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I. Reglementarea activităţii notarilor în Republica Moldova 
1. Cadrul normativ naţional privind activitatea notarilor. 

În prezent, legislaţia fundamentală privind funcţionarea profesiei de notar este compusă 

din:  

- Hotărîrea Curţii Constituţionale despre controlul constituţionalităţii unor prevederi din 

Legea nr. 1153-XIII din 11 aprilie 1997 "Cu privire la notariat" (cu modificările şi completările 

ulterioare) şi din Legea nr. 558-XIV din 29 iulie 1999 "Pentru modificarea şi completarea Legii 

cu privire la notariat", nr. 67 din 02.12.1999// MO al RM nr. 145-148 din 23.12.1999, art. 80. 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 

21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la notariat", nr. 23 din 

26.04.2011// MO al RM nr. 52-54 din 17.05.2001, art. 20. 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii art.16 alin.(1) lit.g) din 

Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 “Cu privire la notariat”, cu modificările şi completările 

ulterioare, nr. 30 din 23.12.2010// MO al RM nr. 1-4 din 07.01.2011, art. 2. 

- Legea cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002// MO al RM nr. 154-157 din 

21.11.2002, art. 1209; 

- Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale, nr. 271- XV din 

27.09.2003// MO al RM nr. 141-145 din 11.07.2003, art. 576; 

- Legea privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul 

Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire 

penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, nr. 264 din 

11.12.2008// MO al RM nr. 57-58 din 20.03.2009, art. 159. 

- Legea taxei de stat, nr. 1216-XII din 03.12.1992// Republicat în MO al RM nr. 53-55 din 

02.04.2004, art. 302. 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele necesare 

pentru amenajarea biroului notarului, nr. 277 din 10.04.2009// MO al RM nr. 78-79 din 

21.04.2009, art. 332. 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile, nr. 849 din 

27.06.2002// MO al RM nr. 95 din 01.07.2002, art. 946. 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evidenţă, 

pregătire, păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale, nr. 287 din 13.04.2009// MO al RM nr. 

78-79 din 21.04.2009, art. 338. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei cu privire la blanchetele speciale de strictă evidenţă pe care se 

întocmesc actele notariale nr. 90 din 09.03.2010// MO al RM nr. 36 din 16.03.2010, art. 140. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea 

concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar nr. 170 din 30.04.2009// MO al RM nr. 

99-100 din 05.06.2009, art. 419. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei privind aprobarea Regulamentului Comisiei de licenţiere a 

activităţii notariale nr. 168 din 29.04.2009// MO al RM nr. 89-90 din 12.05.2009, art. 375. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a 

testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia nr. 38 din 03.02.2006// MO al RM nr. 43-46 

din 17.03.2006, art. 145. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei privind aprobarea schiţei-model a legitimaţiei de notar nr. 326 

din 31.07.2003// MO al RM nr. 239-242 din 05.12.2003, art. 338. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei privind Regulamentul cu privire la condiţiile de efectuare a 

stagiului în biroul notarului nr. 286 din 11.07.2003// MO al RM nr. 170-172 din 08.08.2003, art. 

223. 

- Ordinul Ministrului Justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Colegiului 

disciplinar al notarilor nr. 169 din 30.04.2009// MO al RM nr. 95 din 22.05.2009, art. 391. 
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- Ordinul Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 

efectuare a controlului activităţii notariale, nr. 52 din 05.02.2008// MO al RM nr. 47-48 din 

07.03.2008, art. 111. 

 

2. Standarde internaţionale cu privire la funcţionarea notarilor. 

Actualmente lipsesc careva standarde internaţionale unificate privind funcţionarea 

notarilor.  

Totodată, putem evidenţia două acte, care influenţează activitatea notarilor: 

a) Principiile fundamentale ale sistemului notarial latin, adoptate de Biroul Comisiei de 

Cooperare Notarială Internaţională la 18 ianuarie 1986 şi de Consiliul Permanent de la Haga în 

13-15 martie 1986. 

b) Rezoluţia Parlamentului European din 18 ianuarie 1994 asupra situaţiei şi organizării 

notariatului în cele 12 state membre ale comunităţii, potrivit căreia: 

- profesia de notar este definită drept serviciu public supus controlului din partea statului 

sau a organului ce activează în conformitate cu statutul şi împuternicirile corespunzătoare pe care 

i le-a atribuit statul; şi că  

- dispoziţiile Tratatului Comunităţii Europene în materie de liberă stabilire şi de liberă 

prestare de servicii nu oferă fundament juridic potrivit, pentru ca să poată exista o armonizare, la 

nivel comunitar, a regulilor de organizare a profesiei de notar. 

Este de menţionat, că organizarea profesiei de notar în Republica Moldova potrivit Legii 

nr. 1453/2002 nu corespunde întocmai principiilor fundamentale ale sistemului notarial latin sus 

relatate. 

 

3. Atribuţiile principale ale Ministerului Justiţiei în domeniul reglementării, organizării şi 

supravegherii activităţii notariale. 

Conform pct. 5 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 (MO al RM nr. 212-215 din 

12.10.2012, art. 799), Ministerul Justiţiei are următoare atribuţii principale: 

7) în domeniul reglementării, organizării, coordonării sau supravegherii unor profesii şi 

servicii juridice:  
a) îndeplineşte atribuţiile care sînt stabilite prin lege cu privire la notari, avocaţi, 

executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi, interpreţi şi traducători;  

b) elaborează şi, după caz, aprobă cadrul normativ sau modele de acte necesare pentru 

exercitarea profesiilor sau serviciilor juridice stabilite la lit.a);  

c) monitorizează şi efectuează, în limitele stabilite de lege, controlul asupra modului în 

care sînt exercitate profesiile sau serviciile juridice stabilite la lit.a);  

d) ţine Registrul de stat al notarilor, Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de 

avocat, Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi, Registrul executorilor 

judecătoreşti, Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor, Tabelul mediatorilor;  

e) ţine Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi 

testamentelor;  

f) administrează, în modul stabilit de lege, sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat;  

În temeiul art. 2 alin. (3) din Legea cu privire la notariat, Ministerul Justiţiei efectuează, în 

conformitate cu legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii notariale.  

Examinînd prin prisma Legii în cauză, observăm următoarele competenţe: 

- elaborează şi aprobă regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale, 

forma şi conţinutul registrelor actelor notariale, blanchetele speciale pe care se întocmesc actele 

notariale (art. 4 alin. (2)); 

- înregistrează blanchetele speciale pe care se întocmesc actele notariale, în cazul în care 

acestea sînt de evidenţă strictă (art. 4 alin. (3)); 

- numeşte în funcţie notarul (art. 8 alin. (2)); 
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- anunţă concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar (art. 9 lit. d)); 

- stabileşte condiţiile de efectuare a stagiului (art. 10 alin. (2)); 

- formează Comisia de licenţiere a activităţii notariale şi aprobă regulamentul acesteea 

(art. 11); 

- eliberează licenţa pentru activitatea notarială (art. 8 alin. (1) şi art. 13 alin. (1));  

- aprobă condiţiile de organizare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de 

notar (art. 12 alin. (2));  

- înregistrează sediul biroului notarial (art. 12 alin. (3) lit. d)); 

- ţine Registrul de stat al notarilor (art. 13 alin. (1)); 

- stabileşte condiţiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de 

activitate a notarului (art. 14
1
 alin. (2)); 

- schimbă temporar competenţa teritorială (art. 14
1
 alin. (5)); 

- aprobă componenţa membrilor comisiei de control (art. 15 alin. (1) lit. f)); 

- suspendă activitatea notarului (art. 15 alin. (2));  

- primeşte spre păstrare provizorie sigiliul notarului cu activitatea suspendată (art. 15 alin. 

(4)); 

- reînvesteşte notarul cu împuterniciri (art. 15 alin. (7)); 

- dispune încetarea activităţii notarului (art. 16 alin. (2)); 

- propune Codul deontologic al notarilor (art. 19 lit. h)); 

- desemnează notarul care va îndeplini actul notarial, în caz de incompatibilitate (art. 21 

alin. (3)); 

- organizează concursul de alegere a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor şi 

aprobă regulamentul acestuia (art. 22
1
 alin. (3) şi alin. (4)); 

- sesizează Colegiul disciplinar al notarilor privind încălcarea obligaţiilor profesionale 

(art. 22
1
 alin. (5)); 

- aplică sancţiunile disciplinare (art. 24 alin. (2)); 

- stabileşte forma dării de seamă despre activitatea profesională a notarului (art. 25); 

- aprobă modelul unic al sigiliului notarului (art. 26); 

- asigură practica notarială unică şi efectuează analiza statistică a actelor notariale, 

precum şi elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce 

reglementează activitatea notarială de către toate persoanele care desfăşoară activitate 

notarială (art. 28 alin. (1)); 

- aprobă numărul necesar de notari, numărul de locuri vacante ce urmează a fi scoase la 

concurs, numărul de notari stagiari, înregistrează contractele de stagiu (art. 28 alin. (5)); 

- elaborează şi aprobă conţinutul girurilor de autentificare şi a certificatelor (art. 46  

alin. (3)); 

- ţine evidenţa dosarelor succesorale şi a testamentelor (art. 55 alin. (5));  

- dispune declinarea către alt notar a competenţei de dispunere de sumele de bani păstrate 

în conturile de depozit (art. 74
1
 alin. (6)); 

- şi alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare. 

 

II. Organizarea notarilor din Republica Moldova 
1. Structura organizatorică a notariatului din Republica Moldova. 

Conform art. 3 alin. (1) din Legea cu privire la notariat, Actele notariale pe teritoriul 

Republicii Moldova se îndeplinesc de notarii publici, de alte persoane abilitate prin lege, iar pe 

teritoriul statelor străine – de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. 

La categoria altor persoane abilitate prin lege se atribuie:  

- persoanele cu funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale 

(art. 37 din Legea cu privire la notariat), şi anume – secretarii consiliilor locate (potrivit art. 39 

alin. (1) lit. q) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006// MO al 

RM nr. 32-35 din 09.03.2007, art. 116). 
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- registratorii Camerei Înregistrării de Stat (potrivit art. 37
1
 din Legea cu privire la 

notariat). 

 

2. Principii de bază ale organizării notariale. 

Principiile de organizare notarială stabilite expres în lege cu privire la notariat sînt: 

- legalitatea (art. 2 alin. (1), art. (4) alin. (1) şi art. 8 alin. (4)); 

- imparţialitatea (art. 2 alin. (5), art. 21); 

- independenţa (art. 8 alin. (4)); 

- păstrarea secretului profesional (notarial) (art. 6); 

- autofinanţarea (art. 8 alin. (3), art. 32); 

- stabilitatea în funcţie (art. 20 alin. (1)); 

- imunitatea (art. 20 alin. (2) – (3)). 

 

3. Drepturile şi obligaţiile notarilor, competenţe. Schimbarea teritoriilor de către notari. 

Potrivit art. 17 din Legea cu privire la notariat, 

(1) Notarul are dreptul:  

a) să solicite de la persoane fizice şi juridice documente şi informaţii necesare pentru 

îndeplinirea actelor notariale;  

b) să aibă acces la informaţiile şi documentele autorităţilor publice, inclusiv ale organelor 

cadastrale, necesare pentru îndeplinirea actelor notariale;  

b
1
) să solicite, în numele persoanelor fizice şi juridice, la cererea scrisă a acestora, 

înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile, în cazul autentificării actului juridic sau 

al eliberării certificatului de moştenitor; 

c) să ia cuvîntul în judecată în nume propriu;  

d) să încaseze plată pentru îndeplinirea actelor notariale;  

e) să încheie contracte cu personalul tehnic şi cu alt personal pentru asigurarea activităţii 

sale;  

f) la concediu anual plătit şi la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, în 

conformitate cu legislaţia;  

g) la asigurare socială de stat şi la pensie pe baza contribuţiilor de asigurări sociale de 

stat;  

h) să aibă concomitent cel mult doi notari stagiari;  

i) să fie membru al asociaţiilor profesionale la nivel local, naţional şi internaţional şi să 

ocupe nu mai mult de o singură funcţie electivă în aceste asociaţii;  

j) să dispună de venitul obţinut;  

k) să exercite alte operaţiuni ce nu contravin legislaţiei.  

(2) Prevederile alin.(1) lit.h) se extind numai asupra notarilor a căror vechime în funcţia 

de notar este de cel puţin 5 ani.  

Este de menţionat, că dreptul reflecat în lit. f) nu poate fi exercitat în present, din motiv că 

legislaţia specială nu-l prevede. 

În corespundere cu art. 19 din Legea cu privire la notariat,  

Notarul are obligaţia:  

a) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu prezenta lege şi cu jurămîntul depus;  

b) să acorde persoanelor fizice şi juridice asistenţă în exerciţiul drepturilor şi în ocrotirea 

intereselor lor legitime, să explice persoanelor menţionate conţinutul actului notarial, precum şi 

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

c) să păstreze în taină informaţiile care i-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii. 

Instanţa de judecată poate să elibereze notarul de această obligaţie dacă împotriva lui a fost 

intentat dosar penal în legătură cu îndeplinirea actului notarial;  

d) să asigure executarea stagiului de către notari stagiari;  

e) să-şi ridice continuu nivelul profesional;  

f) să-şi onoreze obligaţiile financiare legate de activitatea personală;  
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g) să păstreze arhiva activităţii notariale în condiţiile prevăzute de lege;  

h) să respecte alte obligaţii prevăzute de Codul deontologic al notarilor, aprobat de 

adunarea generală a notarilor la propunerea ministrului justiţiei.  

Este de relatat, că obligaţia prevăzută de lit. b) este una incertă. Astfel, sarcina notarului 

este de a preîntîmpina litigii, drept urmare, conţinutul actului notarial, drepturile şi obligaţiile lor, 

precum şi consecinţele actelor notariale trebuie să fie explicate anterior îndeplinirii actului 

notarial şi nu referitor la actele notariale îndeplinite. 

Totodată, executarea obligaţiei stipulate în lit. h) este imposibilă, din motiv că pînă în 

prezent nu a fost aprobat Codul deontologic al notarilor. 

Deşi lista obligaţiilor prevăzute în art. 19 pare a fi una exhaustivă, totuşi, aplicînd-o în 

coroborare cu jurămîntul depus de notar (conform art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la 

notariat), observăm că notarul şi-a asumat obligaţia de a respecta Constituţia şi legile Republicii 

Moldova, şi nu doar Legea cu privire la notariat. 

Competenţa notarilor poate fi analizată sub trei aspecte: 

I) competenţa teritorială: 

- generală (conform art. 3 alin. (1) din Legea cu privire la notariat), care interzice notarului 

îndeplinirea actelor notariale peste hotarele Republicii Moldova; 

- specială (conform art. 14
1
 din Legea cu privire la notariat). Astfel, notarul este obligat să 

activeze în teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul pentru suplinirea locurilor 

vacante de notar. Deci, notarul nu poate îndeplini actele notariale peste hotarele circumscripţiei 

sale teritoriale. 

Este de menţionat, că în conformitate cu practica judiciară, fără efectuarea concursului, la 

cererea comună a notarilor, în temeiul hotărîrilor judecătoreşti, au fost schimbate reciproc 

teritorii de activitate a acestora. Luînd în consideraţie faptul, că această practică judiciară a fost 

una stabilă, refuzul Ministrului Justiţiei de a schimba teritorii de activitate la cererea notarilor ar 

încălca art. 6 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale din 04.11.1950, precum şi ar putea cauza prejudicii patrimoniale statului. 

Totodată, în Nota informativă cu privire la practica judiciară ce ţine de examinarea în 

contenciosul administrativ a litigiilor privind contestarea de către notarii publici a refuzului 

Ministerului Justiţiei de a schimba teritoriul de activitate a notarului (întocmită de către Secţia 

civilă şi de contencios administrativ a CSJ// Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, 2011, nr.6, pag.4) este deja relatat faptul, că practica judiciară nu mai este relevantă şi 

actuală. 

Menţionăm şi unele momente de argumentare a instituirii normei de interzicere a 

schimbării: 

a) potrivit art. 14
1
 alin. (1) din Legea cu privire la notariat, Notarul este obligat să activeze 

în teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante 

de notar. Astfel, legislaţia în prezent nu-i oferă dreptul notarului de a desfăşura activitatea într-

un alt teritoriu, decît cel pentru care a promovat concursul. Schimbarea teritoriului de activitate a 

notarului în alt mod nu este reglementată de legislaţie în vigoare. 

b) notarul activează în numele Republicii Moldova, fiind învestit cu împuterniciri de 

exercitare a activităţii notariale prin ordinul Ministrului Justiţiei. Astfel, licenţa pentru activitatea 

notarială nu poate fi considerată drept un bun domeniului privat, de care poate dispune notarul, 

fiind unul de domeniu public. Luînd în consideraţie faptul, că statul, fiind purtător al acestei 

funcţii publice, stabileşte cine va realiza această competenţă şi care este procedura de obţinere a 

acestui drept, este imposibilă oferirea împuternicirilor respective unor persoane într-un alt mod, 

decît cel expres stabilit de lege. 

c) schimbarea teritoriilor de către notari fără concurs încalcă drepturile statului şi altor 

notari, din motiv că unul dintre locuri (sau chiar ambele) putea fi supus lichidării (preconizat a fi 

lichidat din motiv de vîrstă a notarului, starea sănătăţii etc.), însă din cauza schimbării teritoriului 

această opţiune este imposibilă, statul nu poate executa această obligaţie de lichidare, iar notarii 
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din teritoriul unde urma a fi lichidat locul vacant rămîn în situaţie precară (luînd în consideraţie 

că notarii activează pe principiul autofinanţării, aceştea nu pot să suporte cheltuielile). 

d) schimbarea teritoriilor de către notari fără concurs încălcă drepturile altor notari 

(principiul egalităţii), care vor să participe la concurs (să pretindă la locul respectiv), însă nu pot. 

e) notarii publici nu au nici un sistem de avansare, nici un sistem de stimulare a 

îmbunătăţirii calităţii asistenţei notariale. O eventuală schimbare a teritoriului într-un loc mai 

favorabil (indeferent din ce cauză) constituie o motivaţie destul de bună pentru orice notar. Este 

de menţionat, că în unele ţări schimbarea teritoriului de activitate se aplică şi în calitate de 

sancţiune disciplinară. 

În cadrul competenţei teritoriale, unele acte notariale pot fi îndeplinite doar de către notari 

din teritoriul respectiv de activitate (a se vedea: art. 35 alin. (3), art. 66 alin. (2) şi (4), art. 76 

etc.). 

II) competenţa jurisdicţională. 

Competenţa notarilor este prevăzută de art. 35 din Legea cu privire la notariat, potrivit 

căreia:  

(1) Notarul îndeplineşte următoarele acte notariale:  

a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte);  

b) procedura succesorală notarială şi eliberarea certificatului de moştenitor;  

c) eliberarea certificatelor de proprietate;  

d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;  

e) legalizarea semnăturilor de pe documente;  

f) actele de protest al cambiilor;  

g) prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea neachitării lor;  

h) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;  

i) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor;  

j) transmiterea cererilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice şi juridice;  

k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi titlurilor de valoare;  

l) primirea documentelor la păstrare;  

m) întocmirea protestului de mare;  

n) asigurarea dovezilor;  

o) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; 

o
1
) medierea în condiţiile legii; 

o
2
) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale; 

p) alte operaţiuni care nu contravin legislaţiei.  

(2) Notarii dau consultaţii în materie notarială, altele decît cele referitoare la conţinutul 

actelor notariale pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, 

la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.  

Deci, putem deduce următoarele roluri jucate de notar:  

a) de îndeplinire a actelor notariale;  

b) de consultant, şi  

c) de specialist desemnat de părţi. 

Este de menţionat, că competenţa notarilor nu este una exhaustivă, faptul ce permite 

notarului îndeplinirea şi unor alte operaţiuni. Ca urmare, în prezent, de ex., notarii înregistrează 

gajul bunurilor mobile (art. 39 din Legea cu privire la gaj, nr. 449-XV din 30.07.2001// MO al 

RM nr. 120 din 02.10.2001, art. 863). 

III) competenţa exclusivă.  

Unele acte notariale pot fi îndeplinite doar de un anumit notar. Cazurile date sînt prevăzute 

de art. 55 alin. (2) şi art. 21 alin. (3) din Legea cu privire la notariat. 

Probleme: 

- în realitate, partea majoră (în mare măsură tehnică) a acestor activităţi se realizează prin 

intermediul personalului angajat de către notari, în cazul în care acesta există. 
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- din lipsa de studii necesare, majoritatea notarilor în funcţie nu vor putea realiza sarcini 

noi puse în faţa notarilor, care se materializează prin competenţe noi în domeniul tehnologiilor 

informaţionale (legalizarea documentelor electronice, legalizarea copiilor documentelor 

electronice, utilizarea semnăturii digitale şi electronice etc.), precum şi în alte domenii 

contemporane (mediere etc.). Astfel, există mai multe căi: a) de încetare a activităţii notarilor în 

funcţie care nu vor face faţă acestor competenţe (din motiv de vîrstă înaintată), însă nu există nici 

un temei pentru aceasta, luînd în consideraţie că licenţa este eliberată pe un termen nedeterminat; 

sau b) de separat competenţele notarilor, unii fiind învestiţi cu toate împuterniciri, iar alte – doar 

cu cele existente în prezent; sau c) de instituit o nouă persoană (s-o numim „notar interimar”), 

care după efectuarea stagiului şi confirmarea cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea 

activităţii notariale nu poate fi numit în funcţie de notar din cauza lipsei unui loc vacant, însă va 

putea fi angajat de notarul în funcţie pentru a îndeplini competenţele notarului, în perioada în 

care notarul va absenta de la birou, precum şi unele acte notariale (cele care notarul nu le poate 

îndeplini din motiv de lipsă de cunoştinţe) concomitent cu notarul angajator. Astfel, societatea va 

fi asigurată cu întreagă asistenţa notarială calificată, iar persoanele calificate vor putea acumula 

deprinderi, fiind cerţi în faptul că ulterior vor îndeplini activitatea notarială în locul notarului în 

funcţie (va avea mai multe şanse de cîştig, dacă acest criteriu va fi inclus ca condiţie de accedere 

în profesie). 

 

4. Plata pentru asistenţa notarială. 

Conform art. 30 din Legea cu privire la notariat,  

(1) Actele notariale, acordarea consultaţiilor notariale, redactarea proiectelor de 

documente şi prestarea altor servicii notariale, se efectuează contra plată.  

(2) Pentru serviciile notariale se achită:  

a) taxa de stat, care se varsă de solicitant sau de persoana care desfăşoară activitate 

notarială la bugetul de stat;  

b) plata pentru serviciul notarial propriu-zis.  

Dezvoltarea acestor prevederi le găsim în art. 31-33 din Legea cu privire la notariat, 

precum şi în legile speciale: 

- Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale, nr. 271- XV din 

27.09.2003;   

- Legea taxei de stat, nr. 1216-XII din 03.12.1992. 

Actualmente există o contradicţie între prevederile alin. (1) şi (2) art. 32 din Legea cu 

privire la notariat, care stipulează că notarul trebuie să negocieze plata pentru serviciul notarial 

propriu-zis cu solicitantul şi, respectiv, notarul stabileşte această plată de sine stătător. 

Colizia a apărut dat fiind faptul unor modificări legislative. Iniţial, prevederile alin. (1) se 

aplicau doar faţă de notarii de stat (drept urmare şi Legea nr. 271/2003), iar prevederile alin. (2) 

faţă de notarii privaţi (drept urmare nici o limitare legislativă nu a existat). În prezent, există doar 

notari publici, însă alin. (1) nu a fost abrogat. 

Aplicînd interpretările oferite prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 67 din 02.12.1999, 

ajungem la concluzia, că atît prevederile alin. (1), cît şi Legea nr. 271/2003 nu pot fi aplicate 

notarilor publici, per a contrario se vor încălca prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 43 alin. (1) şi (2) 

din Constituţia Republicii Moldova. 

Totodată, examinînd legislaţia notarială a altor ţări ale lumii, observăm că taxa de stat se 

încasează doar în unele ţări care au apărut pe spaţiul post sovietic. 

 

5. Răspunderea notarilor: 

Notarul public poartă răspundere pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale.  

 

5.1. supravegherea activităţii notariale; 

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea cu privire la notariat, supravegherea constă în 

efectuarea controalelor activităţii notariale, inclusiv ţinerea registrelor notariale, păstrarea 
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documentelor, utilizarea legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei 

computerizate, respectarea orelor de program. Controlul activităţii notariale se efectuează în 

baza regulamentului aprobat de către Ministerul Justiţiei. Controlul se efectuează o dată la 2 

ani. Activitatea notarului nou numit este supusă primului control la expirarea primului an de 

activitate. Controale suplimentare pot fi efectuate numai în cazul cînd au devenit cunoscute date 

care trebuie să fie verificate. 

Este de menţionat, că perioada de 2 ani în care urmează a fi efectuat controlul planificat al 

activităţii notariale se află într-o strînsă legătură cu acelaş termen de aplicare a sancţiunii 

disciplinare (art. 24 alin. (3) din Legea cu privire la notariat). Or în cazul depistării unor abateri 

după expirarea termenului de tragere la răspundere disciplinară, aplicarea oricăror sancţiuni va fi 

imposibilă. 

În prezent, Ministerul Justiţiei nu poate asigura un control planificat la 306 de notari în 

decurs a 2 ani de zile cu efectivul de doar 4 persoane. Fapt care necesită modificarea termenului 

de prescripţie (de la 2 pînă la 5 ani) sau majorarea efectivului secţiei notariat (de la 4 persoane la 

12 persoane). Prima variantă este una riscantă, luînd în consideraţie faptul că efectuarea unui 

control aşa de rar poate produce prejudicii într-un volum mare solicitanţilor actului notarial, 

statului şi altor persoane. 

Mecanismul de efectuare a controlului de către Ministerul justiţiei este unul efectiv, luînd 

în consideraţie faptul că pe parcursul a 4 ani de zile (din momentul constituirii Colegiului 

disciplinar al notarilor), nici un notar nu a sesizat Colegiul privind încălcările comise de colegii 

săi. 

Probleme: 

- expresia „răspunderea disciplinară” se aplică situaţiilor în care există raport de subordine 

(angajator-salariat, etc.). Ca urmare, luînd în consideraţie faptul că notarul este o persoană 

independentă, ar fi mai corectă utilizarea expresiei „răspunderea administrativă”, astfel fiind 

subliniat caracterul public al activităţii notariale; 

- transparenţa şi birocratizarea procedurii administrative şi imprevizibilitatea sancţiunilor 

disciplinare ce vor fi aplicate. Aceste probleme au dus, în majoritatea cazurilor, la anularea de 

către instanţele de judecată a sancţiunilor disciplinare aplicate; 

- asigurarea unei componenţe a Colegiului disciplinar al notarilor din rîndul persoanelor 

care cunosc procedura notarială foarte bine. Componenţa prezentă include doar 3 notari din 

numărul total de 7 persoane. Ca urmare, Colegiul nu poate califica corect existenţa unor abateri 

profesionale în acţiunile notarului întotdeauna, fapt de care profită notarii; 

- termenul de aplicare a sancţiunii este foarte mic, ceea ce duce în 30-40 de cazuri la 

imposibilitatea aplicării sancţiunii. Astfel, unele greşeli comise de notar se scot la iveală prin 

hotărîrile judecătoreşti irevocabile. Ca urmare, termenul trebuie să fie suspendat şi pe perioada 

examinării unui dosar civil; 

- nu este prevăzut în lege momentul în care abaterea se consideră a fi constatată – cînd s-a 

expus comisia de control, cînd Ministrul Justiţiei a sesizat Colegiul disciplinar al notarilor, cînd 

s-a expus Colegiul disciplinar al notarilor? Astfel, nu pot fi aplicate corect normele privind 

termenul de prescripţie. 

 

5.2. controlul fiscal; 

Potrivit art. 34 din Legea cu privire la notariat, Activitatea financiară a notarului este 

supusă controlului din partea organelor competente ale statului în condiţiile legii.  

Conform legislaţiei fiscale, notarii publici sînt controlaţi financiar de către inspectoratele 

fiscale de stat privind impozitarea activităţii notariale, precum şi privind taxele de stat încasate. 

Problema existentă în această parte constă în lipsa unor persoane care cunosc procedura 

notarială în rîndul controlorilor fiscali, precum şi imperfecţiunea (imprecizie) taxei de stat 

(pentru care acte notariale şi care taxe urmează a fi aplicate). 
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5.3. controlul judiciar; 

Unica autoritate care poate examina legalitatea actului notarial este instanţa de judecată. 

Potrivit art. 3 alin. (2) şi art. 29 alin. (3) din Legea cu privire la notariat, actul notarial se 

prezumă veridic şi legal pînă la anularea de către instanţa de judecată. 

Obiectul controlului judiciar constituie: actul notarial îndeplinit, refuzul de a îndeplini actul 

notarial, precum şi depăşirea termenului de examinare a cererii solicitantului actului notarial. 

Controlul se efectuează în cadrul contenciosului administrativ, conform prevederilor 

Codului de Procedură Civilă şi Legii contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10.02.2000 

(Republicată: MO al RM ediţie specială din 03.10.2006, pag. 30). 

În cazul în care actul notarial conţine un element de extraneitate, potrivit art. 461 alin. (2) 

lit. g) din Codul de Procedură Civilă, cauza se va examina în cadrul procedurii speciale. 

Este de menţionat, că anterior adoptării Legii nr. 793/2000, controlul judiciar se efectua în 

cadrul procedurii speciale. 

Examinarea cazului în procedura contenciosului administrativ nu corespunde prezumţiilor 

legale aplicate faţă de actul notarial şi a procedurilor notariale aplicate. Or, notarul este obligat să 

asigure confidenţialitatea îndeplinirii actului notarial, fapt care face imposibilă în majoritatea 

cazurilor aplicarea la proba cu martori. În atare situaţii, de a oferi probe ce combat argumentele 

unui solicitant care invocă existenţa viciilor de consimţămînt, devine practic irealizabilă. 

Activitatea notarială se bazează pe deprinderile notarului, pe cunoaşterea de către acesta a 

metodelor de stabilire a identităţii, autenticităţii semnăturii, discernămîntului şi consimţămîntului 

etc. Pentru greşelile comise în exercitarea acestei funcţii notarul poartă răspunderea patrimonială. 

Însă, în practica judiciară, în comparaţie cu concluziile experţilor, care nu poartă nici o 

răspundere pentru concluziile sale (cu excepţia prezentării, cu bună ştiinţă, a unor concluzii 

false), concluziile notarului nu au nici o preponderenţă, ba mai mult ca atît, se apreciază critic. 

Chiar şi în cazul în care în faţa instanţei de judecată în calitate de probă au fost prezentate 

declaraţiile unui singur martor, actul notarial nu rezistă (cu excepţia cazului cînd notarul prezintă 

probele scrise ce le deţine – cereri, declaraţii etc.). Drept urmare, actul notarial nu este protejat, 

iar prezumţiile existente în Legea cu privire la notariat necesită a fi regăsite în modul 

corespunzător la capitolul probaţiune în Codul de Procedură Civilă. 

 

5.4. alte controale. 

Luînd în consideraţie faptul că notarul public desfăşoară activitatea profesionistă, acesta 

este supus şi altor controale aferente: antiincendiar, muncii (în cazul în care are personal angajat) 

etc. 

 

6. Relaţia dintre notari şi alte profesii conexe sistemului justiţiei. 

Relaţia dintre notari şi judecători este descrisă mai sus, constînd în mare parte din 

controlul pe care judecătorii îl efectuează asupra actelor notariale. Totodată, în cadrul 

procedurilor judiciare, judecătorii pot solicita informaţii de la notari. 

Relaţia dintre notari şi mediatori. În principiu, medierea intră în competenţa notarului, 

astfel notarul, de regulă, nu apelează la serviciile mediatorului. 

Relaţia dintre notari şi traducători. Conform art. 69 alin. (2) din Legea cu privire la 

notariat, Dacă notarul nu posedă limba străină, traducerea poate fi efectuată de un traducător 

autorizat, a cărui semnătură este cunoscută notarului. În acest caz, se legalizează semnătura 

traducătorului. Ca urmare, traducătorii şi interpreţii autorizaţi sînt chemaţi pentru efectuarea 

traducerii de către solicitanţii actului notarial sau de către notar, notarul verificînd actul de 

identitate şi autorizaţia obţinută. 

Relaţia dintre notari şi avocaţi. Activitatea de avocat este separată de activitatea 

notarială, fiind separate şi domeniile de competenţă a acestora. Astfel, notarul poate acorda doar 

consultaţie notarială, şi nu are dreptul de a reprezenta părţile actului notarial în faţa instanţelor de 

judecatăreşti. Este de menţionat, că mandatul de avocat este oferit doar pentru reprezentarea în 
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cadrul procesului judiciar. Drept urmare, notarii refuză în eliberarea informaţiilor avocatului care 

nu confirmă existenţa împuternicirilor printr-o procură. 

Relaţia dintre notari şi executori judecătoreşti. Executorii judecătoreşti execută unele 

acte notariale, inclusiv cele învestite cu formula executorie.  

 

III. Admiterea în activitatea notarială 
1. Ingerinţe legale pentru obţinerea dreptului de a exercita activitatea notarială. 

Conform art. 9 din Legea cu privire la notariat, există următoarele ingerinţe: 

a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu pe teritoriul ei;  

b) are capacitate deplină de exerciţiu;  

c) este licenţiat în drept;  

d) a efectuat stagiul de 1 an la notar şi a promovat concursul pentru suplinirea locurilor 

vacante de notar anunţat de Ministerul Justiţiei; 

e) posedă limba moldovenească;  

f) nu are antecedente penale nestinse;  

g) are o reputaţie ireproşabilă.  

În prezent există următoarele probleme în aplicarea acestor prevederi: 

- potrivit legislaţiei europene, cerinţa de deţinere a cetăţeniei este recunoscută nejustificată; 

- sînt notari care nu posedă limba moldovenească, însă activitatea acestora nu se încetează 

pe acest temei (în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la notariat); 

- nu este oferită definiţia „reputaţiei ireproşabile”. Ca urmare, aplicarea acestei norme în 

practică devine imposibilă, dat fiind faptul că norma nu corespunde principiilor de 

predictabilitate şi accesibilitate (art. 4 alin. (3) din Legea privind actele legislative, nr. 780-XV 

din 27.12.2001// MO al RM nr. 36-38 din 14.03.2002, art. 210). Majoritatea ordinelor 

Ministrului Justiţiei prin care a fost retrasă licenţă pentru activitatea notarială pe acest temei, au 

fost anulate de către instanţele de judecată ; 

- cerinţele de accedere sînt foarte blînde, astfel şi un licenţiat cu media generală de licenţă 

5,00 poate pretinde la efectuarea stagiului notarial. 

 

2. Efectuarea stagiului notarial. 

În corespundere cu art. 10 din Legea cu privire la notariat,  

(1) Notar stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9 lit.a)-c) 

şi e)-g) şi nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau 

de creaţie.  

(2) Condiţiile de efectuare a stagiului se stabilesc printr-un regulament aprobat de 

Ministerul Justiţiei.  

(3) Notarul poate delega notarului stagiar următoarele atribuţii:  

a) efectuarea lucrărilor de secretariat;  

b) redactarea proiectelor de contracte care urmează a fi legalizate notarial şi de alte acte 

notariale;  

c) analiza şi generalizarea practicii notariale;  

d) lucrări de arhivă. 

(4) Pe parcursul a 3 ani de la data finalizării stagiului, notarul stagiar are dreptul să 

participe la un concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar. După expirarea acestui 

termen, persoana care a efectuat stagiul poate participa la concurs cu condiţia executării 

repetate a stagiului la un notar cu o durată minimă de 3 luni, cu excepţia persoanelor care sînt 

angajate într-un birou de notar.  

Problemele depistate: 

- perioada de 1 an este una foarte insuficientă pentru a obţine deprinderi pentru a desfăşura 

o activitate notarială într-un mod independent; 

- nu există vre-un control efectiv asupra stagiului efectuat atît faţă de conducătorul 

stagiului, cît şi faţă de stagiar, fapt care aduce prejudiciu calităţii stagiului; 
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- efectuarea stagiului doar la un singur notar duce la repetarea greşelilor conducătorului 

stagiului de către stagiar; 

- sistemul de accedere la efectuarea stagiului face imposibilă utilizarea acestei opţiuni de 

către toate persoanele capabile şi interesate, deoarece ultimii sînt impuşi să găsească 

conducătorul stagiului de sine stătător. 

Deşi art. 28 alin. (5) din Legea cu privire la notariat atribuie Ministrului Justiţiei 

competenţa de a stabili numărul necesar de stagiari, după consultarea opiniei Comisiei de 

licenţiere a activităţii notariale, în practică această competenţă nu se realizează, iar procedura de 

admitere la stagiu face imposibilă aplicarea acestei competenţe. 

 

3. Concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar. 

3.1. Următoarea etapă după efectuarea stagiului este concursul pentru suplinirea locurilor 

vacante de notar. Potrivit art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la notariat,  

(1) La activitatea notarială se admit persoanele care au promovat concursul în funcţie de 

ordinea mediilor şi de opţiunea teritorială solicitată.  

(2) Concursul pentru suplinirea locurilor vacante este susţinut în faţa unei comisii de 

concurs constituită din 6 membri, dintre care 1 reprezentant delegat de Ministerul Justiţiei, 2 

notari şi 3 profesori titulari de drept selectaţi prin concurs public. Condiţiile de organizare a 

concursului pentru suplinirea locurilor vacante se aprobă de Ministerul Justiţiei.  

Conform art. 28 alin. (5) din Legea cu privire la notariat Ministrul Justiţiei stabileşte 

numărul de locuri vacante ce urmează a fi scoase la concurs, după consultarea opiniei Comisiei 

de licenţiere a activităţii notariale. 

În corespundere cu acest Regulamentul privind organizarea concursului pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 170 din 30.04.2009, 

Comisia de concurs se formează pe perioada desfăşurării concursului, iar concursul se 

organizează, de regulă, de două ori pe an, în lunile februarie-martie şi octombrie-noiembrie. 

În corespundere cu regulament, Comisia de concurs aprobă rezultatele concursului. 

3.2. Înainte de desfăşurarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, în 

corespundere cu art. 14
1
 alin. (2) – (4) din Legea cu privire la notariat, se organizează concursul 

pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului. 

(2) Schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face exclusiv prin concurs pentru 

locul declarat vacant, în condiţiile prevederilor art.28 alin.(5) şi (6). La concurs participă 

notarii care au desfăşurat activitate practică în domeniu de cel puţin 5 ani. Concursul pentru 

schimbarea teritoriului de activitate a notarului este organizat pînă la desfăşurarea concursului 

pentru suplinirea locurilor vacante de notar.  

(3) 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 concurs pentru 

suplinirea locurilor vacante de notar.  

(4) 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) are vechime mai mare în funcţia de notar;  

b) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar;  

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

d) domiciliază (împreună cu familia) de mai mult timp în localitatea în care solicită 

schimbarea teritoriului de activitate.  

În prezent lipseşte regulamentul care stabileşte condiţiile de organizare a concursului 

pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului aprobat de Ministerul Justiţiei, şi nici un 

concurs nu s-a efectuat pentru a depista careva probleme. 

Probleme existente: 
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- legislaţia existentă nu stabileşte temeiuri şi procedura de lichidare a locurilor vacante, 

care urmează a fi precedată organizării concursului; 

- legislaţia existentă nu interzice în mod expres schimbarea reciprocă a teritoriilor de 

activitate a notarilor, la cererea lor comună; 

- legislaţia nu stabileşte organul care organizează şi desfăşoară concursul pentru 

schimbarea teritoriului de activitate a notarului (Comisia de concurs nu deţine această 

competenţă, iar Ministerul Justiţiei nu este învestit cu dreptul de a stabili organul care va 

organiza acest concurs nici cu dreptul de a-l desfăşura de sine stătător). 

 

4. Procedura de învestire cu împuterniciri: 

4.1. Numirea în funcţie; 

Reieşind din prevederile art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la notariat, Notarul se numeşte 

în funcţie prin ordinul Ministrului Justiţiei.  

Legislaţia în domeniul învestirii cu împuterniciri nu este una consecutivă. 

Conform art. 8 alin. (1) din legea nominalizată, Notarul este persoana autorizată de stat să 

presteze în numele acestuia servicii publice prin desfăşurarea activităţii notariale în baza 

licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei, în condiţiile prezentei legi.  

Rezultă, că o persoană „autorizată de stat” se numeşte în funcţie, în temeiul alin. (2), ceea 

ce de fapt nu este corect. 

Astfel, consecutivitatea presupune că persoana a cîştigat concursul pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar, ca cîştigător al concursului a obţinut licenţa pentru activitatea 

notarială, în temeiul licenţei a fost învestită cu împuterniciri pentru desfăşurarea activităţii 

notariale. În această consecutivitate nu există locul unui ordin de numire în funcţie, or notarul nu 

se numeşte în funcţie ci se învesteşte cu împuterniciri. 

Existenţa ordinului de numire în funcţie datorează faptului, că prin acest ordin se dispune 

eliberarea licenţei pentru activitatea notarială. 

Drept urmare, din prevederile legale nu este clar momentul din care o persoană fizică 

devine notar. 

 

4.2. Licenţa pentru activitatea notarială; 

Potrivit art. 13 din Legea cu privire la notariat, 

(1) Licenţa pentru activitatea notarială se eliberează pe un termen nelimitat în baza 

ordinului ministrului justiţiei, cu indicarea teritoriului pentru care a fost promovat concursul. 

Licenţa eliberată se înregistrează în Registrul de stat al notarilor ţinut de Ministerul Justiţiei. 

(2) Licenţa pentru activitate notarială va conţine:  

a) denumirea organului care a eliberat licenţa;  

b) menţiunea despre exercitarea activităţii de notar;  

c) numărul de înregistrare şi data eliberării licenţei;  

d) numele şi prenumele persoanei;  

e) codul de identificare;  

f) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin aplicarea ştampilei;  

g) seria şi numărul formularului.  

(3) Licenţa pentru activitate notarială se eliberează contra unei plăţi în mărime de 450 lei, 

care se varsă la contul Ministerului Justiţiei.  

În fond, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea cu privire la notariat, notarul este persoana care 

deţine licenţa pentru activitatea notarială, iar scopul eliberării licenţei în cauză constă în 

confirmarea faptului că persoana a cîştigat concursul pentru a putea întruni cerinţele necesare 

pentru învestire cu împuterniciri (conform art. 12 alin. (3) din Legea cu privire la notariat). 

Probleme: 

- nu este abrogată Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii notariale, nr. 1123 din 04.12.1997 (MO al RM 

nr. 6-4 din 29.01.1998, art. 27); 
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- conform noţiunilor generale, eliberarea licenţei oferă deţinătorului dreptul de a desfăşura 

o anumită activitate. În cazul notarilor, deţinerea licenţei nu oferă acest drept, competenţa fiind 

născută doar odată cu învestirea cu împuterniciri notariale prin ordinul Ministrului Justiţiei. 

Drept urmare, este inoportună utilizarea termenului „licenţă”, fiind mai potrivită „certificat” sau 

ceva similar, care va confirma faptul promovării concursului pentru suplinirea locurilor vacante 

de notari; 

- din numărul total de 306, notarii în funcţie nu deţin licenţa pentru activitate notarială de o 

formă unificată, iar legislaţia în vigoare nici nu conţine o procedură de schimbare a licenţei sau 

de eliberare a duplicatului acesteea; 

- este o neconcordanţă între prevederile art. 20 alin. (1) şi art. 13, care stabilesc că licenţa 

confirmă dreptul de a desfăşura activitatea notarială pe o durată nedeterminată, şi art. 16 alin. (1) 

lit. g) din Legea cu privire la notariat, care stabileşte că activitatea notarială încetează odată cu 

atingerea vîrstei de 65 de ani. Această neconcordanţă a fost stipulată şi în Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr. 30 din 23.12.2010. 

 

4.3. Cerinţe pentru învestire; 

Conform art. 12 alin. (3) – 6 din Legea cu privire la notariat, 

(3) Persoana care a promovat concursul este învestită, la cerere, cu împuterniciri de 

exercitare a activităţii notariale, prin ordinul ministrului justiţiei, dacă:  

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9;  

b) a obţinut licenţa şi a depus jurămîntul;  

c) a depus la Ministerul Justiţiei specimenul semnăturii şi amprenta sigiliului;  

d) a înregistrat la Ministerul Justiţiei sediul biroului notarului;  

e) a încheiat contract de asigurare de răspundere civilă.  

(4) Condiţiile prevăzute la alin.(3) lit.c)-e) urmează să fie îndeplinite în termen de 90 de 

zile de la data primirii licenţei pentru activitatea notarială.  

(5) Nerespectarea nemotivată a termenului menţionat la alin.(4) duce la retragerea 

licenţei.  

Probleme: 

- se repetă cele menţionate la art. 9 din Legea cu privire la notariat (pct. III.1 supra); 

- nu este clar conţinutul termenului „nemotivată” pentru a o aplica corect în practică, 

precum şi care sînt acţiunile Ministerului Justiţiei în cazul în care depăşirea termenul este una 

motivată (ce acte urmează a fi emise); 

- nu este determinat termenul maxim în care persoana poate fi învestită. Ministerul Justiţiei 

este obligat să asigure accesul societăţii la asistenţa notarială calificată. În cazul în care persoana 

nu este învestită cu împuterniciri o perioadă îndelungată, Ministerul Justiţiei nu poate declara 

locul ocupat de acest notar drept un loc vacant, totodată societatea nu este asigurată de asistenţa 

notarială, deoarece persoana nu desfăşoară activitatea notarială; 

- nu este precizie şi în privinţa funcţiei Ministerului Justiţiei de înregistrare a sediului 

biroului notarului. Deşi legislaţia în vigoare conţine acte normative care descriu cerinţele de 

amenajare a biroului notarului, totuşi lipseşte vre-un act normativ care descrie procedura de 

înregistrare a biroului notarial, precum şi opţiunile Ministerului Justiţiei în cazul în care birou 

notarului nu corespunde exigenţelor legale. 

Este de relatat, că în prezent nu există nici un notar public care respectă întocmai toate 

cerinţele legislaţiei în vigoare referitor la amenajarea biroului notarial, fapt ce datorează în 

majoritatea cazurilor unor condiţii înalte de amenajare a încăperii pentru păstrarea arhivei 

notariale. 

 

4.4. Organul şi modul de învestire; 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Legea cu privire la notariat, Ministrul Justiţiei prin ordinul 

său învesteşte notarul cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale. 
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Ordinul de învestire cu împuterniciri se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.  

 

IV. Suspendarea şi încetarea activităţii notariale 
1. Absenţa notarului de la birou. 

Sarcina de bază a statului, realizată prin intermediul Ministerului Justiţiei, constă în 

asigurarea societăţii cu asistenţa notarială calificată, la solicitare.  

Îndeplinirea acestei sarcini presupune necesitatea stabilirii unor norme clare vizînd accesul 

publicului la această asistenţă. 

Drept urmare, art. 27 alin. (4) din Legea cu privire la notariat stabileşte expres că notarul 

trebuie să activeze cel puţin 5 zile pe săptămînă, conform programului şi nu mai puţin de 5 ore 

pe zi. 

Totodată, urmărind scopul declarat, prin art. 22 din Legea cu privire la notariat, este 

stabilită obligaţia notarului de a informa Ministerul Justiţiei despre absenţa de la birou mai mult 

de 7 zile lucrătoare consecutive. 

Probleme: 

- deşi scopul normei presupune informarea prealabilă, de regulă informaţia vine cînd 

notarul deja absentează sau după ce notarul revine în activitate. Ca urmare, Ministerul nu este în 

stare să reacţioneze prompt la aceste situaţii; 

- termenul de 7 zile lucrătoare consecutive fără informarea Ministerului Justiţiei este unul 

foarte mare; 

- legislaţia nu stabileşte termenul maxim de absenţă admisibil pe parcursul unui an 

calendaristic sau unei alte perioade, fapt ce poate duce la o absenţă foarte îndelungată (de ex., 

notarul absentează o săptămînă, vine la lucru pe o zi, iarăşi absentează o săptămînă, din nou vine 

la lucru pe o zi etc.). 

- nu este stabilit termenul maxim pentru absenţă, fapt care generează probleme în 

delimitarea cazurilor în care intervine instituţia suspendării activităţii notariale; 

- nu sînt descrise competenţele Ministerului pentru această perioadă de timp. 

 

2. Suspendarea activităţii notariale. 

Instituţiei suspendării activităţii notariale este dedicat art. 15 din Legea cu privire la 

notariat, care prevede: 

(1) Activitatea notarului se suspendă în caz de:  

a) incompatibilitate, conform art.21 alin.(1);  

b) depunere de către notar a cererii conţinînd temeiul suspendării – pe un termen ce nu 

depăşeşte 3 ani ori pe perioada exercitării unei funcţii publice sau elective;  

c) incapacitate temporară de muncă;  

d) neachitare a obligaţiilor financiare aferente activităţii sale profesionale, stabilită prin 

hotărîre judecătorească definitivă, după 6 luni de la scadenţa acestora – pînă la achitarea 

debitului;  

e) comitere, la efectuarea actelor notariale, de încălcări depistate în urma unor controale; 

f) refuz repetat, nemotivat, de a permite membrilor comisiei de control, aprobate de către 

Ministerul Justiţiei, accesul în biroul notarului pentru efectuarea controalelor şi/sau refuz 

repetat, nemotivat, de a prezenta actele solicitate de aceştia. 

g) emitere a unei hotărîri judecătoreşti irevocabile privind suspendarea provizorie din 

funcţie sau de aplicare a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau arest la 

domiciliu;  

h) lipsă a contractului de asigurare de răspundere civilă pînă în momentul încheierii 

contractului;  

i) încălcare a obligaţiilor prevăzute de Codul deontologic al notarilor. 

(2) Suspendarea activităţii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei. În ordin 

vor fi indicate temeiurile suspendării, perioada pentru care se suspendă activitatea notarului şi 
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locul de păstrare provizorie a arhivei activităţii notariale. În Registrul de stat al notarilor se va 

face menţiunea despre suspendarea activităţii notarului.  

(3) Suspendarea activităţii notarului în temeiurile stipulate la alin.(1) lit.a), d)-f), h) şi i) se 

efectuează prin ordinul ministrului justiţiei, în baza deciziei colegiului disciplinar.  

(4) După comunicarea ordinului de suspendare a activităţii sale, notarul este obligat, în 

termen de 3 zile, să-şi transmită sigiliul spre păstrare provizorie la Ministerul Justiţiei, iar 

arhiva activităţii notariale, în termen de 1 lună, să o transmită spre păstrare provizorie unui 

notar din acelaşi teritoriu de activitate. Nerespectarea termenelor de transmitere a sigiliului şi a 

arhivei activităţii notariale poate servi drept temei pentru retragerea licenţei.  

(5) Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 3 zile, sigiliul şi, în termen de pînă la 1 lună 

– arhiva activităţii notariale în cazul în care notarul, din motive obiective, nu are posibilitatea 

să le transmită personal spre păstrare provizorie.  

… 

(10) Ordinul cu privire la suspendarea activităţii notarului se publică în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

Totodată, suspendarea din funcţie pe durata maximă de 6 luni este prevăzută ca sancţiune 

disciplinară în art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la notariat. 

Generalizînd, observăm că sînt două proceduri de suspendare a activităţii notarului: 

a) doar prin ordinul Ministrului Justiţiei – în temeiul literelor b), c) şi g) din art. 15 din 

Legea cu privire la notariat, cu condiţia prezentării documentului confirmativ respectiv; şi 

b) prin ordinul Ministrului Justiţiei, în baza deciziei Colegiului disciplinar al notarilor – în 

temeiul literelor a), d)-f), h) şi i) din art. 15 din Legea cu privire la notariat. 

Probleme: 

- nu este precisă norma în lit. e). Astfel, rezultă că sancţiunea de suspendare trebuie să aibă 

loc de fiecare dată cînd se va constata comiterea încălcărilor (nefiind luată în consideraţie 

graviditatea acestora), fapt care duce la imposibilitatea aplicării altor sancţiuni disciplinare 

(avertizare, mustrare). 

Concomitent această normă nu este clară şi din alte motive. Examinînd petiţiile depuse şi 

depistînd în aceste cazuri abateri de la procedura notarială legală, Ministrul Justiţiei sesizează 

Colegiului disciplinar al notarilor fără a constitui o comisie de control şi de a constata comiterea 

încălcărilor de către această comisie. Drept urmare, nu este clar dacă existenţa unor încălcări 

neconstatate suplimentar de către o comisie de control poate constitui temei pentru suspendarea 

activităţii notarului. 

- nu este clar temeiul prevăzut în lit. g), şi anume dacă toate aceste măsuri trebuie să fie 

aplicate de către instanţele de judecată, sau şi în cazul în care au fost aplicate de către organele 

de urmărire penală (arest preventiv, arest la domiciliu); 

- temeiul stipulat în lit. h) este imposibil de realizat în practică, or încheierea acestui 

contract poate avea loc maximum într-o zi, iar examinarea cazului de către Colegiul disciplinar 

al notarilor durează cel puţin o lună. Drept urmare, pînă a fi aplicată sancţiunea de suspendare, 

notarul deja înlătură acest neajuns. Deci, cea mai uşoară cale este de a suspenda activitatea doar 

prin ordinul Ministrului Justiţiei şi cel puţin pe o perioadă de 1 lună, ca să fie atins scopul 

educativ al sancţiunii aplicate; 

- nu există Codul deontologic al notarilor aprobat, faptul care face imposibilă aplicarea 

sancţiunii de suspendare, prevăzută în lit. i); 

- nu este clar faptul dacă Ministrul Justiţiei poate aplica sancţiune disciplinară sub forma de 

suspendare în alte situaţii, decît cele stipulate în art. 15, în temeiul art. 24 din Legea cu privire la 

notariat. Este de menţionat, că s-au depistat şi alte situaţii, în care activitatea notarului necesită a 

fi suspendată, din motiv că nu poate fi desfăşurată – de ex., biroul notarului nu corespundere 

cerinţelor legale de amenajare, notarul a fost reţinut de organele de urmărire penală în momenul 

săvîrşirii infracţiunii, însă nu a fost aplicată nici una din măsurile de asigurare stipulate în lit. g); 

- nu este corelat termenul de suspendare, prevăzut în art. 24 alin. (1) lit. c) [maximum 6 

luni] şi cele prevăzute de art. 15 [care pot depăşi termenul de 6 luni]; 
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- activitatea notarială se desfăşoară în cadrul procedurilor speciale, care durează. Ca 

urmare, la momentul suspendării activităţii, nu este exclusă situaţia ca unele proceduri să nu fie 

finisate, şi urmează a fi continuate de către un alt notar. Legislaţia în vigoare nu conţine nici o 

normă, prin care ar fi stabilită o procedură de transmitere a acestor proceduri către un alt notar; 

- nu este clar de ce actul notarial îndeplinit de notarul cu activitatea suspendată rămîne în 

vigoare. Odată cu suspendarea activităţii notarială, notarul nu are împuterniciri pentru a îndeplini 

actele notariale. Drept urmare, actele îndeplinite de acesta nu pot fi considerate ca îndeplinite de 

persoana autorizată de stat, din care cauză nu trebuie să fie protejate de către stat. 

 

3. Reluarea activităţii notariale. 

Reluarea activităţii notariale este reglementată de art. 15 alin. (6) şi (7) şi art. 74
1
 alin. (6) 

din Legea cu privire la notariat: 

(6) Reluarea activităţii suspendate a notarului se face în baza unei cereri adresate 

ministrului justiţiei, cu excepţia situaţiei menţionate la alin.(1) lit.g), unde suplimentar se va 

prezenta şi dovada privind lipsa antecedentelor penale.  

(7) Ministrul justiţiei, în termen de 2 săptămîni de la depunerea cererii, va emite un ordin 

privind reînvestirea notarului cu împuterniciri şi va dispune restituirea sigiliului. După reluarea 

activităţii suspendate, arhiva activităţii notariale transmisă spre păstrare provizorie se restituie 

notarului integral. În Registrul de stat al notarilor se va face menţiunea despre reluarea 

activităţii notarului. 

Probleme: 

- nu este coerentă terminologia utilizată. Astfel, de la început se utilizează „reluarea 

activităţii”, iar ulterior „reînvestire cu împuterniciri”; 

- este imperfectă procedură. Potrivit art. 15 alin. (6) din Legea cu privire la notariat, dovezi 

de înlăturare a temeiului de suspendare nu se cer a fi prezentate, în afara de confirmarea lipsei 

antecedentelor penale (în situaţia nominalizată în alin. (1) lit. g) din Lege), drept urmare, chiar şi 

în cazul în care notarul nu va înlătura alte neajunsuri care au constituit temei pentru suspendarea 

activităţii, la cerereaacestuia,  Ministrul Justiţiei este obligat să-l reînvestească cu împuterniciri; 

- nu este clar momentul „reluării activităţii”, precum şi nu sînt stabilite cerinţele 

suplimentare pentru reluarea activităţii, în cazul în care perioada de suspendare depăşeşte un an; 

- nu este soluţionată problema strămutării procedurilor notariale nefinisate (o parte din 

acţiuni a îndeplinit notarul care a suspendat activitatea, pe urmă cel care a preluat arhivă, 

ulterior, urmează a fi finisată de notarul care a reluat activitatea notarială); 

- nu sînt norme care ar stabili dacă incompatibilităţile se aplică şi în perioada de 

suspendare. 

 

4. Încetarea activităţii notariale. 

Normele generale privind încetarea activităţii notarului sînt prevăzute în art. 16 din Legea 

cu privire la notariat. Nu există o reglementare detaliată a acestui domeniu, în dependenţă de 

temeiul încetării, fapt ce generează mai multe litigii. 

Totuşi, vom încerca să delimităm două proceduri juridice: 

a) prin ordinul Ministrului Justiţiei, în baza deciziei Colegiului disciplinar al notarilor – în 

cazul retragerii licenţei în calitate de sancţiune disciplinară; şi 

b) doar prin ordinul Ministrului Justiţiei – în celelalte cazuri. 

Probleme: 

- neclaritatea procedurii de încetare. Astfel, activitatea încetează în cazul retragerii licenţei 

(cu alte cuvinte ca efect al retragerii), iar conform alin. (2) din art. 16, licenţa se retrage după 

încetarea activităţii notariale.  

- nu este clară soarta licenţei (ca document, hîrtie), din motiv că în mod expres nu este 

stabilită obligaţia de restituire a acesteia; 

- activitatea notarială se desfăşoară în cadrul procedurilor care, uneori, durează în timp. 

Astfel, la momentul încetării activităţii notariale, nu este exclusă situaţia ca unele proceduri să nu 
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fie finisate, şi urmează a fi continuate de către un alt notar. Legislaţia în vigoare nu conţine nici o 

normă, prin care ar fi stabilită o procedură de transmitere a acestor proceduri către un alt notar. 

Necătînd la această, în unele ordine ale Ministrului Justiţiei este reflectat expres faptul 

continuării acestor proceduri (de ex., Ordinul Ministrului Justiţiei cu privire la încetarea 

activităţii notarului public Isiumbeli Elena, cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău, nr. 174 

din 17.05.2011// MO al RM nr. 87-90 din 27.05.2011, art. 533). 

 

4.1. Revocarea împuternicirilor pentru desfăşurarea activităţii notariale; 

Retragerea licenţei pentru activitatea notarială (revocarea împuternicirilor) poate avea loc 

în două situaţii: 

a) licenţa se retrage pe motiv că, persoana respectivă a obţinut-o ilegal sau nu şi-a 

conformat condiţiile de învestire cu împuternicirile în termenul stabilit de lege (art. 12 alin. (5) 

din Legea cu privire la notariat). Aceste acţiuni nu pot fi raportate la încălcarea obligaţiilor 

profesionale ale notarului, drept urmare, licenţa se retrage doar în temeiul ordinului Ministrului 

Justiţiei; 

b) licenţa se retrage ca sancţiune disciplinară aplicată notarului pentru abateri (art. 24 lit. d) 

din Legea cu privire la notariat). În această situaţie, Ministrul Justiţiei poate retrage licenţa doar 

în baza deciziei Colegiului disciplinar al notarilor. 

Probleme: 

- lipseşte transparenţa în aplicarea sancţiunii disciplinare sub forma de retragere a licenţei, 

fapt care încalcă prevederile art. 6 din Convenţia Europeană, şi a constituit temei pentru anularea 

ordinelor respective ale Ministrului Justiţiei, cu alte cuvinte, nu este clar din start pentru care 

abateri, care sancţiuni vor fi aplicate (cu unele excepţii, de ex. pentru îndeplinirea actelor 

notariale în perioada suspendării activităţii – art. 15 alin. (8) din Legea cu privire la notariat); 

- nu este asigurată monitorizarea eficientă de depistare a cazurilor de încălcare a 

obligaţiilor profesionale de către notari. 

 

4.2. Pentru circumstanţe ce nu depind de voinţa notarului sau la cererea notarului; 

Potrivit art. 16 din Legea cu privire la notariat,  

(1) Activitatea notarului încetează în cazul:  

a) depunerii cererii;  

b) necorespunderii condiţiilor prevăzute la art.9;  

c) decesului;  

d) condamnării de către instanţa de judecată printr-o hotărîre definitivă pentru săvîrşirea 

cu intenţie a unei infracţiuni;  

e) declarării lui dispărut fără veste sau declarării morţii lui;  

f) retragerii licenţei; 

g) atingerii vîrstei de 65 de ani. 

(2) Încetarea activităţii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei cu retragerea 

ulterioară a licenţei, radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor şi publicarea în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului respectiv.  

(3) Din momentul aducerii la cunoştinţă a ordinului cu privire la încetarea activităţii, 

notarul nu are dreptul să îndeplinească acte notariale şi este obligat, în termen de 15 zile, să 

predea spre lichidare sigiliul şi să prezinte la Ministerul Justiţiei dovada ce confirmă 

distrugerea acestuia, iar în termen de 1 lună – să predea arhiva activităţii notariale.  

(3
1
) Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 15 zile, sigiliul şi, în termen de 1 lună – 

arhiva activităţii notariale în cazul în care notarul se află în imposibilitatea de a le transmite 

personal.  

Probleme: 

- se repetă cele menţionate la art. 9 din Legea cu privire la notariat (pct. III.1 supra); 

- nu este asigurat mecanismul de informare a Ministerului Justiţiei despre existenţa 

temeiurilor de suspendare prevăzute în literele b), d) şi e) din art. 16. 
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5. Reînvestirea cu împuterniciri notariale. 

Legislaţia naţională nu reglementează procedura de reînvestire cu împuterniciri notariale în 

cazul declarării nulităţii ordinului Ministrului Justiţiei de încetare a activităţii notariale. 

Necesitatea unei asemenea proceduri rezultă din faptul, că o anumită perioadă de timp 

notarul nu a activat, ca urmare, necesită a fi reglementată procedura de restituire a arhivei 

notariale transmise, restituirea licenţei, soluţionarea procedurilor notariale nefinisate etc. 

 

V. Asocierea notarilor în organizaţii profesionale 
Potrivit Principiilor fundamentale ale sistemului notarial latin, adoptate de Biroul Comisiei 

de Cooperare Notarială Internaţională la 18 ianuarie 1986 şi de Consiliul Permanent de la Haga 

în 13-15 martie 1986, în orice ţară trebuie să existe un organ central, care va fi compus doar din 

notari şi care va reprezenta notariatul întregii ţări. Toţi notari sînt obligaţi să devină membri ai 

acestui organ. În faţa acestui organ se pune sarcina de a supraveghea executarea obligaţiilor 

profesionale ale notarului în strictă corespundere cu cerinţele eticii profesionale. 

O astfel de organizaţie în Republica Moldova nu există. 

În prezent în Republica Moldova există 5 organizaţii necomerciale care promovează 

interesele notarilor: Uniunea Notarilor din Moldova, Asociaţia Notarilor „Nota”, Asociaţia 

Obştească „Liga naţională a notarilor”, „Fundaţia de dezvoltare şi susţinere a dreptului şi a 

sistemului de notariat” şi Asociaţia Obştească „NotPel”. Membrii acestor organizaţii sînt nu doar 

notari. Aproximativ 40-50 % din notari din Republica Moldova nu fac parte din nici o 

organizaţie neguvernamentală. 

 

VI. Concluzii şi propuneri 
Luînd în consideraţie toate probleme relatate în prezentul studiu, organizarea notarială 

existentă în prezent în Republica Moldova necesită o reformare totală, nefiind suficientă o 

modificare sau completare locală. 

Drept urmare, se propune elaborarea unei noi legi cu privire la organizarea notarială, care 

va exclude problemele existente şi va crea un cadru legal necesar pentru constituirea unui 

notariat liber, unui garant real şi eficient în justiţia preventivă. 


