preşedintele 

Camerei Notariale                                                                                                   

(1) Preşedintele Camerei 

Notariale se alege pentru un termen de 4 

ani.  

(2) Funcţia de Preşedinte al 

Camerei Notariale este remunerată. 

Mărimea remunerării este stabilită de 

Adunarea generală a notarilor. 

(3) Preşedintele Camerei 

Notariale are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă Camera Notarială în 

relaţiile cu autorităţile publice, 

persoanele fizice şi juridice din ţară şi 

din străinătate; 

b) prezidează şedinţele Consiliului 

Camerei Notariale; 

c) semnează actele Consiliului 

Camerei Notariale; 

d) prezintă raportul anual de 

activitate a Camerei Notariale Adunării 

generale şi Ministerului Justiţiei; 

e) exercită alte atribuţii 

prevăzute de lege şi Statutul Camerei 

Notariale. 

(4) În perioada absenţei 

Preşedintelui Camerei Notariale funcţiile 

acestuia sunt exercitate de către un 

membru al Consiliului Camerei 

Notariale ales de către membrii 

Consiliului Camerei Notariale. 

    



 

Articolul 53. Secretarul general 

(1) Activitatea organizatorică 

administrativă, economică şi financiară a 

Camerei Notariale se asigură de către 

secretarul general. 

(2) Secretarul general este angajat 

de Consiliu Camerei Notariale, în bază 

de concurs, pe un termen de 5 ani, care 

poate fi prelungit. 

(3) Poate fi angajată în funcţia de 

secretar general persoana care are studii 

superioare în management,  economice 

sau juridice şi o vechime în activitate de 

cel puţin 5 ani. 

(4) Secretarul general are 

următoarele atribuţii: 

a) răspunde pentru gestiunea 

economico-financiară a Camerei 

Notariale; 

b) încheie contracte în numele 

Camerei Notariale; 

c) gestionează bugetul Camerei 

Notariale; 

d) organizează elaborarea, 

fundamentarea şi prezentarea la adunarea 

generală a proiectului bugetului anual al 

Camerei Notariale; 

e) prezintă adunării generale 

raportul anual privind executarea 

bugetului; 

f) întocmește raportul anual de 

activitate a Camerei Notariale; 

g) organizează activitatea Camerei 

Notariale între şedinţele adunării 

generale; 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 53 al.7  de exclus „medierea‖; 

 
Nu se acceptă 

Lipsește argumentarea, iar activitatea 

secretarului general este perfect 

compatibilă cu cea de mediator 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 53 

Propunem completarea la final a alin. (7) în final cu sintagma‖ 

în limitele admise de Consiliu 

Nu se acceptă 

Consiliul nu este în drept să limiteze 

activitatea didactică, ştiinţifică, de 

creaţie și de mediere a secretarului 

general. 

 



h) participă la şedinţele adunării 

generale şi ale Consiliului Camerei 

Notariale fără drept de vot; 

i) elaborează proiectul agendei şi 

pregăteşte materialele de lucru ale 

adunării generale şi ale Consiliului 

Camerei Notariale după consultarea cu 

ultimul; 

j) angajează personalul Camerei 

Notariale şi conduce activitatea acestuia; 

k) execută deciziile adunării 

generale a notarilor şi ale Consiliului 

Camerei Notariale care se referă la 

activitatea sa; 

l) organizează ţinerea evidenţei 

tuturor imobilelor din proprietatea sau 

din administrarea Camerei Notariale, a 

celorlalte bunuri aflate în gestiunea 

acesteia; 

m) îndeplineşte alte atribuţii 

prevăzute în Statutul Camerei Notariale. 

(5) În perioada absenţei temporare 

a Secretarului general, funcţiile acestuia 

sunt exercitate de către un angajat al 

aparatului administrativ al Camerei 

Notariale desemnat de Secretarul general 

cu aprobarea Consiliului Camerei 

Notariale. 

(6) Funcţia de secretar general 

este remunerată. Mărimea remunerării 

este stabilită de Consiliu. 

(7) Pe perioada mandatului, 

Secretarul general nu este în drept să 

cumuleze alte funcţii sau activităţi 

remunerate, inclusiv şi cea de notar, cu 

excepţia celor didactice, ştiinţifice, de 



creaţie și de mediere. 

 

Articolul  54. Comisia de etică 

(1) Comisia de etică se constituie 

pe lîngă Camera notarială şi are drept 

scop examinarea cazurilor de încălcare a 

Codului deontologic al notarilor şi 

constatarea abaterilor de la etica 

profesională. Comisia de etică este 

formată din 7 membri aleşi de către 

adunarea generală a notarilor pe un 

termen de 4 ani. 

(2) În rezultatul examinării 

cazurilor de încălcare a Codului 

deontologic, Comisia de etică adoptă, cu 

votul a cel puţin 4 membri, o decizie 

motivată cu una din următoarele 

constatări: 

a) lipsă a încălcării prevederilor 

Codului deontologic; 

b) încălcare a prevederilor 

Codului deontologic; 

c) încălcare a prevederilor 

Codului deontologic pasibilă de 

răspundere disciplinară. 

(3) În cazul constatării încălcării 

prevederilor Codului deontologic, care 

nu sunt pasibile de tragere la răspundere 

disciplinară, Comisia de etică va 

atenţiona, în formă scrisă sau verbal, 

notarul despre încălcarea comisă și se va 

expune asupra comportamentului corect.  

(4) În cazul constatării încălcării 

unor prevederi ale Codului deontologic 

pasibile de răspundere disciplinară, 

Comisia de etică va remite materialele 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.54 al.2 de modificat  „4 membri‖ cu „5 membri‖; 

 
Nu se acceptă 

Abordarea ar putea bloca activitatea 

acestui organ. 



Colegiului disciplinar pentru examinare. 

(5) În baza generalizării cazurilor 

examinate Comisia de etică poate 

propune Camerei notariale elaborarea 

recomandărilor referitoare la etica 

profesională a notarilor precum şi 

propuneri la programele de instruire 

inițială și continuă. 

(6) Comisia de etică îşi desfăşoară 

activitatea în baza unui Regulament 

aprobat de Adunarea generală a 

notarilor.  

 

Articolul  55. Controlul activităţii 

financiare a Camerei notariale 

(1) Activităţii financiare a 

Camerei Notariale se supune unui audit 

extern sau intern. 

(2) Auditul se efectuează anual 

sau în caz de necesitate, poate fi efectuat 

la cererea a 1/5 din numărul total al 

notarilor. 

(3) Raportul de audit se aduce la 

cunoştinţa Adunării generale a notarilor. 

(4) Persoanele cu funcţie de 

răspundere din cadrul Camerei Notariale 

sunt obligate să pună la dispoziţia 

auditorului, documentele ce ţin de 

verificarea activităţii financiare. 

 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 55 alin. (1), se propune de completat la început cu termenul 

„Controlul‖ care pare a fi omis. 

 

 

Se acceptă 

Articolul 56. Repararea 

prejudiciului cauzat de notar 

(1) Persoana lezată într-un drept al 

său prin îndeplinirea unui act sau acţiuni 

notariale, prin refuzul neîntemeiat de a 

îndeplini actul sau acţiunea notarială ori 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

 Art. 56 se propune de a completa cu un nou aliniat „Raspunderea civilă a 

notarului poate fi angajată în condiţiile legii civile, pentru încalcarea 

obligaţiilor sale profesionale, atunci cînd acesta a cauzat cu vinovaţie sub 

formă de rea credinţă un prejudiciu, stabilită prin hotărîre judecatorească 

definitivă‖. 

 

Nu este argumentată propunerea și nu 

corespunde tehnicii legislative. 



prin divulgarea secretului notarial poate 

cere repararea prejudiciului cauzat astfel. 

(2) Statul nu răspunde pentru 

prejudiciul cauzat de notar sau de notarul 

stagiar.  

(3) Solicitarea reparării 

prejudiciului cauzat se examinează de 

către instanţa de judecată, dacă nu a fost 

satisfăcută pe cale extrajudiciară. 

 

Agachi 

Aliona 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 56 

Legea Estoniană cu privire la notariat dispune că „Если за причинение 

вреда также несет ответственность участник сделки или третье 

лицо, то нотариус несет ответственность за вред, причиненный им 

виновным нарушением своих служебных обязанностей в размере, не 

возмещаемом лицами, причинившими этот вред.‖ 

Prejudiul poate fi cauzat şi din vina altor persoane.  Astfel notarul trebuie 

să poarte răspundere în limita vinovăţiei care îi revine. Prejudiciul trebuie 

încasat prioritar de la persoanele care au contribuit la cauzarea 

prejudiciului.  

 

Se acceptă cu reformulare 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Sugerez la art. 56, alin. (1) şi (3) exclus, deoarece deja este 

reglementat în art. 6, alin. (2) şi există alte legi care reglementează 

repararea prejudiciului.  

 La art. 56 se propune de a completa cu un nou aliniat. 

 „Raspunderea civila a notarului poate fi angajata în conditiile 

legii civile, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cand 

acesta a cauzat cu vinovatie sub forma de reacredinţă un prejudiciu, 

stabilită prin hotarare judecatoreasca definitivă.‖ 

 

Se acceptă cu reformulare 

notarul  

public,  

GOLUBCI

UC  Olga 

not

arul  public,  

GOLUBCI

UC-

SPEIANU  

 Cu referire la repararea prejudiciului cauzat de notari, considerăm 

oportun stabilire unui termen de prescripţie pentru înaintarea acţiunii de 

reparare a prejudiciului  cauzat.  

 

Termenul de prescripție este cel 

prevăzut de legislația civilă și procesual 

civilă. 



Ala 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.56 al.1 de modificat și dat în nouă redacție „Persoana lezată 

într-un drept al său poate cere repararea prejudiciului cauzat.‖  

Art.56 al.3  de exclus; 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată 

Articolul 57. Ordinea de repare a 

prejudiciului 

(1) Prejudiciul se repară în 

următoare ordine: 

a) din contul asigurării 

obligatorii de răspundere profesională a 

notarului; 

b) din contul Fondului de 

credibilitate; 

c) de către autorului 

prejudiciului. 

(2) Sursa de despăgubire 

posterioară devine obligatorie dacă 

prejudiciul nu a fost acoperit integral din 

mijloacele financiare din sursele 

precedente. 

(3) În cazul în care a desfăşurat 

activitatea în lipsa unui contract de 

asigurare obligatorie de răspundere 

profesională sau în cazul în care 

prejudiciul a fost cauzat intențional de 

către notar, acesta răspunde personal 

pentru prejudiciul cauzat. Dacă 

prejudiciul este mai mare decît 

patrimoniul personal al notarului acesta 

se recuperează suplimentar din contul 

Fondului de credibilitate. 

(4) Prejudiciul cauzat 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 57  al.5 de exclus cuvintele „ Ministerul Justiției‖; 

 
Se acceptă 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Art. 57, alin. (5) Fondul de Credibilitate format din cotizaţiile 

notarilor  nu poate răspunde pentru recomandările Ministerului Justiţiei.  

Ministerul Justiţiei răspunde pentru persoanele sale angajate. Nu poate 

MJ să transfere răspunderea sa pe umerii notarilor  pentru incompetenţa 

colaboratorilor săi. Persoanele vinovate de prejudiciu vor răspunde 

conform legislaţiei. 

 

Se acceptă 

La art. 57, alin. (6)  sfîrşitul  enunţului  să conţină  alin. (3) (4) şi  (5). 

 
Nu se acceptă 

În cazul prevăzut la alin (5) autor al 

prejudiciului oricum rămîne notarul, 

doar că el este exonerat de răspundere. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.57  

         Potrivit proiectului de lege Ministerul nu mai are competenţa de 

generalizare a practicii şi respectiv, de emitere a recomandărilor. 

Recomandările din partea unei autorităţi publice ar putea fi interpretate 

drept indicaţii şi ar constitui o imixtiune în activitatea notarului. 

Suplimentar, nu poate fi obligată camera să poarte răspundere pentru 

recomandările unui terţ. 

        În acest context propunem excluderea din alin.(5) a sintagmei 

„Ministerului Justiţiei‖ . Menţinerea acesteia ar putea sugera indirect 

competenţa de generare a recomandărilor şi în acest caz va interveni 

Se acceptă 



intenţionat de către notar se recuperează 

exclusiv din contul patrimoniului 

notarului şi suplimentar, din contul 

Fondului de credibilitate.  

(5) Prejudiciul cauzat ca 

urmare a respectării recomandărilor 

Camerei Notariale sau a Ministerului 

Justiţiei se repară din contul Fondului de 

credibilitate, iar recomandările urmează 

a fi concordate cu legislaţia. Notarul este 

exonerat de răspundere în acest caz. 

(6) Fondul de credibilitate 

are drept de regres împotriva autorului 

prejudiciului, în cazurile prevăzute în 

alin. (3) şi (4). 

 

răspunderea statului pentru acţiunile funcţionarilor ministerului. 

 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

 Art. 57 (5) Fondul de Credibilitate format din cotizaţiile notarilor  nu 

poate răspunde pentru recomandările Ministerului Justiţiei.  Ministerul 

Justiţiei răspunde pentru persoanele sale angajate. Nu poate MJ să 

transfere răspunderea sa pe umerii notarilor  pentru incompetenţa 

colaboratorilor săi. Persoanele vinovate de prejudiciu vor răspunde 

conform legislaţiei. 

 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

Art. 57 (6)  norma să conţină  alin. (3) (4) şi  (5). 

 
Nu se acceptă 

În cazul prevăzut la alin (5) autor al 

prejudiciului oricum rămîne notarul, 

doar că el este exonerat de răspundere. 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

         Вызывает недоумение, и пункт  5 статьи 57 : 
         « Prejudiciul cauzat ca urmare a respectării recomandărilor Camerei 

Notariale sau a Ministerului Justiţiei se repară din contul Fondului de 

credibilitate, iar recomandările urmează a fi concordate cu legislaţia. 

Notarul este exonerat de răspundere în acest caz.»   Так, никаких денег 

не хватит (((. 

 

Se acceptă 

Articolul 58. Asigurarea 

obligatorie de răspundere profesională a 

notarului 

(1) Pentru a asigura repararea 

prejudiciului cauzat de notar în cadrul 

activităţii sale profesionale notarul este 

obligat să încheie contract de asigurare 

obligatorie de răspundere profesională.  

Contractul de asigurare urmează a fi 

înregistrat la Camera Notarială. 

(2) Suma minimă asigurată se 

stabileşte de Adunarea generală a 

notarilor. Ea poate fi revizuită la 

necesitate. 

(3) Notarul este obligat să 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 58 

La alin. 1 propunem substituirea cuvîntului „înregistrat‖ cu „notat‖. 

 

Nu se acceptă 

Termenul propus nu este potrivit ținînd 

cont de importanța pe care o are 

asigurarea obligatorie de răspundere 

profesională a notarului. 



informeze Camera Notarială despre 

modificarea sau încetarea contractului de 

asigurare obligatorie de răspundere 

profesională, în termen de 5 zile 

lucrătoare. 

(4) Contractul de asigurare se 

încheie pe un termen de cel puţin un an, 

cu condiţia că plata despăgubirilor 

pentru prejudiciul cauzat în perioada de 

acţiune a contractului poate fi cerută în 

cadrul termenului de prescripţie 

extinctivă pentru acţiunile de reparare a 

prejudiciului.  

 

Articolul 59. Condițiile asigurării 

obligatorii de răspundere profesională a 

notarului 

(1) Suma asigurată se stabileşte la 

comun acord al părţilor contractului de 

asigurare, însă nu poate fi mai mică decît 

suma minimă asigurată stabilită de 

Adunarea generală a notarilor. 

(2) Încheierea unui contract cu o 

sumă inferioară nivelului stabilit se 

califică ca lipsa asigurării. 

(3) Prima de asigurare se 

stabileşte de comun acord al părţilor 

contractului de asigurare.  

(4) Neachitarea în termen a 

primei de asigurare se califică ca 

desfăşurarea activităţii fără asigurare. 

(5) Numărul cazurilor asigurate 

acoperite de contractul de asigurare nu 

poate fi limitat. 

(6) Plata despăgubirilor se va 

efectua în decurs de 10 zile din ziua 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Art. 59, alin. (7) de  exclus „Colegiu disciplinar‖. Se acceptă 

SRL 

„NotPel” 

 Specificul asigurării obligatorii constă în faptul că atît părţile 

contractante, cît şi societatea este la curent cu condiţiile asigurării. Astfel, 

în cazul în care asigurarea de răspundere civilă a notarului este una 

obligatorie, atunci legea urmează să stabilească în mod expres condiţiile 

acestei asigurări, fapt ce rezultă din prevederile legii cu privire la 

asigurări (art. 5 alin. (2) şi (4), art. 7 alin. (4)), nr. 407 din 21.12.2006. 

Însă, în pofida normelor expres nominalizate, proiectul face trimitere nu 

la legi speciale, ci la acordul comun al părţilor contractante, la hotărîrea 

Adunării generale a notarilor. Astfel, în scopul de conformare a 

proiectului cu legea nominalizată, se propune: 

- art. 59 alin. (1) de expus în următoarea redacţie: 
„(1) Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale corelate cu răspunderea 
profesională pe care o poartă asiguratul faţă de persoanele păgubite pentru prejudiciile 

cauzate lor. 

(2) Cazul asigurat constituie faptul cauzării prejudiciului patrimonial solicitantului 

asistenţei notariale sau unui terţ prin acţiunile sau inacţiunile notarului în cadrul acordării 

unei asistenţe notariale calificate, care contravine normelor imperative al legii, tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, sau prin refuzul neîntemeiat de 
acordare a asistenţei notariale solicitate, sau pentru divulgarea neîntemeiată a secretului 

Nu se acceptă 

Propunerile formulate nu sunt 

argumentate din punct de vedere 

financiar și nu sunt clare cuantumurile 

propuse, acestea exced obiectul de 

reglementare a prezentei legi. Totodată 

poate fi examinată oportunitatea 

elaborării unei legi distincte care ar 

stabili raporturile dintre asigurat şi 

asigurător, drepturile şi obligaţiile 

fiecărei părţi, condiţiile şi modul lor de 

implementare în asigurarea obligatorie 

atît pentru notari cît și pentru alți 

reprezentanți ai profesiilor conexe 

sistemului de justiție. 

 



depunerii cererii respective. 

 (7) Asiguratul este obligat să 

anunţe asigurătorul, Camera Notarială şi 

Colegiul disciplinar despre survenirea 

cazului asigurat în decurs de 5 zile din 

momentul, în care i-a devenit cunoscut 

acest fapt. 

 

notarial. Pentru a fi reparat, faptul dat trebuie să fie constatat prin hotărîrea instanţei de 
judecată irevocabilă sau recunoscut de către asigurător în rezultatul propriilor investigaţii. 

(3) Suma asigurată se stabileşte de comun acord al părţilor contractului de asigurare, însă 

nu poate fi mai mică de: 
1) pentru un notar care începe desfăşurarea activităţii notariale (a suplinit un loc 

vacant de notar, a reluat activitatea, a fost reînvestit cu împuterniciri) – 2/3 din mărimea 

onorariului mediu încasat de notarii din circumscripţia lui notarială sau, dacă în această 
circumscripţie notarială nu au activat notari, pe ţară, în anul precedent celui în care se 

încheie contractul de asigurare; 

2) pentru alţi notari – în mărimea onorariului încasat de notar în anul precedent 
anului încheierii contractului de asigurare înmulţit la coeficientul 1,5, însă nu mai puţin 

decît onorariul dublu încasat pentru autentificarea contractelor. 

(4) Notarul trebuie să mărească, în termen de o lună, cuantumul sumei asigurate în 
cazul în care se încalcă prevederile alin. (3). Acest alineat nu se aplică dacă termenul 

rămas de acţiune a contractului este mai puţin de o lună şi depăşirea constituie pînă la 30 

%. 

(5) În cazul în care s-a efectuat plata despăgubirilor de asigurare, asiguratul este 

obligat să achite reîntregirea de sumă asigurată pentru a păstra cuantumul sumei de 

asigurare la nivelul stabilit în alin. (3) şi (4). Ca opţiune, asiguratul poate încheia un alt 
contract de asigurare. Acest alineat nu se aplică dacă termenul de acţiune a contractului 

rămas este mai puţin de două luni şi despăgubire a fost doar parţială (pînă la 75 % din 

suma asigurată). 
(6) Riscul asigurat poate fi stabilit în baza mai multor contracte de asigurare, însă 

cuantumul total al sumelor asigurate nu trebuie să fie mai mic de ce, stabilit în prezentul 

articol. Încheierea unui contract cu o sumă inferioară nivelului stabilit în alin. (3) şi (4), se 
califică ca lipsa asigurării. 

(7) La determinarea cuantumului primei de asigurare, asigurătorul trebuie să ţină 

cont de circumstanţele care influenţează asupra riscului apariţiei răspunderii notarului, 
inclusiv experienţa profesională a notarului, circumscripţia notarială, existenţa sau lipsa 

cazurilor asigurate în perioadele precedente de asigurare, sistemul bonus-malus.‖ 

Este de menţionat, că asigurarea obligatorie de răspundere profesională a 

notarului, de facto reprezintă o asigurare facultativă pur formală, dat fiind 

faptul că lipseşte cadrul normativ legal care ar reglementa expres acest 

tip de asigurare. 

Totodată, în mare parte conţinutul contractului de asigurare în cauză 

denotă necunoaşterea de către părţile contractante a noţiunilor elementare 

ale acestuia, fiind asigurate viaţa şi sănătatea solicitanţilor actului notarial 

– deşi activitatea notarului nu poate afecta aceste riscuri. 

Aceste prevederi urmăresc scopul de a face asigurarea notarului una 

efectivă şi reală şi de a o scoate din umbră. 

- art. 59 alin. (3) de completat la urmă cu sintagma „, însă cuantumul nu 

poate depăşi 0,25 % din suma asigurată‖ 



Cuantumul nominalizat este unul calculat reieşind din încasările efectuate 

în prezent de către notar şi suma prejudiciului garant. Totodată, în unele 

situaţii, acest cuantum depăşeşte onorariul încasat de notar. 

 

Articolul 60. Statutul Fondului de 

credibilitate 

(1) În scopul reparării unui 

eventual prejudiciu cauzat de notari, se 

instituie un Fond de credibilitate.  

(2) Fondul de credibilitate este 

creat pentru plata despăgubirilor în 

cazurile şi în modul prevăzute de 

prezenta lege. 

(3) Fondatorul şi administratorul 

Fondului de credibilitate este Camera 

Notarială. 

(4) Modul de administrare a 

Fondului de credibilitate şi mărimea lui 

maximă se stabilesc de Guvern. 

(5) Mijloacele Fondului de 

credibilitate se formează din cotizațiile 

lunare ale notarilor mărimea cărora este 

stabilită de Adunarea generală a 

notarilor. 

(6) În cazul în care mijloacele 

Fondului de credibilitate au atins 

mărimea maximă, obligaţia notarilor de a 

achita cotizaţii lunare se sistează 

începînd cu întîi ianuarie anului viitor, în 

temeiul hotărîrii Camerei Notariale. 

(7) Dacă mijloacele Fondului 

de credibilitate s-au diminuat sub nivelul 

maxim stabilit de Guvern, prin hotărîrea 

Camerei Notariale, începînd cu luna 

următoare celei de constatare, sistarea se 

anulează. 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 60 (4) de modificat - Modul de administrare a Fondului de 

credibilitate și mărimea lui maximă se stabilesc de Camera Notarială.  

Art. 60 (5) de modificat - Mijloacele Fondului de Credibilitate se 

formează din cotizațiile notarilor, mărimea fixă a cărora este stabilită de 

Adunarea Generală a Notarilor. 

Art. 60 (7) «Guvern» de substiuit cu cuvîntele «Camera Notarială». 

 

Se acceptă 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Art. 60, alin. (4) de exclus.  Contribuţiile sunt depuse de notari, ce are 

Guvernul cu Fondul privat? Statul administrează şi  gestionează fonduri 

publice. Este oare implicat Guvernul şi la alte profesii liberale? 

Se acceptă 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.60 

Articolul 60 trebuie să clarifice statutul Fondului de credibilitate – 

cu personalitate juridică sau fără, deoarece din acest statut vor demara 

prevederele privind administrarea lui, înscrise în art.61. 

 

Fondul de credibilitate nu are statut de 

persoană juridică, fiind creat și 

administrat de Camera Notarială 



 

Articolul 61. Administrarea 

Fondului de credibilitate 

(1) Administrarea Fondului de 

credibilitate se efectuează de o 

subdiviziune a Camerei Notariale, 

membrii căreia sînt aleşi de Consiliul 

Camerei Notariale, pe bază de concurs 

din rîndul persoanelor cu experienţă de 

cel puţin 5 ani în domeniul economic şi 

financiar. 

(2) Această subdiviziune prezintă 

anual raportul privind modul de 

administrare a Fondului de credibilitate 

pentru a fi aprobat de Adunarea generală 

a notarilor.  

(3) Regulamentul de activitate şi 

numărul de personal al acestei 

subdiviziuni se aprobă de Adunarea 

generală a notarilor. 

 

 

SRL 

„NotPel” 

 Art. 61 alin. (1) se propune a fi expus în următoare redacţie: 

„Administrarea Fondului de credibilitate se efectuează de o subdiviziune 

a Camerei Notariale condusă de secretarul general, membrii căreia sînt 

aleşi de Consiliul Camerei Notariale, pe bază de concurs din rîndul 

persoanelor cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic şi 

financiar.‖ 

Această propunere se datorează calităţilor profesionale ale secretarului 

general, care vor asigura păstrarea acestui fond şi majorarea acestuia în 

interesul societăţii civile, cît şi a statului şi notarilor, şi lipsa unui control 

direct al Camerei Notariale. Este de amintit, că anterior, în anii 1998-

2001, a existat un fond care acumula plăţile de asigurare obligatorie de 

răspundere profesională, însă această structură condusă de preşedintele 

Camerei Notariale nu a avut încredere din partea comunităţii notariale. 

 

Se acceptă 

 

Articolul 62. Controlul utilizării 

mijloacelor Fondului de credibilitate 

 Controlul asupra utilizării 

eficiente şi conform destinaţiei a 

mijloacelor Fondului de credibilitate se 

efectuează de către Consiliul Camerei 

Notariale. 

 

SRL 

„NotPel” 

 Art. 62 se propune a fi completat cu un nou alineat cu următorul conţinut 

„Prejudiciul se repară din contul mijloacelor Fondului de credibilitate 

dacă acesta nu a fost acoperit integral de asigurarea obligatorie de 

răspundere profesională a notarului, precum şi în alte cazuri prevăzute 

de regulamentul de reparare a prejudiciului din contul Fondului de 

credibilitate, aprobat de Adunarea Generală a notarilor.‖ 

Este de menţionat, că fondul de credibilitate are drept scop asigurarea 

unor garanţii reale statului şi societăţii, în cazul în care actul notarial va fi 

lovit de nulitate. Or, încrederea societăţii urmează a fi bazată pe mijloace 

reale şi posibile de a fi utilizate în cazul survenirii prejudiciului. Drept 

urmare, Adunarea Generală a notarilor poate stabili şi cazuri cînd 

mijloacele fondului vor acoperi prejudiciul cauzat ca urmare a acţiunilor 

intenţionate ale notarului (cazul care nu poate fi asigurat). 

 

Nu se acceptă 

O astfel de normă ar veni în 

contradicție cu prevederile alin (2) din 

art. 60 din proiect. Cazurile și modul de 

reparare a prejudiciului din contul 

fondului de credibilitate trebuie să fie 

prevăzute expres de lege pentru a 

asigura transparența utilizării acestuia. 



Articolul  63. Controlul activităţii 

notarului 

Activitatea notarului este supusă 

controlului profesional, judecătoresc şi 

financiar. 

 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 În contextul reformei administraţiei publice centrale, avînd drept scop 

atribuirea în competenţa ministerului doar a atribuţiilor de politică în 

domeniile curate propunem  redactarea acestui capitol şi deşarjarea 

ministerului de controale. Cu atît mai mult, practica a arătat că controlul 

activităţii notarilor necesită timp, funcţionari şi cheltuieli. Ministerul 

trebuie să rămînă o autoritate de supraveghere, dar realizarea trebuie pusă 

pe seama Camerei noatriale. 

           Nu credem că legea ar trebui să se refere la controlul efectat de 

către instanţele de judecată şi inspectoratul fiscal. Pentru aceste domenii 

supuse verificării există legi separate. Cu atît mai mult, examinarea 

actelor notariale în judecată nu este un control în sensul direct al 

cuvîntului. Controlul (potrivit DEX) reprezintă analiza permanentă sau 

periodică a unei activități, a unei situații etc. pentru a urmări mersul ei și 

pentru a lua măsuri de îmbunătățire. 

Nu se acceptă 

Notarul este persoana care exercită o 

mică parte din atribuțiile statului pe 

care acesta le-a delegat. Totodată statul 

trebuie să aibă careva pîrghii pentru a 

verifica dacă într-adevăr notarul își 

exercită corect atribuțiile delegate. În 

acest sens, Ministerul Justiției, exercită 

controlul activității notarilor. 

 Prevederea de la art. 63 este una 

generală și nu vine în contradicție cu 

legislația în vigoare. 

 

 

Articolul  64.  Controlul 

profesional 

(1) Activitatea profesională a 

notarului este supusă controlului periodic 

şi inopinat care se exercită de către 

Ministerul Justiţiei.  

(2) Ministerul Justiţiei exercită 

controlul periodic asupra corespunderii 

activităţii notarului cerinţelor stabilite, 

inclusiv asupra respectării legislaţiei 

privind: ţinerea registrelor notariale şi a 

lucrărilor de secretariat; păstrarea 

documentelor, evidenţa, păstrarea şi 

ordonarea arhivei notariale, respectării 

procedurii de îndeplinire a actelor 

notariale, respectării cerinţelor de 

întreţinere şi funcţionare a biroului 

notarului. Controlul nu se răsfrânge 

asupra conţinutului actelor notariale. 

(3) Controlul periodic privind 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.64 al.5 de schimbat „după consulatarea‖ cu „la propuneraea 

Camerei Notariale‖; 

 

Se acceptă 

 

Ministerul 

Economiei 

 Referitor la prevederile art.64, alin.(12), menţionăm că acestea 

necesită a fi excluse, deoarece articolul respectiv reglementează modul 

de efectuare a controlului. Nu poate autoritatea, care este abilitată 

conform legii să efectueze controale, să stabilească regulile de joc pentru 

organizarea acestor controale. 

 

Nu se acceptă 

La alin (12) este prevăzut că autoritatea 

care efectuează controlul își stabili 

modul prin care își va realiza funcția în 

cauză, adică este vorba despre norme 

procedurale. 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Art. 64, alin. (3) în prima propoziţie de substituit „2 ani‖ în „5 

ani‖. Din practică, Ministerul Justiţiei nu a reuşit să execute aceste 

prevederi din aceste considerente de indicat un termen  rezonabil,  în 

perioada căruia MJ îşi va executa atribuţiile sale.  Astfel, în cazul cînd 

este temei pentru efectuarea controlului notarului,  MJ poate efectua şi un 

control inopinat.  

 

Se acceptă parțial 



activitatea profesională a notarului se 

efectuează o dată la 2 ani. Activitatea 

notarului nou investit este supusă 

controlului pe parcursul primilor 2 ani de 

activitate.  

(4) În cazul unor sesizări, plângeri 

şi petiţiilor privind existenţa unor 

încălcări în activitatea profesională a 

notarului, Ministerul Justiţiei este în 

drept de a efectua controale inopinate. 

(5) Controlul activităţii notarului 

se efectuează de o comisie de control 

constituită prin ordinul Ministerului 

Justiţiei, în componenţa căreia se includ 

funcţionari ai ministerului şi notari în 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Normele înscrise în capitolul „Controlul activității notarului‖ sînt 

excesiv de detaliate şi ar putea face obiectul reglemenătrii într-un 

regulament aprobat de ministerul justiţiei. 

         Dacă conţinutul normelor privind controlul profesional vor fi 

revăzute, în contextul principiului independeţei ( art. 5 din proiect În 

activitatea sa notarul este independent şi se supune numai legii. Orice 

imixtiune în activitatea notarului este interzisă.) rugăm să fie înserată 

nivel de lege prevederea, că „persoanele care exercită controlul nu vor da 

apreciere acţiunilor procedurale ale notarului (de văzut norma analogică 

pentru executării judecătoreşti) şi  nu se vor expune asupra conţinutului 

actelor notariale. Credem că reglementările acestui capitol sînt extrem de 

detaliate. Propunem revederea lui şi menţinerea doar prevederlor de 

principiu, urmînd a fi aprobat un regulament pentru reglementarea 

celorlalte aspecte de funcţionare a colegiului. 

 

Nu se acceptă 

Conform prevederilor alin (12)  modul 

de efectuare a controlului se stabileşte 

prin regulament. Totodacă norme de 

principiu trebuie să fie prevăzute 

expres în lege pentru ca ulterior să fie 

dezvoltate în regulament și să nu lase 

prea multe la latitudinea autorității care 

va aproba acest act. În plus, forța 

juridică a unei norme cuprinse în lege 

este superioară și exprimă voința 

legiuitorului și nu a unei autorități 

concrete. 

 



urma consultării Camerei Notariale. 

(6) Notarul supus controlului este 

în drept să solicite, iar  Camera Notarială 

în acest caz este obligată să desemneze 

un notar în calitate de observator pe 

lângă comisia de control. Comisia de 

control este obligată să permită notarului 

observator să asiste la toate etapele 

efectuării controlului.  

(7) Membrii comisiei şi notarul 

observator sunt obligaţi să păstreze 

secretul cu privire la actele şi faptele 

care au devenit cunoscute în procesul 

efectuării controlului. 

(8) Notarul este obligat să permită 

membrilor comisiei de control şi 

notarului observator accesul în biroul său 

şi să prezinte comisiei registrele 

notariale, dosarele şi alte documente 

aflate la păstrare, să asigure accesul la 

registrele electronice şi să dea explicaţii.  

(9) După finalizarea controlului, 

comisia în comun cu notarul supus 

controlului şi după caz, notarul 

observator, analizează rezultatele 

acestuia. La solicitarea membrilor 

comisiei de control, notarul va da 

explicaţii verbale cu privire la încălcările 

stabilite, iar în caz de necesitate, în 

formă scrisă. 

(10) În baza rezultatelor 

controlului, comisia întocmeşte actul de 

control, care se aduce la cunoştinţa 

notarului, ministrului justiţiei şi Camerei 

Notariale. Notarul în termen de 5 zile 

este în drept să formuleze în scris 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 Art. 64 (3) Controlul periodic privind activitatea profesională a notarului 

se efectuează o dată la 2 ani  (de majorat la 5 ani, altfel comisia în 

fiecare zi o să fie în control).   

 Art. 64 (5) «consultării» de substituit cu cuvîntul «propunerii».  

 

Se acceptă parțial  

Controlul se va efectua o dată la 3 ani. 



obiecţiile sale, cu anexarea probelor 

justificative. 

(11) Notarul observator nu se 

pronunţă la întocmirea actului de control. 

Notarul observator este în drept să 

întocmească o notă informativă care se 

prezintă comisiei de control care o va 

aduce la cunoştinţă Camerei Notariale şi 

notarului supus controlului. 

(12) Modul de efectuare a 

controlului se stabileşte de Ministerul 

Justiţiei. 

 



Articolul 65. Controlul 

judecătoresc 

(1) Actele  sau acțiunile 

notarului pot fi contestate de către părţi 

sau de orice persoană care consideră că 

prin acestea i-au fost încălcate un drept 

recunoscut de lege, în instanţele 

judecătoreşti de drept comun din 

teritoriul în care notarul îşi desfăşoară 

activitatea. Până la anularea de către 

instanţa de judecată, actul notarial atacat 

se prezumă veridic şi legal. 

(2) Refuzul notarului de a 

îndeplini actul notarial poate fi contestat 

în instanţa de contencios administrativ. 

 

 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

           В дополнение ко всему сказанному, обращаем внимание, и 

предлагаем исключить из статьи 65(1) слова « sau de orice persoană 

care consideră că prin acestea i-au fost încălcate un drept recunoscut 

de lege », а именно : 

Articolul 65. Controlul judecătoresc. 
1. Аctele  sau acţiunile notarului pot fi contestate de către 

părţi sau de orice persoană care consideră că prin acestea i-au fost 

încălcate un drept recunoscut de lege, în instanţele judecătoreşti de 

drept comun din teritoriul în care notarul îşi desfăşoară activitatea. Până 

la anularea de către instanţa de judecată, actul notarial atacat se prezumă 

veridic şi legal. 

 

Articolul este dat într-o nouă 

redacție 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art. 65 al.1 de exclus sintagama „sau de orice persoană care 

consideră că prin acestea i-au fost încălcate un drept recunoscut de lege‖. 

 

Articolul este dat într-o nouă 

redacție 

Articolul 66. Controlul financiar 

Activitatea notarului este supusă 

controlului financiar efectuat de organele 

competente în modul stabilit de lege. 

 

    

Articolul 67. Răspunderea 

disciplinară a notarului 

Notarul poartă răspundere 

disciplinară pentru:  

a) lipsa biroul notarial, inclusiv 

dacă biroul notarial nu este amenajat 

conform cerinţelor legale; 

b) încălcarea normelor de 

competență, asistenţa notarială fiind 

acordată peste hotarele Republicii 

Moldova; 

c) neacumularea numărului de ore 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Далее, обращает на себя внимание и пункт  в статье 67, а именно: 

n) refuzul neîntemeiat în acordarea asistenţei notariale în afara biroului  

notarial;       

          Дисциплинарная  Коллегия не обладает полномочиями по 

установлению факта обоснованности в отказе  выхода вне  бюро( на 

дом).          ДАННЫЙ ФАКТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В 

СУДЕ. Если нотариус отказывает в совершении нотариального 

действия, сюда же входит и отказ в его совершении вне помещения 

нотариального бюро. В этом случае гражданину или представителю 

юридического лица необходимо получить письменный отказ у 

нотариуса  в совершении нотариального действия с выездом на дом, 

а не обращаться в Дисциплинарную Коллегию(!!).  

Se acceptă 



academice anuale la cursurile de formare 

continuă;  

d) refuzul nemotivat de a permite 

membrilor comisiei de control accesul în 

biroul notarului pentru efectuarea 

controlului şi/sau refuzul nemotivat de a 

prezenta actele solicitate de comisia de 

control; 

e) nevărsarea sistematică a 

contribuţiilor obligatorii la contul 

Camerei Notarilor; 

f) lipsa contractului de asigurare 

de răspundere civilă; 

g) tergiversarea şi neglijenţa la 

îndeplinirea actelor notariale; 

h) nerespectarea intenţionată a 

hotărârilor organelor profesionale;  

i) refuzul nemotivat de a primi 

notari stagiari pentru efectuarea stagiului 

profesional; 

j) încălcarea modului de efectuare 

a stagiului profesional;  

j) neîndeplinirea obligației privind 

ţinerea registrului actelor notariale; 

k) încălcarea normele privind 

publicitatea activităţii notariale;  

l) absența sistematică nejustificată 

de la birou sau a încălcarea sistematică a 

programul de activitate anunţat; 

m) depăşirea termenului de 

absenţă de la birou prevăzut în art. 43 

alin. (5) al prezentei legi; 

n) refuzul neîntemeiat în 

acordarea asistenţei notariale în afara 

biroului notarial; 

p) încălcarea altor obligaţii 

      Это прямо предусмотрено в данном законопроекте в статье 65 

(2) Refuzul notarului de a îndeplini actul notarial poate fi contestat în  

instanţa de contencios administrativ.(!) 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.67 

 

       Temeiurile de atragere la răspundere disciplinară trebuie revăzute. O 

mare parte din ele sînt expuse confuz şi generează mai multe întrebări. 

Propunem excluderea lit a), c), i), j), l) şi m). 

Propunem formularea listei abaterilor disciplinare similar prevederelor 

înserate în legea Romaniei. 

 

Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru 

urmatoarele abateri: 

 a) incalcarea competentei generale, materiale si teritoriale stabilite prin 

lege;  

b) nerespectarea dispozitiilor, deciziilor si hotararilor organelor de 

conducere ale Uniunii si ale Camerelor, emise in conditiile legii;  

c) nerespectarea normelor si instructiunilor privind metodologia de 

lucru cu registrele nationale notariale administrate de CNARNN;  

d) indeplinirea, in mod repetat, a actelor si procedurilor notariale, cu 

nerespectarea dispozitiilor legale prevazute pentru valabilitatea actului 

sau procedurii notariale in cauza, ori indeplinirea acestora cu 

incalcarea dispozitiilor art. 9;  

e) intarzierea nejustificata sau neglijenta in efectuarea lucrarilor;  

f) lipsa nejustificata de la birou, in mod repetat;  

g) comportament si atitudine necorespunzatoare in exercitarea activitatii 

profesionale;  

h) orice manifestare de natura a aduce atingere prestigiului profesiei 

savarsita in exercitiul functiei ori in legatura cu aceasta sau in afara 

exercitiului functiei;  

i) neachitarea integrala si la scadenta a contributiilor profesionale, 

precum si a primei de asigurare, conform contractului de asigurare; 

j) sustragerea sau refuzul de a se supune controlului profesional 

administrativ;  

k) incalcarea obligatiilor legale cu privire la pastrarea secretului 

Nu se acceptă 

Propunerile nu sunt argumentate 

Lista abaterilor disciplinare în proiect 

este adaptată conținutului întregului 

proiec, iar varianta propusă, în mare 

parte se încorporează în conținutul 

articolului 67. 

 



stabilite de lege. 

 

 

profesional;  

l) folosirea ori acceptarea, in orice mod, direct sau indirect, a 

mijloacelor neloiale de atragere a clientelei, asa cum sunt definite in 

Codul deontologic al notarilor publici;  

m) desfasurarea unor activitati incompatibile cu calitatea de notar 

public, potrivit legii;  

n) refuzul nejustificat sau neglijenta in efectuarea si comunicarea 

operatiunilor prevazute de lege pentru functionarea sistemului 

informatizat al Camerei si al Uniunii;  

o) nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la stabilirea, incasarea si, 

dupa caz, virarea impozitelor, tarifelor si onorariilor; 

p) nedepunerea la termen a situatiei statistice si a altor date solicitate de 

Camera sau de Uniune;  

q) refuzul nejustificat de a intocmi un act notarial in afara sediului 

biroului notarial, iar in cazuri temeinic justificate, si in afara 

programului normal de lucru; 

r) neindeplinirea obligatiei de a participa la formele de pregatire 

profesionala continua organizate prin INR, la intervalele de timp 

stabilite prin regulament;  

s) neindeplinirea obligatiei de a participa la formele de pregatire 

profesionala, dispusa in conditiile art. 77 alin. (2);  

s) nerespectarea dispozitiilor Codului deontologic al notarilor publici; 

t) absente nejustificate de la adunarile generale ale Camerelor si de la 

actiunile organizate de Colegiul director al Camerei sau organele de 

conducere ale Uniunii;  

t) nerespectarea dispozitiilor art. 42 alin. (3) si/sau continuarea 

activitatii dupa aplicarea sanctiunii suspendarii din exercitiul functiei;  

u) refuzul nejustificat de a indeplini actele si procedurile repartizate de 
presedintele Camerei din care face parte. 
 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Recomand la art. 67, lit. c) de exclus.   Camera notarială va organiza şi va 

decide de fiecare dată  tematica şi orele necesare. 
Nu se acceptă 

Instruirea continuă a notarului este o 

obligație a acestuia nerespectarea căreia 

este pasibilă de răspundere disciplinară. 



Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.67 lit.„e‖ de exclus cuvîntul „contul‖  de citit „la Camera 

Notarială‖; 

 

Se acceptă 

Art.67 lit.„i‖ de exclus; 

 
Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată. 

Articolul  68. Termenul de 

prescripţie  

(1) Sancţiunea disciplinară poate 

fi aplicată în cel mult 2 ani de la 

comiterea abaterii disciplinare.  

(2) În cazul în care dintr-o 

hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti naţionale sau internaţionale 

rezultă săvârşirea unei abateri 

disciplinare, sancţiunea disciplinară 

poate fi aplicată în termen de un an de la 

data devenirii irevocabile a hotărârii 

instanţei judecătoreşti. 

 

SRL 

„NotPel” 

 Art. 68 se propune a fi completat cu un nou alineat cu următorul conţinut: 

„În acest termen nu se include perioada de absenţă de la biroul notarial, 

suspendarea sau încetarea împuternicirilor notariale. Termenul se 

întrerupe odată cu depunerea cererii de intentare a procedurii 

disciplinare, precum şi în cazul pornirii unei cauze penale, civile sau 

contravenţionale.‖ 

Este de menţionat, că în prezent, în majoritatea cazurilor sancţiunile 

disciplinare nu se aplică faţă de notari din motivul expirării termenului de 

prescripţie. Astfel, se propune de introdus mecanisme care vor exclude 

comportamentul notarului sau a altor organe de stat care poate duce la 

exonerarea notarului de răspundere sau la tărăgănarea examinării acestui 

caz. 

Completarea proiectului cu această prevedere va permite statului de a 

reacţiona corespunzător la abaterile comise de notar şi de a aplica 

măsurile corespunzătoare acestor abateri. 

 

Se acceptă cu reformulare 

Articolul 69.  Sancţiunile 

disciplinare 

 (1) În cazul constatării încălcării 

prevederilor articolului 67 a prezentei 

legi, notarilor li se aplică următoarele 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 Art.69 

Prevederele alin.(3)şi (4) contravin regulei stabilite în alin (3) al aceluaşi 

articol. În opinia noastră Colegiul disciplinar trebuie să decidă în 

dependenţă de gravitatea abaterii şi circumstanţele cazului gravitatea 

sancţiunii disciplinare. 

Nu se acceptă 

Prevederile alineatelor indicate nu se 

exclud ci se completează. Astfel spre 

exemplu la comiterea unei încălcări 

pasibile de aplicare a sancțiunii de 



sancţiuni disciplinare: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) amendă de la 30 la 300 unităţi 

convenţionale. Plata amenzii se face în 

termen de 30 de zile de la data emiterii 

deciziei privind aplicarea sancţiunii şi 

este venit la bugetul Camerei Notariale; 

d) suspendarea activităţii pe o 

perioadă de până la 4 luni; 

e) retragerea licenţei. 

 (2) La aplicarea sancţiunii 

disciplinare se ţine cont de gravitatea 

abaterii, de circumstanţele în care a fost 

comisă, de activitatea şi comportamentul 

notarului. 

 (3) Sancțiunii disciplinare de 

suspendare a activității notarului 

obligatoriu se va aplică în cazurile 

comiterii încălcărilor prevăzute la art. 67 

lit. a)- e). 

 (4) Sancțiunea disciplinară de 

retragere a licenței se aplică obligatoriu 

în următoarele cazuri: 

 a) nerespectarea obligației 

prevăzute în art. 32 alin. (2) și (3); 

 b) neînlăturarea circumstanțelor 

de incompatibilitate în termenul prevăzut 

la art. 44 alin. (1) lit. b); 

 c) îndeplinirea de către notar a 

actelor notariale pe perioada suspendării 

activităţii; 

 d) încălcarea nemotivată a 

termenelor de transmitere a sigiliului şi a 

arhivei activităţii notariale; 

 e) nesolicitarea în termenul 

  

Referitor la alin.(5) reamintim recomandările experţilor germani, care au 

menţionat că în Germania informaţia despre sancţiuni nu se face publică, 

deoarece poate fi afectată nejustificat imaginea notarului care a fost 

sancţionat pentru un caz separat, precum şi imaginea, credibilitatea  

profesiei. 

 

suspendare a activității notarului se va 

aplica alineatul (2) pentru a se 

determina pentru ce perioadă este 

aplicată sancțiunea. 

La fel, alineatul (3) se referă la cazurile 

în care se aplică obligatoriu sancțiunea 

suspendării, totodată ținînd cont de 

circumstanțele alineatului (2) Colegiul 

disciplinar poate aplica sancțiunea de 

suspendare și pentru alte încălcări decît 

cele enumerate. 

Ministerul 

Economiei 

 La art.69: 

- Alin.(1) lit.c), sunt stabilite sancţiuni disciplinare sub formă de 

amendă. Astfel de prevederi nu pot fi acceptate, dat fiind faptul că 

sancţiuni pecuniare nu pot fi aplicate pentru abateri disciplinare. De 

evidenţiat că, amenda poate fi aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii 

administrative sau pentru săvârşirea unor infracţiuni, fiind prevăzută în 

Codul administrativ şi, respectiv, Codul penal. Sancţiunea sub formă de 

amendă se decide de instanţa de judecată şi se achită la bugetul de stat. 

- Alin.(1) lit.d), în calitate de sancţiune disciplinară este prevăzută 

„suspendarea activităţii notariale pentru o perioadă de pînă la 4 luni‖. 

Astfel de sancţiune disciplinară este lipsită de sens în condiţiile în care 

numărul notarilor este limitat. Prin suspendarea activităţii notarilor vor fi 

afectate interesele solicitanţilor, deoarece aceştia vor fi nevoiţi să 

efectueze mai multe cheltuieli de deplasare şi de timp pentru a beneficia 

de asistenţă notarială. 

 

Concomitent, reliefăm că proiectul de lege conţine prevederi, 

conform cărora reglementarea unor raporturi sociale va fi efectuată de 

Ministerul Justiţiei. Spre exemplu: art.28, alin.(3); art.29, alin.(8). În 

opinia noastră, principiile şi bazele juridice a acestor reglementări 

necesită a fi stabilite în proiectul de lege în cauză pentru a fi asigurat un 

anumit grad de garantare a independenţei notarilor.  

 

Nu se acceptă 

Amenda și alte sancțiuni pecuniare nu 

pot fi aplicate salariatului pentru 

nerespectarea disciplinei de muncă și 

nu ca sancțiune disciplinară, lucruri 

diferite. 

Într-un teritoriu de activitate trebuie să 

fie cel puțin 2 notari, astfel accesul 

poplulației la notar nu este îngrădit. 

Ministerul este autoritatea care duce 

politica în domeniul respectiv, astfel 

Ministerul participă activ la stabilirea 

modului de acedere în profesia de 

notar. 



stabilit de lege a reluarii activității. 

 (5) Informaţia cu privire la 

aplicarea sancţiunii disciplinare notarului 

se publică pe pagina web a Ministerului 

Justiţiei şi a Camerei Notariale în termen 

de 3 zile de la sancţionare; 

 (6) Dacă în decursul a doi ani de 

la data aplicării sancţiunii disciplinare nu 

comite o nouă abatere, se consideră că 

notarul sancţionat nu a fost supus 

sancţiunii disciplinare. 

 

Articolul 70. Colegiul disciplinar 

(1) Colegiul disciplinar se 

constituie pe lângă Ministerul Justiţiei şi 

are drept scop examinarea cazurilor 

privind tragerea la răspundere 

disciplinară a notarilor.  

(2) Colegiul disciplinar este 

format prin ordinul ministrului justiţiei 

din 7 membri pentru un mandat de 4 ani: 

3 reprezentanţi aleși de Camera 

Notarială, 3 reprezentanţi selectați prin 

concurs de Ministerul Justiţiei și un 

reprezentant desemnat de Ministerul 

Justiției. 

- (3) Prin ordin al ministrului 

justiţiei sunt numiţi şi 7 membri 

supleanţi ai Colegiului disciplinar 

desemnaţi prin aceeaşi procedură ca şi 

membrii de bază. Din componenţa 

membrilor Colegiului disciplinar se 

alege Preşedintele Colegiului. 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.70 al.2 de modificat „3‖ în „4‖ reprezentanţi şi din „3‖ în 

„2‖ reprezntanţi selectaţi de Ministerul Justiției. 

 

 

Art.70 al.6 de inclus „...de comun acord cu Camera Notarială‖ 

De consultat Legea executorilor judecătoreşi şi a avocaţilor. 

 

Nu se acceptă 

Varianta propusă asigură un echilibru 

în acest colegiu. 

 

Se acceptă parțial 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.70 

 

Nu este clar raţionamentul divizării procedurii de alegerea a celor 

4 membri din partea ministerului în  3 membri selectați prin concurs de 

Ministerul Justiţiei și un membru desemnat de Ministerul Justiției.  

Cînd intervine supleantul – pentru o şedinţă sau în cazul cînd membrul 

permament părăseşte definitiv Colegiul 

 

Dacă intervine numai la o şedinţă nu este clar cum va funcţiona 

mecanismul propus, doar examinarea în cadrul colegiului disciplinar 

parcurge mai multe etape. Va fi asigurată asigură continuitea deciziilor 

adoptate cu votul supleanţilor, acestea pot fi revăzute în contextul 

divergenţei de opinii cu membrul permanent?  

 

Conform alineatului (6) din proiect, 

Colegiul disciplinar îşi desfăşoară 

activitatea în baza unui Regulament 

aprobat de către Ministerul Justiţiei. În 

regulamentul respectiv va fi prevăzută 

și procedura de intervenție a 

supleantului. 

Ministerul justișiei va avea un 

reprezentant din oficiu în acest colegiu, 

alții trei vor fi selectați prin concurs din 

rîndul societății civile, iar concursul va 

fi desfășurat de Ministerul Justiției 

 



(4) În cazul lipsei Preşedintelui, 

funcţiile acestuia sunt exercitate de un alt 

membru al Colegiului disciplinar numit 

de Preşedinte. 

(5) Secretarul Colegiului 

disciplinar este numit prin ordinul 

ministrului justiţiei din rândul angajaţilor 

Ministerului Justiţiei. 

(6) Colegiul disciplinar îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui 

Regulament aprobat de către Ministerul 

Justiţiei. 

  

 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune expunerea art. 70 alin. (2) în următoarea redacţie: „Colegiul 

disciplinar este format prin ordinul Ministrului Justiţiei din 7 membri: 3 

reprezentanţi aleşi de Camera Notarială, 3 reprezentanţi din rîndul 

notarilor selectați prin concurs de Ministerul Justiţiei şi un reprezentant 

desemnat de Ministerul Justiției. Mandatul membrului este de 4 ani.‖ 

În prezent, exercitarea mandatului Colegiului disciplinar este periclitată 

şi nu se execută deja 5 luni, din motiv că mandatul este al Colegiului, iar 

Colegiul nu a fost constituit. Drept urmare, se propune indicarea 

mandatului membrului Colegiului şi nu a Colegiului. 

Totodată, luînd în consideraţie misiunea Colegiului disciplinar, se 

propune ca membrii acestuia să fie specialişti de înaltă calificare în 

domeniul notarial – notari. Selectarea membrului Colegiului disciplinar 

din rîndul altor persoane nu va permite realizarea pe deplin a sarcinilor 

acestui organ. 

 

 

Se acceptă parțial 

Pot fi selectați în acest colegiu nu doar 

notari ci și alte persoane implicete în 

această activitate, ex: profesori 

universitari, notari pensionați sau 

persoane care activează la Camera 

notarială. 



Se propune completarea art. 70 cu următoarele alineate: 

„(-) Colegiul disciplinar îşi exercită următoarele atribuţii: 

1) examinează cazurile de încetare a calităţii de stagiar; 

2) examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a 

notarilor şi a stagiarilor; 

3) constată existenţa sau lipsa faptului încălcării normelor 

prezentei legi şi a legislaţiei privind procedura notarială, cu excepţia 

aspectelor legate de etica profesională a notarilor; 

4) constată mărimea prejudiciului cauzat; 

5) efectuează controlul asupra utilizării eficiente şi conform 

destinaţiei a mijloacelor Fondului de credibilitate; 

6) propune măsurile de profilactică a încălcărilor; 

7) soluţionează cazurile privind anularea înainte de termen a 

efectelor sancţiunii disciplinare. 

(-) Fiecare hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată prin care a fost 

declarat nul un act notarial sau o acţiune notarială, sau a fost declarat 

neîntemeiat refuzul de a îndeplini actul notarial sau acţiunea notarială, 

urmează a fi examinat de către Colegiul disciplinar în scopul elaborării 

propunerilor de excludere a unor asemenea situaţii pe viitor.” 

În lipsa acestor norme rămîne imprecisă competenţa acestui organ 

colegial. 

Totodată, examinarea de către Colegiul disciplinar a cazurilor de anulare 

a actului notarial de către instanţele judecătoreşti va permite 

îmbunătăţirea permanentă a calităţii asistenţei notariale acordate de notari 

şi asigurarea unei practici notariale care va garanta siguranţa circuitului 

civil şi încrederea societăţii şi statului faţă de sistemul notarial din 

Republica Moldova. 

 

Nu se acceptă 

Conform prevederilor alin. (6) din 

proiect, Colegiul disciplinar îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui 

Regulament aprobat de către Ministerul 

Justiţiei. În regulamentul respectiv vor 

fi prevăzute și atribuțiile colegiului. 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 Pentru claritatea exprimării, este necesară definirea sintagmei 

reprezentanţi la art. 70, alin. (2), similar în cazul art. 29, alin. (1).  

Care reprezentanţi? Prin urmare,  se propune de indicat expres  „6 notari 

aleşi de adunarea generală şi un reprezentant desemnat de Ministerul 

Justiţiei‖ sau „3 notari aleşi la  adunarea generală a notarilor,  3 notari 

selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei şi un reprezentant 

desemnat de Ministerul Justiţiei.‖  

 

Nu se acceptă 

Varianta propusă asigură un echilibru 

în acest Colegiu. Membri ai colegiului 

respectiv pot fi nu doar notari ci și alte 

persoane cărora domeniul dat le este 

cunoscut. Spre exemplu: profesori 

universitari, notari pensionați sau 

persoane care activează la Camera 



notarială. 

Articolul 71. Modul de luare a 

deciziilor  

(1) Hotărîrile Colegiului se adoptă 

prin votul majorităţii membrilor prezenţi.  

(2) În caz de conflict de interese, 

membrul Colegiului disciplinar este 

obligat să se abţină de la examinarea 

cauzei privind abaterea disciplinară sau 

poate fi recuzat prin hotărîrea Colegiului 

disciplinar. Membrul colegiului recuzat 

este substituit de membrul supleant.  

(3) Calitatea de membru al 

Colegiului disciplinar este incompatibilă 

cu cea de membru al organelor Camerei 

notariale şi a Comisiei de licenţiere. 

(4) Membrii Colegiului disciplinar 

sunt obligaţi să păstreze secretul 

profesional şi să nu divulge informaţia 

aflată în cursul examinării cauzei privind 

abaterea disciplinară.  

 

 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 71, alin. (3) de completat cu „Comisia de etică.‖ Nu se acceptă 

Comisia de etică este organ al Camerei 

Notariale potrivit art. 48. 

SRL 

„NotPel” 

 Se propune modificarea titlului art. 71 în „Deciziile Colegiului 

disciplinar‖, cu completarea conţinutului acestuia cu următoarele 

alineate: 

„(1) Colegiul disciplinar adoptă una din următoarele decizii 

motivate: 

1) de încetare a stagiului; 

2) de constatare a faptului existenţei încălcării cu/fără aplicarea 

sancţiunii disciplinare; 

3) de constatare a faptului lipsei încălcării; 

4) de constatare a faptului imposibilităţii aplicării sancţiunii 

disciplinare. 

(2) În cazul în care faptul încălcării a fost constatat de către Comisia de 

control, de competenţa Colegiului disciplinar ţine doar aplicarea 

sancţiunii disciplinare. 

(3) În cazul în care sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată, 

procedura disciplinară are drept scop stabilirea existenţei sau lipsei 

faptului încălcării, precum şi a circumstanţelor, care au dus la încălcare. 

În rezultatul constatărilor, vor fi propuse măsure de prevenire a unor 

astfel de situaţii în viitor.” 

Aceaste norme determină tipurile actelor ce pot fi pronunţate de către 

Colegiul disciplinar şi delimitarea competenţelor Colegiului disciplinar 

de cele ale Comisiei de control. 

Totodată, rezultă expres scopul activităţii Colegiului disciplinar – 

combaterea abaterilor disciplinare şi perfecţionarea practicii notariale 

pentru a exclude cazurile de abateri disciplinare în viitor, chiar şi în 

situaţia în care nu poate fi aplicată nici o sancţiune disciplinară faţă de 

notarul care a comis această abatere disciplinară. 

 

Nu se acceptă 

Propunerile nu țin de domeniul de 

reglementare a legii și vor fi incluse în 

regulamentul de de organizare și 

funcționare a Colegiului respectiv. 



Articolul  72. Procedura 

disciplinară 

(1) Şedinţele Colegiului 

disciplinar sunt închise, iar pronunţarea 

hotărîrii Colegiului disciplinar este 

publică.  

(2) La examinarea cauzei privind 

abaterea disciplinară comisă, citarea 

notarului este obligatorie, acesta are 

dreptul să ia cunoştinţă cu materialele 

cauzei şi să-şi formuleze apărarea. 

(3) În timpul examinării abaterii 

disciplinare prezenţa notarului tras la 

răspundere disciplinară este obligatorie. 

Dacă notarul lipseşte în mod nejustificat, 

Colegiul disciplinar poate să decidă 

examinarea abaterii disciplinare în lipsa 

lor. 

(4) În urma examinării solicitării 

de intentare a procedurii  disciplinare, 

Colegiul disciplinar pronunţă o hotărîre 

prin care constată sau nu abaterea 

disciplinară. În caz de constatare a 

abaterii disciplinare, Colegiul disciplinar 

stabileşte sancţiunea disciplinară. 

(5) Hotărîrile Colegiului 

disciplinar se aduc la cunoştinţa 

ministrului justiţiei şi Camerei Notariale. 

(6) Hotărîrile Colegiului 

disciplinar pot fi  contestate în instanţa 

de judecată. 

(7) Ministrul Justiţiei informează 

notarul despre Hotărîrea Colegiului 

disciplinar şi solicită expunerea în 

termen de 10 zile a opiniei asupra 

Notarul 

Public 

Dimitriu 

Svetlana 

Notarul 

Public 

Agachi 

Aliona 

 

 

 Art. 72 (7) de exclus. Care este opinia notarului a fost expusă în faţa 

unui organ colegial, cum poate schimba opinia notarului Hotărîrea 

Colegiului disciplinar. Confuz la aplicare şi în acest caz Ministerul 

Justiţiei este următoarea etapă care examinează abaterile şi poate 

schimba sancţiunea disciplinară? 

 

Se acceptă  

SRL 

„NotPel” 

 Art. 72 alin. (6)-(9) se propune a fi expus în următoarea redacţie: 

„(6) Hotărîrile Colegiului disciplinar pot fi  contestate în instanţa de 

judecată, în decurs a 30 de zile din data comunicării. 

(7) În temeiul hotărîrii Colegiului disciplinar Ministrul Justiţiei emite 

ordinul de aplicare a sancţiunii disciplinare. Ministrul Justiţiei este în 

drept să refuze emiterea ordinului în cazul în care există temeiuri pentru 

anularea sancţiunii disciplinare sau hotărîrea Colegiului disciplinar a 

fost contestată în instanţa de judecată. 

(8) Ordinul de aplicare a sancţiunii disciplinare poate fi anulat doar în 

următoarele cazuri: 

1) a fost încălcată procedura de aplicare a acesteia,  

2) lipseşte temeiul legal pentru aplicarea sancţiunii disciplinare;  

3) sancţiunea disciplinară aplicată nu corespunde faptei comise. 

(9) Acţiunea de anulare a refuzului de aplicare a sancţiunii 

administrative poate fi depusă de orice notar sau de Camera Notarială. 

Instanţa de contencios administrativ va anula refuzul de aplicare a 

sancţiunii disciplinare în cazul în care legea expres stabileşte o 

sancţiune pentru încălcare comisă.” 

Aceste reglementări soluţionează problemele practice de păstrare în 

vigoare a ordinelor Ministrului Justiţiei de aplicare a sancţiunii 

disciplinare, inclusiv cazurile de refuz a emiterii ordinului de retragere a 

Nu se acceptă 

Atît hotărîrile Colegiului disciplinar cît 

și Ordinul ministrului justiției pot fi 

contestate în instanța de judecată 

conform normelor procesuale. Proiectul 

nu conține noțiunea de „ sancțiune 

administrativă‖. Pot fi contestate atît 

ordinul de aplicare a sancțiunii 

disciplinare cît și refuzul de aplicare a 

sancțiunii disciplinare. Norma propusă 

este una restrictivă care face o 

enumereare incompletă a situațiilor în 

care ordinul poate fi anulat.  



acesteia. 

(8) Sancţiunea disciplinară se 

aplică după solicitarea opiniei notarului 

prin ordinul ministrului justiţiei în baza 

hotărîrii Colegiului disciplinar. 

(9) Ordinul ministrului justiţiei 

privind aplicarea sancţiunii disciplinare 

notarului se publică în Monitorul Oficial 

și poate fi contestat în instanța de 

judecată. 

 

licenţei, precum şi temeiuri pentru anularea ordinului de aplicare a 

sancţiunii disciplinare. 

Prevederile existente în alineatele (7) şi (8) nu sînt relevante, dat fiind 

faptul că procedura disciplinară garantează dreptul la apărare în faţa 

Colegiului disciplinar, iar prezentarea opiniei în faţa Ministrului Justiţiei 

nu-i oferă dreptul de a refuza executarea deciziei Colegiului disciplinar. 

Totodată, alin. (9) prevede publicarea ordinului de aplicare a tuturor 

sancţiunilor disciplinare, ceea ce nu este corect, urmînd a fi publicate 

doar acele ordine care au relevanţă pentru societate civilă, cu alte cuvinte 

de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei. Iar pentru aceste acte 

deja sînt prezentate norme care instituie obligaţia de publicare în 

Monitorul Oficial. 

 

Se acceptă 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art.72 

Ridică semne de întrebare prevederele alin. (7) şi (8). Ce valoare 

are opinia notarului în privinţa căruia a fost emisă o decizie  de către 

Colegiul disciplinar.  

Dacă este admisă contestarea deciziei colegiului, nu este clar, de 

ce este posibilă şi contestarea ordinului emis în baza acestei hotărîri. 

Nu a fost clarificat şi faptul cum va proceda ministrul în cazul în 

care nu este deacord cu decizia colegiului – fie de aplicare fie de refuz în 

Alineatele vizate se dau într-o nouă 

redacție. 

 

 

 

 



aplicarea sancţiunii. 

 

Not

arul public 

Teleucă 

Aliona 

 

 În ceea ce priveşte norma propusă pentru 72 alin (7), recomandăm 

reformularea sau excluderea textului, astfel încît să fie precizate în mod 

expres următoarele probleme.    

Aplicarea sancţiunii notarului se efectuează conform hotărîrii Colegiului 

disciplinar, în temeiul ordinului ministrului justiţiei.  Prin urmare, 

ministrul poate să facă cunoştinţă cu actele instrumentate la procedura 

disciplinară.  Ce impact poate produce opinia notarului  faţă de  hotărîrea  

unui organ colegial, emis în  baza probelor examinate. De remarcat 

faptul, că nimeni nu lezează dreptul notarului de a se adresa în instanţă de 

judecată.    

Apar mai multe semne de întrebare care trebuie să fie clarificate, cum ar 

fi: Poate schimba opinia ministrului justiţiei opinia notarului?  Poate 

schimba ministrul justiţiei sancţiunea emisă de Colegiul disciplinar?  Se 

consideră acesta o altă  cale de examinare a abaterii? 

Recomand reanalizarea informaţiei de implementare a 

proiectului, avînd în vedere faptul că procedura de legiferare a 

prezentului proiect nu este finalizată, luînd în consideraţie propunerile 

propuse.  

 

Se acceptă 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.72 al.6 de verificat/ consultat Codul de Procedură Civilă; 

Art.72 al.9 de modificat „ordinul Ministerului Justiției se aduce 

la cunoştinţa notarului sub semnătură personală‖...după text; 

 

Alineatele vizate se dau într-o nouă 

redacție. 

 

Notar 

Public 

Petru Luca 

 p.9 la art.72 sintagma „se publică în MO‖ urmează a fi exclus. Se acceptă 

Asociaţiei 

Notarilor 

din 

Moldova 

„NOTA” 

 Oбращает на себя внимание и пункт 6 статьи 73  законопроекта, а 

именно: 

Вопрос : является ли Решение Дисциплинарной Коллегии 

административным актом, который можно опротестовать в суде? 

органа. 

Se dă o nouă redacție a alineatului 

respectiv 



Articolul 73 

(1) Prezenta lege intră în vigoare 

la 6 luni de la data publicării. 

(2) La data intrării în vigoare a 

prezentei legi se abrogă Legea nr.1453-

XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la 

notariat, cu excepţia prevederilor art. 3- 

5, 30-33 şi a capitolelor IV-XII 

(Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209) 

care, se aplică până la adoptarea unei noi 

legi cu privire la procedura de exercitare 

a activităţii notariale şi metodologia 

calculării plăţilor notariale. 

(3) La data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Comisia de licenţiere a 

activităţii notariale şi Colegiul 

disciplinar al notarilor se dizolvă şi îşi 

încetează activitatea.  

(4) Persoanele care la data intrării 

în vigoare a prezentei legi dispun de 

licenţă pentru activitate notarială au 

dreptul să activeze în continuare ca 

notari în baza acestor licenţe. 

(5) Persoanele care au efectuat 

stagiul în conformitate cu prevederile 

Legii nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 

cu privire la notariat şi cele admise la 

stagiu până la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, dar care nu au susținut 

examenul de  calificare, vor fi admise în 

profesia de notar în urma susţinerii 

examenului de finalizare a stagilui în fața 

Comisiei de licenţiere și concursul 

pentru suplinirea locurilor vacante de 

notar. Persoanele care au efectuat stagiul 

Asociaţiei 

Obşteşti„U

niunea 

Notarilor 

din 

Republica 

Moldova” 

 Art.73 al.3 de modificat „Colegiul Disciplinar şi Comisia de 

Licenţiere îşi va continua acivitatea pînă la constituirea unor noi 

comisii/colegii similare în temeiul prezentei legi‖; 

Art.73 al.4 de modificat şi formulat conform hotărîrii Curţii 

Constituţionale (vîrsta notarilor). 

 

Se acceptă 

 

Hotărîrea Curții Constituționale se 

aplică fără a se specifica aceasta în 

proiect. 

Asociaţia 

Obştească 

„Liga 

Naţională a 

Notarilor” 

 

 Art. 73. 

Avînd în vedere experienţa precedentă, cît şi necesitatea consolidării 

activităţii camerei notariale la începurul funcţionării, propunem de înscris 

la dispoziţii tranzitorii că primului Preşedinte al Camerei îşi va suspenda 

activitatea pe perioada mandatului. 

La fel la dispoziţii tranzitorii trebuie de indicat termenul de transmitere a 

registrelor electronice notariale de la ministerul justiţiei către Camera 

Notarială.  

 

Nu se acceptă 

Președintele își va putea suspenda 

activitatea în baza art. 44 din proiect. 

Totodată suspendarea activității 

acestuia nu poate fi impusă prin lege 

SRL 

„NotPel” 

 La art. 73 se propune expunerea alin. (5) în următoare redacţie: 

„Persoanele care au efectuat stagiul în conformitate cu prevederile Legii 

nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat şi cele admise la 

stagiu până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dar care nu au 

susținut concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, vor fi 

admise în profesia de notar în urma susţinerii examenului de finalizare a 

stagilui în fața Comisiei de licenţiere, constituite în conformitate cu 

prevederile prezentei legi.‖ 

Celelalte prevederi ale acestui alineat reglementează raporturi juridice 

inexistente, or procedura de admitere în profesia de notar în prezent 

prevede obţinerea licenţei după cîştigarea concursului de suplinire a 

locurilor vacante de notar. Astfel, este exclusă situaţia de susţinere a 

examenului de calificare fără a participa la concursul pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar. 

 

Alin. (7) şi (8) se propun a fi excluse, iar în locul acestora să fie introduse 

următoarele alineate: 

„(7) În termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, notarii îşi vor confecţiona un nou sigiliu cu stemă de stat conform 

modelului aprobat de Ministerul Justiţiei şi vor depune la Ministerul 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă în partea ce nu se 

regăsește în prevederile prezentului 

articol 

Articolul 74 propus se încadrează în 

prevederile alineatului (8) din proiect.   



în conformitate cu prevederile Legii 

nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu 

privire la notariat și au susținut examenul 

de calificare vor participa la concursul de 

suplinire a locurilor de notar în baza 

rezultatului acestuia. 

(6) Notarii a căror activitate este 

suspendată la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, iar temeiurile de 

suspendare nu se încadrează în cele 

prevăzute de prezenta lege, urmează să-

şi reia activitatea în termen de 30 de zile. 

(7) În termen de 3 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi 

Ministerul Justiţiei va convoaca 

Adunarea Generală a Notarilor pentru 

alegerea organelor de conducere a 

Camerei Notariale. 

(8) Guvernul, în termen de 6 luni: 

 a) va prezenta Parlamentului 

propuneri privind aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative 

în concordanţă cu prezenta lege; 

c) va adopta actele normative 

necesare executării prezentei legi. 

 

Justiţiei amprenta acestuia. 

(8) La expirarea termenului de 3 ani din ziua intrării în vigoare a 

prezentei legi, notarii trebuie să activeze doar în birouri amenajate 

conform cerinţelor stabilite, deţinînd certificatul de birou notarului. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie temei pentru suspendarea 

împuternicirilor conform prezentei legi. 

(9) Petiţiile şi cererile depuse pînă la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, fără a fi pronunţată o hotărîre asupra lor, vor fi 

continuate şi examinate în conformitate cu prezenta lege.  În cazul în 

care prezenta lege stabileşte altă competenţă de examinare a acestor 

plîngeri sau contestaţii, procedurile urmează a fi trimise după 

competenţă. 

(10) Sancţiunile disciplinare stabilite de prezenta lege se aplică doar 

pentru abaterile comise după intrarea în vigoare a prezentei legi. Pentru 

abaterile disciplinare comise pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi 

se aplică sancţiuni conform Legii cu privire la notariat, nr. 1453 din 

08.11.2002. 

(11) Fondul de credibilitate acoperă prejudiciile cauzate prin fapte 

comise după intrarea în vigoare a legii cu privire la procedura notarială. 

(12) În cazul în care mijloacele Fondului de credibilitate vor constitui o 

sumă de 100 de ori mai mult decît suma anuală a onorariilor notarilor 

pentru anul precedent, obligaţia de asigurare a răspunderii profesionale 

decade. Acest fapt urmează a fi constatat de către Camera Notarială şi 

adus la cunoştinţă tuturor notarilor şi Ministrului Justiţiei. 

(13) Indemnizaţia unica de demisionare, prevăzută de art. ___ alin. (3) 

se calculează doar pentru perioada începînd cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi.” 

Introducerea acestor norme va permite reglementarea corespunzătoare a 

perioadei de tranziţie a punerii în aplicare a prezentei legi. 

Se propune a completa proiectul cu un nou articol cu următorul conţinut: 

„Articolul 74. 

(1) Guvernul, în termen de 6 luni din ziua publicării: 

1) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei 

în vigoare în conformitate cu prezenta lege; 

2) va elabora şi aproba actele necesare implementării prezentei 

legi; 



3) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

(2) Ministerul Justiţiei: 

1) în termen de o lună din ziua publicării: 

a) va convoca Adunarea generală a notarilor pentru a constitui Camera 

Notarială şi a alege membrii organelor de conducere şi instituţiilor 

constituite prin prezenta lege; 

b) va desfăşura concursurile necesare pentru constituirea Colegiului 

disciplinar şi a Comisiei de licenţiere; 

2) în termen de 1 an din ziua publicării: 

a) va aproba actele normative necesare organizării şi funcţionării 

notariatului; 

b) va completa cu datele curente subsistemul de evidenţă al 

notarilor în Registrul de stat al unităţilor de drept. 

(3) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în termen 

de 6 luni din ziua publicării, va elabora şi pune în aplicare subsistemul 

de evidenţă al notarilor în Registrul de stat al unităţilor de drept.” 

Acest articol este orientat spre reglementarea punerii în aplicare a unor 

dispoziţii ale proiectului, care trebuie implementate pînă la intrarea în 

vigoare a celorlalte prevederi ale prezentei legi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru            Oleg EFRIM 
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