NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea
modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la
elaborarea proiectului
Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelelor
girurilor notariale şi ale certificatelor notariale a fost elaborat de către grupul de
lucru constituit prin Ordinul ministrului justiției nr. 11 din 16 ianuarie 2019, din
reprezentanții Ministerului justiției și a Consiliului Camerei Notariale.
2. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
și finalitățile urmărite
Prezentul proiect a fost elaborat în vederea implementării prevederilor art. 24
alin. (3) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială, potrivit cărora,
Ministerul Justiției elaborează şi aprobă modelele girurilor notariale şi ale
certificatelor notariale, după consultarea Camerei Notariale. În acest sens, prin
intermediul proiectului au fost ajustate modele de giruri notariale și certificate
notariale, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 394 din 29 septembrie 2005,
precum și prevăzute un șir de modele noi de giruri notariale, iar unele modele ale
certificatelor notariale au fost revizuite ținîndu-se cont de prevederile Legii nr.
133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative.
Astfel, prin intermediul Ordinului dat se va asigura o uniformizare, la nivel
național, a conținutului de bază ale girurilor și ale certificatelor notariale,
admițîndu-se ajustarea textului modelului girului de autentificare sau al
certificatului notarial la situația concretă.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea
elementelor noi
Proiectul Ordinului ministrului justiției este constituit din proiectul de Ordin şi
anexele la acesta. Totodată, prin intermediul acestuia se propune abrogarea
Ordinului ministrului justiţiei nr. 394 din 29 septembrie 2005 cu privire la
aprobarea girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, cu excepția titlului
II, capitolului VII „Certificate de moştenitor”, care se vor aplica pentru moştenirile
deschise pînă la data de 1 martie 2019.
I. Anexa nr. 1 stabilește modelele girurilor de autentificare a actelor
notariale (girul de autentificare a contractelor, a contractelor învestite cu formulă
executorie, de autentificare a procurilor și testamentelor, de legalizare a
semnăturilor de pe documente şi a semnăturii traducătorului, de legalizare a copiilor
de pe documente şi a extraselor din ele).
În funcție de actul notarial întocmit și faptele constatate girul notarial, va
conține, după caz:
1) informația privind sediul biroului notarului;
2) data întocmirii actului notarial;
3) numele notarului care a întocmit actul juridic;
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4) locul unde s-a întocmit actul notarial, în cazul întocmirii în afara sediului biroului
notarului, precizîndu-se împrejurarea ce justifică întocmirea înscrisului în acel loc;
5) numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora şi menţiunea faptului
prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate, precum şi modul în care li s-a stabilit
identitatea, cu excepţia încheierilor, certificării faptelor prin care se indică data certă a
înscrisurilor sau legalizării copiilor de pe document;
6) constatarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial întocmit în
raport cu natura acelui act;
7) constatarea întocmirii actului notarial şi a citirii acestuia de către notar și de părţi;
8) constatarea existenței consimţămîntului părţilor pentru întocmirea actului notarial;
9) constatarea că actul notarial a fost semnat în faţa notarului de toţi cei obligaţi să-l
semneze;
10) menţiunea perceperii taxei de stat și plății pentru asistența notarială și cuantumul
acestora;
11) alte menţiuni sau constatări care rezultă din procedura notarială sau pe care notarul le
consideră necesare;
12) semnătura și ștampila notarului care a îndeplinit actul notarial.

II. .Anexa nr. 2 stabilește modelele certificatelor notariale, eliberate de către
notar în procedura succesorală, de certificarea faptelor stabilite de lege și de primire
în depozit a mijloacelor financiare și/sau a instrumentelore financiare pentru a fi
transmise destinatarului.
Certificatul notarial va conţine, după caz:
1) sediul biroului notarului;
2) data eliberării certificatului;
3) numele notarului;
4) numele sau denumirea titularului;
5) faptele constatate de notar, alte menţiuni sau constatări care rezultă din procedura notarială
sau pe care notarul le consideră necesare;
6) menţiunea perceperii taxei de stat și plății pentru asistența notarială și cuantumul
acestora;
7) semnătura notarului;
8) ștampila notarului.

4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Ordinului ministrului justiției nu va necesita modificarea altor acte
normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul Ordinului ministrului justiției este plasat pe pagina
web oficială a Ministerului Justiției.

Secretar de stat

Nicolae EŞANU
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(cu participarea minorului, reprezentantului în baza procurii, persoanei juridice, solicitantului
surd, mut, analfabet, cu participarea traducătorului sau interpretului)
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