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A. Observaţii preliminare 
 

Ministerul Justiţiei din Republica Moldova planifică introducerea unei 
organizări a activităţii notarilor, care conţine forma unui notariat de 

influenţă latină.  Lucrul asupra acestui proiect de lege a avansat deja mult. 
În perioada 9 – 12 aprilie 2013 la Chişinău a avut loc  deja o discuţie de 
succes cu experţii în domeniu pe marginea intenţiilor de modificare a 

organizării notariatului  în Republica Moldova. Acum, pe 29.04.2014 va avea 
loc o următoare discuţie a experţilor. Aceste recomandări urmează să 
servească şi pregătirii acestor discuţii. 

 

Recomandările Uniunii Notarilor din Germania se bazează pe proiectul legii 

privind organizarea activităţii notarilor (în redacţia din 17.03.2014). 
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Recomandările ce urmează pornesc de la principiile unui stat de drept liber 
democratic şi de la diferenţierea dintre justiţia preventivă şi justiţia 

contencioasă. Ele urmează să ajute la instituirea unei organizări a 
notariatului, care să fie unul eficient, conform principiilor statului de drept 
şi corespunzător intereselor cetăţeanului. 

 

Ce ţine de recomandările generale şi beneficiile cu implicaţii adânci ale unei 

instituiri a notariatului latin pentru plasarea dreptului şi economiei, fac 
trimitere aici la avizul meu din aprilie 2013, dorind totuşi să evidenţiez 
succint că, din punctul nostru de vedere, cooperarea/interacţiunea dintre 

un notariat independent şi performant şi registrele funcţionale creează o 
securitate pentru investiţii – venite atât din partea investitorilor din ţară, cât 

şi a celor din străinătate. 

 

Şi, dat fiind faptul, că la baza recomandărilor se află traducerea în germană 

a proiectului de lege reprezentativ şi nu textul original al acestuia, 
întrebările neclare  sau înţelegerile greşite, condiţionate eventual de 
traducere, nu pot fi excluse pe deplin. 

 

Recomandările urmează a  fi percepute de fiecare dată ca sugestii, fără să fie 

revendicată absoluitatea lor. Detaliile vor putea fi discutate şi aprofundate 
cu plăcere în cadrul Mesei Rotunde cu discuţii de specialitate cu experţii în 
domeniu. 

 

 

B. Proiectul de lege cu privire la organizarea 

activităţii notarilor din Republica Moldova  

– probleme aparte 
 

Uniunea Notarilor din Germania salută expres proiectul modificat al legii cu 

privire la organizarea activităţii notarilor din Republica Moldova. Modificările 
la ultimul proiect (din martie 2013) sunt extrem de pozitive şi promova în 
continuare reputaţia tagmei profesionale a notarilor din Republica Moldova. 

 

În principiu, recomandăm ca definirea termenilor/noţiunilor/sintagmelor 

juridice şi utilizarea lor în lege să fie uniformă în tot textul legii. Bine,în 
cazuri aparte, aceasta poate duce la repetări frecvente a 
termenilor/noţiunilor/sintagmelor juridice, în schimb va contribui la 

claritatea/caracterul univoc al legii. 

 

În continuare dorim să luăm atitudine la reglementări în parte din proiectul 
de lege cu privire la organizarea activităţii notarilor: 

 

1. Referitor la Articolul 2 

În alineatul (2) se descriu activităţile notarului, unde printre altele se găseşte si 
expresia „acţiuni notariale”. În acest sens am recomanda, ca sintagma/noţiunea 
„acţiuni …”  să se definească în lege concret. 

 



Scoaterea în evidenţă a autorităţii suverane/de putere publică şi a caracterului 
public al activităţii notariale în alineatul (3) este susţinut în mod explicit de 
Uniunea Notarilor din Germania.  Structurarea/organizarea activităţii notariale în 
calitate de „funcţie publică” este una existenţială pentru funcţia/sarcina justiţiei 
preventive din sistemul Notariatului Latin. Iată de ce, recomandăm, ca alineatul (3) 
să fie evidenţiat şi mai mult, fiind formulat după cum urmează: 

 

„Notarul este purtătorul/deţinătorul unei funcţii publice, el nu este  funcţionar public, 
însă activitatea acestuia nu este activitate antreprenorială şi nu poate fi raportată la 
o astfel de activitate.” 

 

2. Referitor la Articolul 3 

În Articolul 3 sunt reglementate principiile exercitării activităţii notarilor, pe care le 
salutăm. Suplimentar recomandăm aici şi introducerea obligaţiei notarului de 

păstrare a tăcerii (în proiectul de lege corespondenţa sintagmatică este: secretul 
profesional), deoarece aceasta, de asemenea, face parte din pilonii de bază ai 
notariatului. 

 

Proiectul de lege în redacţia din martie 2013, în Articolul 3 reglementa caracterul 
executoriu al actelor notariale. În actualul proiect de lege o astfel de reglementare 
nu se mai conţine. Pornim de la faptul, că acum reglementarea a fost introdusă în 
legea cu privire la procesul civil (CPC), pentru că o eliminare fără substituire a 
acesteia ar duce, pe de o parte, la slăbirea notariatului şi, pe de altă parte, la o 
împovărare/un volum de lucru evident mai mare a instanţelor de judecată. Cu 
privire şi la alte avantaje/beneficii ale caracterului executoriu al actelor notariale 
fac trimitere aici la avizul meu din aprilie 2013. 

   

3. Referitor la Articolul 4 

Uniunea Notarilor din Germania salută reglementarea referitoare la valoarea 
probantă a actelor notariale. Aici (alineatul (3) ), de asemenea, se recomandă o 
concretizare a noţiunii/sintagmei de „acţiuni …”. Tot aici se cere a fi făcută şi 
diferenţierea între autentificare şi legalizare, deoarece acest lucru are efect decisiv 
asupra valorii probante a actelor. Astfel, actul notarial probează faptele introduse în 
actul notarial în cadrul unei autentificări, pe când în cazul unei legalizări, actul 
probează doar autenticitatea semnăturii legalizate de notar şi identitatea 
semnatarului. 

 

În alineatul (5) este reglementat, că notarul trebuie să se abţină de la activităţi care 
sunt în contradicţie cu legislaţia. Conform dreptului/legislaţiei germane notarul nu 
are voie să acţioneze nici în cazul tranzacţiilor care contravin bunelor moravuri, 
încălcarea bunelor moravuri având drept consecinţă nulitatea raportului juridic, 
existentă deja şi conform § 138 CC (german). Fundalul acestei indicaţii adresate 
notarului este că, în principiu, acesta trebuie să se abţină de la întocmirea actelor 
cu un conţinut contrar bunelor moravuri (acest lucru este valabil pentru toate 
activităţile notariale), pentru a fi evitate situaţii, când prin prezentarea unui act 
notarial (în virtutea valorii sale probante) să se creeze aparenţa unei legalităţi. De 
aceea, pentru clarificare se recomandă extinderea alineatului (5) suplimentar cu 
tranzacţiile contrare bunelor moravuri. 

 

În alineatul (6) este reglementat dreptul instanţei de judecată de a examina refuzul 
neîntemeiat al notarului de a îndeplini acte. Însă – cu excepţia activităţilor 
interzise/incompatibile sau contrare bunelor moravuri - proiectul de lege nu 
conţine/nu reglementează obligaţia notarilor  de a efectua activităţi. § 15 alin. (1) 
propoziţia 1 din Legea federală a notariatului din Germania această obligaţie este  
reglementată după cum urmează: 

 



„În lipsa unui motiv suficient/satisfăcător, notarul nu are voie să refuze activitatea de 
efectuare a actelor.” 

 

Se recomandă introducerea unei reglementări asemănătoare şi în organizarea 
notariatului din Republica Moldova. 

 

4. Referitor la Articolul 7 

Cu privire la reglementarea din Articolul 7 alineatul (2) litera a) am făcut deja 
trimitere în avizul meu  din aprilie 2013 la Hotărârea Curţii de Justiţie a UE din 
24.05.2011, conform căreia, limitarea accesului în profesia de notar doar pentru 
cetăţeni, contravine dreptului european. Iată de ce, înaintea aderării la Uniunea 
Europeană ar fi necesară o anulare a acestei reglementări, pentru a evita o 
procedură de încălcare a tratatelor europene. 

 

În alineatul (3) litera b) este reglementat, că notar nu poate fi persoana care „ […] a 
fost concediată din organele de drept din motive compromiţătoare sau şi-a încetat  
activitatea […] din aceleaşi motive.”. Neadmiterea în funcţia de notar sau înlăturarea 
din această funcţie este o măsură foarte tăioasă, care restricţionează puternic 
libertatea profesională. Iată de ce aş recomanda, ca redactarea/formularea  
premiselor/condiţiilor pentru o astfel de măsură să se facă pe cât se poate de 
concret. De aceea, recomandăm aici indicarea exactă a „organelor de drept” şi, de 
asemenea, enumerarea „motivelor compromiţătoare” în parte. Din punct de vedere al 
tehnicii legislative acest lucru s-ar putea face printr-o „enumerare specială”. În felul 
acesta cazuri în parte, care nu au fost enumerate, ar putea fi formulate ulterior şi 
introduse în continuarea celor existente. 

 

5. Referitor la Articolul 8 

Articolul 8 reglementează premisele/condiţiile de sănătate pentru admiterea în 
funcţia de notar. Din punctul nostru de vedere, în cazul profesiei de notar nu e 
vorba de o activitate, care să necesite condiţii fizice diferite de alte activităţi – spre 
exemplu, cum ar fi cele din economie. În Germania o investigaţie medicală oficială 
este necesară  înainte de admiterea în serviciul de notar stagiar, dar ea nu trece 
totuşi  peste/depăşeşte o investigaţie „obişnuită” prevăzută pentru angajare. La 
acest punct, din partea noastră, nu putem aprecia, dacă lista bolilor, care se va 
întocmi de ministrul sănătăţii, ar depăşi limitele unei astfel de investigaţii 
obişnuite. Dar credem că nu se recomandă stabilirea unor cerinţe mai mari, decât 
cele care există pentru orice altă profesie din economie sau justiţie. 

 

6. Referitor la Articolul 9 

Deja în avizul din aprilie 2013 am expus că pentru asigurarea independenţei 
notarului este utilă adoptarea reglementărilor restrictive faţă de alte activităţi ale 
notarului. Totuşi, din punctul nostru de vedere, independenţa notarului ar putea fi 
realizată şi prin mijloace mai blânde, decât printr-o interzicere aproape totală a 
altor activităţi remunerate. În acest sens recomandăm introducerea unei obligaţii 
preliminare de aprobare a altor activităţi de către Camera Notarială. Prin aceasta 
vor putea fi verificate felul, volumul, remunerarea şi clientul, fără excluderea de la 
bun început a unei alte activităţi. 

 

În alineatul (4) sunt reglementate cazurile, când notarul nu are voie să 
îndeplinească acte. Cu privire la litera c) recomandăm limitarea interzicerii de 
îndeplinire a actelor în cazul societăţilor, unde notarul sau membrii familiei 
acestuia deţin cote părţi, ce ar putea influenţa adoptarea deciziilor acestora (de 
exemplu, cotă de participaţie de 10%). În caz contrar, notarul ar fi obligat să verifice 
continuu orice eventuală participaţie mică sau la fonduri de acţiuni a membrilor săi 
de familie, lucru pe care de facto nu este în stare să-l facă. 



 

7. Referitor la Articolul 12 

În Articolul 12 alineatul (2) litera a) este reglementată o excepţie de la obligaţia de 
păstrare a tăcerii de către notar (în proiectul de lege este folosită expresia: „secret 
profesional) pentru fapte devenite cunoscute din registrele publice. Noi 
recomandăm, ca această excepţie să fie restricţionată în aşa fel, încât ea să se 
aplice numai în măsura în care aceste registre nu sunt accesibile oricărei persoane. 
Spre exemplu, in Germania Cartea Funciară (în Republica Moldova corespondentul 
este Registrul bunurilor imobile), la fel, este un registru public, totuşi acolo pot fi 
obţinute informaţii doar după ce s-a făcut credibil un „interes justificat” pentru 
acestea. Prin aceasta se păstrează/se respectă interesele fiecărui cetăţean în parte 
(de exemplu, informaţii despre povara financiară), precum şi protecţia datelor. Iar 
pentru registrele accesibile oricărei persoane, cum este cazul Registrului Comercial  
(în Republica Moldova corespondentul este Camera Înregistrărilor de Stat) nu există 
o astfel de restricţionare şi nici nu este necesară. 

 

În alineatul (3) este reglementat, că notarul nu este obligat să sesizeze despre 
infracţiunilor descoperite în documentele sale. După părerea mea o astfel de 
reglementare nu este necesară, deoarece, în mod corect, notarul trebuie să se 
abţină de la astfel de activităţi care conţin o infracţiune sau o contravenţie. 

 

În alineatul (4) este reglementată expirarea/încetarea obligaţiei de păstrare a 
tăcerii. Eu n-aş recomanda existenţa unui astfel de termen de expirare/încetare, 
deoarece obligaţia de păstrare a tăcerii este unul din bunurile supreme ale 
notariatului, iată de ce nu ar trebui să expire niciodată, notarul „luând cu sine în 
mormânt” informaţiile care i-au devenit cunoscute.   

 

8. Referitor la Articolul 13 

Articolul 13 reglementează cazurile când notarul – în pofida obligaţiei sale de 
păstrare a tăcerii – trebuie să elibereze informaţii. În alineatul (1) litera a) este 
(printre altele) reglementată situaţia, că notarul poate/are voie să elibereze 
informaţii despre testamente terţilor doar după decesul testatorului. Aici se 
recomandă să existe şi posibilitatea de eliberare a informaţiei şi pentru cazul când 
testatorul – încă în viaţă – îşi dă acordul pentru eliberarea informaţiilor, deoarece 
prin obligaţia de păstrare a tăcerii de către notar este protejat doar testatorul 
singur şi astfel el este în drept să poată decide cu privire la anularea acestei 
obligaţii a notarului. 

 

În alineatul (1) litera b) şi alineatul (2) sunt reglementate obligaţiile notarului de 
eliberare a informaţiilor pentru instanţele de judecată şi organele de urmărire 
penală. După părerea noastră, aceste reglementări ar trebui introduse, mai 
degrabă, în legea procesual penală (codul de procedură penală). În astfel de cazuri 
notarul nu ar trebui să fie tratat altfel, decât exponentul oricărei alte profesii care 
se supune obligaţiei de păstrare a tăcerii, cum ar fi de exemplu, medicii. În 
procedurile de drept civil se recomandă stabilirea unei obligaţii de eliberare a 
informaţiei doar pentru cazul când se prezintă o hotărâre judecătorească 
executorie. Urmează să se cugete asupra faptului, că obligaţia de păstrare a tăcerii  
ar trebui să protejeze cetăţeanul nu doar faţă de alţi cetăţeni, ci şi faţă de stat. 

 

9. Referitor la Articolul 22 

Reglementările privind examenul de abilitare (în proiectul de lege moldovenesc se 
foloseşte sintagma: „examenul de calificare”) sunt salutate de Uniunea Notarilor din 
Germania. Doar la alineatul (7) am recomanda stabilirea unei căi de atac şi pentru 
verificarea  notării/notei, deoarece aceasta ar acorda acestui examen organizat de 
stat  o acceptanţă şi comprehensibilitate mai mare. 

  



10. Referitor la Articolul 23 

În alineatul (2) este stabilit un  număr minim de doi notari pentru fiecare teritoriu 
de activitate. Recomandarea noastră este să se renunţe la o astfel de stabilire a 
numărului minim de notari. Numărul acestora într-un teritoriu de activitate ar 
trebui să se facă mai bine în baza unei planificări a necesităţilor de activitate 
notarială prin colectarea/administrarea/evidenţa cifrelor privind actele notariale. 

 

11. Referitor la Articolul 24 

În Articolul 24 alineatul (2) propoziţia 2 se reglementează, că fiecare persoană poate 
candida doar la un singur teritoriu de activitate. Din punctul nostru de vedere 
acest lucru nu este recomandabil, deoarece prin aceasta, pe de o parte, 
posibilităţile candidaţilor de a fi numiţi în funcţia de notar se restricţionează mai 
mult decât este necesar; pe de altă parte, aceasta poate duce la situaţia când 
teritoriile de activitate mai puţin atractive să nu poată fi ocupate cu notari, fiindcă e 
posibil ca toţi sau mulţi candidaţi să aplice doar pentru un teritoriu anumit de 
activitate, iar pentru un alt teritoriu de activitate să nu candideze nimeni. O astfel 
de situaţie ar putea periclita aprovizionarea/asigurarea populaţiei cu 
activităţi/servicii notariale. 

 

În alineatul (4) este reglementat, că în cazul aceleiaşi note medii între mai multe 
persoane, decizia să fie luată prin tragere la sorţi. Pentru o astfel de situaţie 
recomandăm introducerea în calitate de criteriu suplimentar de selecţie şi perioada 
de activitate în serviciu (stagiul) a notarilor sau stagiarilor, deoarece aceasta 
reprezintă un următor criteriu pentru experienţa în domeniul activităţii notariale. 

 

Cu privire la alineatul (8) – la fel ca şi în cazul Articolului 22 – se recomandă 
existenţa posibilităţii de verificare şi a deciziei de notare în baza unei căi de atac.  

 

12. Referitor la Articolul 25 

În Articolul 25 se reglementează componenţa Comisiei de licenţiere. Reglementările 
sunt expres salutate. Ca şi completare la alineatul (1) se recomandă suplimentar, 
ca printr-un regulament să se reglementeze modul de organizare de către 
Ministerul Justiţiei a procedurii de anunţare a locurilor libere de notar şi de luare a 
deciziilor în cadrul acestei proceduri. 

 

13. Referitor la Articolul 28 

Uniunea Notarilor din Germania salută foarte mult reglementările privind 
numirea/investirea notarilor. Doar la alineatul (2) litera c) se recomandă ca notarii 
să probeze încheierea şi întreţinerea unei asigurări obligatorii de răspundere 
profesională la Camera Notarială. 

 

14. Referitor la Articolul 31 

Reglementările privind teritoriul de activitate al notarilor, la fel, sunt salutate foarte 
mult. Aşa cum am expus lucrurile deja în avizul meu din aprilie 2013, împărţirea în 
teritorii de activitate are o importanţă mare pentru statutul notarilor şi 
aprovizionarea/asigurarea populaţiei cu servicii notariale. Totuşi mai recomandăm 
aici întotdeauna reglementarea excepţiilor pentru cazurile de depăşire a teritoriului 
de activitate – cel puţin pentru „situaţiile de urgenţă”. 

 

15. Referitor la Articolul 32 

Salutăm şi reglementările referitoare la locul/biroul de activitate al notarilor. În 
alineatul (2) este reglementat, că notarul poate exercita activitate notarială şi în 
afara biroului său. Aici se recomandă o restricţionare/limitare şi anume în măsura 
în care notarul, în principiu, să trebuiască să-şi întreprindă activităţile în biroul 



său, având voie să activeze în afara biroului doar atunci, când acest lucru este 
cerut de situaţia părţilor (de exemplu, boală, impediment cauzat de dizabilitate). O 
activitate frecventă, de exemplu, în spaţiile unei întreprinderi, ar putea provoca 
aparenţa unei parţialităţi/părtiniri. Acest lucru trebuie urgent evitat, deoarece ar 
putea prejudicia tagma profesională a notarilor.  

 

16. Referitor la Articolul 33 

Programul de lucru al notarilor reglementat în Articolul 33 le considerăm în 
principiu corecte. Totuşi recomandăm aici acordarea altor libertăţi aici notarilor. În 
special recomandăm ca orele de deschidere stabilite să fie formulate negativ şi nu 
pozitiv, adică, notarul nu are voie să aibă închis biroul mai mult de 2 zile 
lucrătoare. În cazul săptămânilor care au mai puţin de cinci zile lucrătoare, prin 
reglementarea din proiectul legii notarul ar fi impus să deschidă biroul şi într-o zi 
liberă/de sărbătoare. 

 

17. Referitor la Articolul 36 

Uniunea Notarilor din Germania salută expres reglementările referitoare la arhiva 
actelor notariale, în special posibilităţile instituirii unei arhive electronice a actelor. 
Cu privire la ducerea/ţinerea unei arhive comune de către mai mulţi notari se 
recomandă a se reflecta asupra reglementărilor privind asigurarea/garantarea 
obligaţiei de păstrare a tăcerii/a secretului profesional. 

 

Cu privire la alineatul (10) se recomandă, ca competenţele pentru termene, 
proceduri şi altele asemănătoare să fie transmise concret Ministerului de Justiţie şi 
nu Guvernului.   

 

18. Referitor la Articolul 38 

Se recomandă adoptarea unei legi cu privire la taxele/plăţile notariale, care să fie 
obligatorie pentru toţi notarii, adică, notarul să nu poată pretinde nici taxe/plăţi 
mai mari şi nici mai mici, decât cele reglementate în legea cu privire la 
taxele/plăţile notariale. Astfel între notari se va evita o concurenţă bazată pe 
costuri, iar această situaţie va asigura o independenţă a notarilor. Dar aici trebuie 
să se ţină cont de faptul, că taxele/plăţile vor trebui eşalonate în aşa fel, încât 
fiecare cetăţean să-şi poată permite să meargă la notar. Prin urmare, este nevoie de 
existenţa unei legislaţii sociale din punct de vedere a costurilor. Acest lucru poate fi 
realizat prin reglementarea taxelor/plăţilor în funcţie de valoarea obiectului 
activităţii notariale. 

 

Calcularea conformă prevederilor a plăţilor ar trebui să fie verificată în cadrul 
controalelor regulate/planificate a activităţii notariale.  

 

19. Referitor la Articolul 39 

În Articolul 39 sunt reglementate cazurile, când notarul are voie să lipsească de la 
locul său de activitate/din biroul notarial. Aceste reglementări le considerăm 
predominant reuşite şi doar absenţa maximală reglementată în alineatul (5) în 
mărime de 140 de zile calendaristice o considerăm a fi una problematică. Mai întâi 
am recomanda introducerea în calitate de unitate de măsură fie ziua lucrătoare, fie 
cea calendaristică şi limitarea absenţei maximale de la birou la 50 de zile 
lucrătoare, respectiv calendaristice. Conform legislaţiei germane, această perioadă 
ar forma zece săptămâni. O absenţă mai mare ar trebui să fie posibilă numai cu 
acordul/aprobarea Camerei Notariale, deoarece în caz contrar s-ar putea periclita 
exercitarea personală a funcţiei de notar. Totuşi o excepţie ar trebui să fie 
prevăzută pentru situaţiile concediului de maternitate şi perioadele de 
asistenţă/îngrijire a copiilor.  

 



20. Referitor la Articolul 40 

Uniunea Notarilor din Germania salută predominant cazurile de suspendare din 
funcţia de notar, reglementate în Articolul 40. Cu privire la alineatul (1) litera a) 
încă în avizul din aprilie 2013 am recomandat a se reflecta asupra interdicţiei 
stabilite notarilor la exercitarea funcţiilor politice. În Germania parlamentele 
reprezintă populaţia. Din populaţie fac parte şi cei 8.000 de notari care activează în 
Germania, dintre care unii în particular – pe lângă activitatea de notar - deţin şi o 
funcţie politică.  În continuare, în alineatul (1) recomandăm introducerea şi unui 
alt caz de suspendare din funcţia de notar şi anume a situaţiei când notarul nu 
întreţine asigurarea obligatorie de răspundere profesională, respectiv când aceasta 
ulterior nu este valabilă. 

 

21. Referitor la Articolul 46 

Reglementările din Articolul 46 cu privire la componenţa Consiliului de conducere a 

Camerei Notariale sunt salutabile. În alineatul (2) propoziţia 2 se recomandă, ca 
cerinţa majorităţii pentru procedura de vot să fie modificată în aşa fel, încât să fie 
suficientă majoritatea simplă a membrilor prezenţi ai Consiliului. 

 

22. Referitor la Articolul 48 

Reglementările referitoare la Preşedintele Camerei Notariale din Articolul 48 le 
apreciem pozitiv. Dar în calitate de expunere clară recomandăm introducerea în 
alineatul (1) a obligaţiei Preşedintelui Camerei Notariale de a fi notar. 

 

23. Referitor la Articolul 50 

Şi reglementările din Articolul 50 cu privire la Comisia de etică sunt salutate expres 
de Uniunea Notarilor din Germania. Cu privire la alineatul (2) – la fel ca şi în cazul 
Articolului 46 alineatul (2) – se recomandă, ca cerinţa majorităţii să fie stabilită la 
majoritatea simplă a membrilor prezenţi ai Comisiei.  

 

24. Referitor la Articolul 53 şi 56 

Crearea unui fond pentru cazurile de prejudiciere a credibilităţii (în proiectul de 
lege moldovenesc se conţine sintagma: „fondul de credibilitate”) precum şi obligaţia 
de încheiere a unei asigurări obligatorii de răspundere profesională sunt sprijinite 
expres de Uniunea Notarilor din Germania. Dar pentru că fondul de credibilitate, în 
principiu, urmează să aibă menirea/sarcina, de a răspunde doar pentru prejudiciile 
în cazul cărora  cetăţeanul nu poate primi o altfel de compensare, în cazul 

compensării prejudiciului se recomandă inversarea ordinii din Art. 53 alineatul (1) 
litera b) şi c), în aşa fel ca, mai întâi, să intervină răspunderea asigurării 
profesionale obligatorii, apoi cea a notarului cu patrimoniul său privat şi abia după 
aceasta urmează să intervină fondul pentru cazuri de prejudiciere a credibilităţii. 
Prin aceasta, pe de o parte, se va evita împovărarea prea mare a fondului de 
credibilitate şi, pe de altă parte, reputaţia tagmei profesionale a notarilor şi 
populaţia vor fi suficient protejate. 

 

25. Referitor la Articolul 60 

Reglementările referitoare la controlul profesional al notarilor din Articolul 60 sunt, 
de asemenea, susţinute de noi. Doar la alineatul (9) nu este clar, de ce comisia de 
control nu ar avea voie să dea o apreciere cu privire la valabilitatea actelor 
notariale. Lăsarea acestui lucru în seama instanţelor de judecată este, de 
asemenea, o soluţie, pe care o  considerăm a fi o construcţie corectă. 

 

26. Referitor la Articolul 61 

În alineatul (2) este reglementat, că un refuz neîntemeiat al activităţii notariale de 
către un notar poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ, fapt 
sprijinit de noi. Cum s-a expus deja anterior la Articolul 4 alineatul (6), (cu excepţia 



activităţilor interzise sau contrare bunelor moravuri) proiectul de lege nu conţine 
totuşi obligaţia de principiu a notarului de efectuare a activităţilor notariale de orice 
fel. O astfel de obligaţie urmează să fie introdusă. 

 

27. Referitor la Articolul 63 

Motivele/temeiurile reglementate în Articolul 63 pentru o răspundere disciplinară 
sunt susţinute de noi. În continuare am recomanda extinderea listei acestora cu 
încă unul şi anume cel al refuzului neîntemeiat de efectuare a activităţilor 
notariale. 

 

28. Referitor la Articolul 65 

Şi măsurile disciplinare conţinute în Articolul 65 sunt considerate de noi a fi 
oportune şi suficiente. Noi am recomanda o extindere a încălcărilor, care duc 
conform alineatului (5) obligatoriu la suspendare, şi asupra cazurilor din Articolul 
63 litera a) până la f) şi astfel şi asupra situaţiei când lipseşte asigurarea obligatorie 
de răspundere profesională. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este cerut în 
interesul protecţiei populaţiei şi despovărării fondului de credibilitate. 

 

29. Referitor la Articolul 67 

Procedura de luare a deciziilor  de către Comisia disciplinară, reglementată în 
Articolul 67 este, în principiu, salutată de noi, dar am recomanda aici stabilirea 
(asemănător situaţiei din Articolul 46 şi 50) cerinţei privind majoritatea din 
alineatul (1) la majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

 

30. Referitor la Articolul 69 

Reglementările tranzitorii din Articolul 69 le considerăm a fi corecte şi oportune.  
Ce ţine de alineatul (5), din partea noastră se pune întrebarea, dacă nu ar fi cazul 
ca si notarii deja admişi/licenţiaţi să susţină examenul de capacitate/calificare 
conform Articolului 22. Acest nu este considerat de noi a fi ceva necesar şi am ţine 
cont de experienţa profesională deja existentă ca fiind suficientă pentru 
proba/dovada potrivirii la funcţia de notar. 

 

 

C. Sinteză 
În principiu, proiectul de lege cu privire la organizarea activităţii notarilor  din 
Republica Moldova poate fi denumit/considerat ca fiind unul foarte bine reuşit. În 
cazul recomandărilor de mai sus e vorba predominant de structurări alternative, 
care nu sunt obligatorii. Cu plăcere Vă stăm la dispoziţie în cadrul discuţiilor 
personale pe marginea punctelor enumerate anterior dar, fireşte, şi suplimentar la 
aceasta pentru o analiză şi aprofundare. 

 

Berlin, 11 aprilie 2014 

Jon Meyer, notar asesor/candidat la funcţia de notar 

Director Executiv al Uniunii Notarilor din Germania 


