
  

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției „Сu privire la 

 modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției  

nr. 569 din 20 iulie 2017” 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 În scopul implementării art. 26 din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire 

la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr. 277-287, art. 588), la data de 20 iulie 2017 a fost emis Ordinul 

ministrului justiției nr. 569 „Cu privire la aprobarea formularului licenței pentru 

desfășurarea activității notariale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 265-273, art. 1364). Astfel, potrivit ordinului nominalizat s-a stabilit o 

formă-tip a licenței pentru desfășurarea activității notariale, ce urmează a fi 

eliberată persoanelor care au promovat concursul pentru suplinirea locului vacant 

de notar. Potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016, licenţa 

pentru desfășurarea activității notariale conţine: 

    a) denumirea autorității care a eliberat licenţa; 

    b) seria, numărul și data eliberării licenței; 

    c) numele şi prenumele titularului; 

    d) codul numeric personal al titularului; 

    e) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin ştampilă. 

Întrucît, în redacția actuală a Ordinului Ministrului Justiției nr. 569 din 20 

iulie 2017 a fost omis spațiul necesar pentru indicarea codului numeric personal 

al titularului licenței se propune soluționarea acestei deficiențe prin aprobarea 

proiectului Ordinului ministrului justiției „Сu privire la modificarea și 

completarea Ordinului ministrului justiției nr. 569 din 20 iulie 2017”.   

Principalele prevederi ale proiectului și  evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Ordinului ministrului justiției prevede completarea punctului 2 din 

Ordinul ministrului justiției nr. 569 din 20 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea 

formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale”, după alineatul 

patru, cu un alineat, în vederea includerii unui element definitoriu pentru 

identificarea persoanei, numărul de identificare de stat al titularului licenței. În 

acest sens, se modifică și anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 569 din 20 

iulie 2017 „Cu privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea 

activității notariale”.  

Opțiunea pentru noțiunea respectivă, în detrimentul celei de „cod numeric 

personal”, se justifică prin necesitatea racordării prevederilor ordinului cu 

Concepția sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al populației”, 

aprobată conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 333 din 18 martie 

2002, potrivit căreia, fiecărei persoane fizice din teritoriul Republicii Moldova, 

fiind obiect al identificării, i se atribuie un indice - numărul de identificare de stat 

al persoanei fizice, specificat conform uzanțelor internaționale ca abreviere a 

sintagmei în limba engleză „Identification Number of Person” - IDNP. 

În acest sens, în Legea cu privire la organizarea activității notarilor, se 

utilizează noțiunea de IDNP-ul notarului, în art. 29, care stabilește că evidența 



  

notarilor se ține prin înregistrarea datelor (numele, prenumele și IDNP-ul 

notarului, etc) și a atributelor acestora în Registrul de stat al unităţilor de drept.  

 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului respectiv nu va necesita cheltuieli 

financiare din bugetul de stat.  

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

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

În urma adoptării proiectului Ordinului ministrului justiției „Cu privire la 

completarea punctului 2 din Ordinul ministrului justiției nr. 569 din 20 iulie 

2017” nu va fi necesară modificarea sau completarea cadrului normativ conex. 

Respectarea transparenței decizionale 

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

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului Ministrului 

Justiției a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparența decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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