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  Proiect 

LEGEA 

cu privire la plăţile pentru asistenţa notarială 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege. 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Articolul 1. Domeniul de aplicare 

(1)Pentru îndeplinirea actelor şi acţiunilor notariale se încasează plăţi definite şi calculate 

conform prezentei legi. 

(2)Mărimea plăţii notariale pentru actele pentru care legea cere obligatoriu forma autentică 

se stabileşte de prezenta lege. 

(3)Mărimea plăţii pentru îndeplinirea actelor, acţiunilor notariale şi spezele procedurilor 

notariale se stabilesc de Guvern. 

 

Articolul 2. Definiţia plăţilor pentru asistenţa notarială 
(1)Plăţile pentru asistenţa notarială se compun din spezele procedurilor notariale, plata 

pentru îndeplinirea actelor şi acţiunilor notariale şi plata notarială.  

(2)Plata notariala reprezintă remunerarea muncii notarului. 

(3)Plata pentru îndeplinirea actelor, acţiunilor notariale şi spezele procedurilor notariale 

constituie costul procedurii notariale. 

 

Articolul 3. Debitorii plăţilor pentru asistenţa notarială 

 (1) Debitor al plăţilor pentru asistenţa notarială este solicitantul actului, acţiunii notariale 

sau persoana în ale cărei interese notarul a acţionat sau a cărei voinţă a autentificat-o, dacă legea 

sau înţelegerea părţilor nu prevede altfel. 

 (2) În cazul pluralităţii debitorilor ai plăţilor pentru asistenţa notarială, aceştea răspund 

solidar pentru achitare.  

 (3) Pentru deschiderea şi dezbaterile pe marginea procedurii succesorale, luarea 

măsurilor de pază a averii succesorale, plăţile pentru asistenţa notarială le suportă 

moştenitorii, după caz legatarii, în mod solidar.  

  

Articolul 4. Termenul de achitare  

 Plata notarială, plata pentru îndeplinirea actelor şi actiunilor notariale se achită la 

întocmirea actului notarial sau la îndeplinirea acţiunii notariale. Spezele procedurilor 

notariale se avansează. În cazul îndeplinirii de către notar a procedurilor sau acţiunilor din 

oficiu, cheltuielile se achită imediat după apariţia lor. 

 

Articolul 5. Achitarea anticipată şi garantarea achitărilor 
(1) Pînă la îndeplinirea actelor şi actiunilor notariale debitorul plăţilor pentru asistenţa 

notarială este obligat să achite un avans suficient pentru acoperirea plăţilor sau să garanteze 

avansul. 

(2) Notarul va purcede la îndeplinirea actului sau acţiunii notariale după achitarea sau 

garantarea avansului. 

 (3) Avansul se restituie în măsura în care depăşește suma totală a plăţilor pentru 

asistenţa notarială la îndeplinirea actului și/sau acțiunii notariale. 

 (4) Originalele sau copiile documentelor depuse pentru îndeplinirea actului, acţiuninii 

notariale pot fi reţinute pînă la achitarea de debitor al plăţilor legate de îndeplinirea actului 

sau acţiunii notariale. 

(5) Nu se aplică reţinerea actelor prevăzută pentru situaţiile din alin. (4) în cazul în care, 
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1. notarul cunoaşte cu certitudine că debitorul va achita plăţile pentru asistenţa notarială; 

2. se cunoaşte că tergiversarea restituirii actelor reţinute poate prejudicia una din părţi, şi 

debitorul cu certitudine va achita plăţile pentru asistenţa notarială; 

3. actul nu este depus de debitorul plăţilor pentru asistenţa notarială, ci de un terţ.  

 

 

Articolul 6. Tarife pentru plăţile notariale 
 (1) Pentru serviciile prestate, notarul are dreptul să perceapă plăţi: 

 a) plăţi stabilite în sume determinate;  

 b) plăţi graduale şi procentuale - în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a 

obiectului actului. Plata stabilită gradual şi procentual este datorată şi dacă actul este supus 

condiţiei sau termenului; 

 c) plăţi cu tarif orar. 

(2) În plăţile notariale stabilite, potrivit prezentei legi, sunt cuprinse activităţile şi serviciile 

efectiv prestate, astfel:  

 a) activitatea de consultaţie şi informare pentru culegerea datelor necesare de la părţi pentru 

a desluşi voinţa acestora;  

 b) procedura notarială îndeplinită: autentificare, legalizare de semnatură, dare de data certă, 

certificare, legalizare. 

(3) Plata notarială nu include plata pentru îndeplinirea actelor şi actiunilor notariale şi 

spezele procedurilor notariale.  

 (4) Plata notarială se stabileşte şi se încasează în lei. 

  

 

Articolul 7. Principiile de stabilire a plăţii notariale  

 

 (1) Plăţile notariale se stabilesc în raport de: 

 a) complexitatea actului notarial, a serviciului juridic sau tehnic; 

 b) timpul necesar şi volumul de muncă solicitat pentru îndeplinirea actului notarial sau 

acţiunii notariale; 

 c) natura, noutatea şi dificultatea actului sau acţiunii; 

d) obţinerea de date şi informaţii suplimentare sau conlucrarea cu experţi ori cu alţi 

specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea actului; 

e) constrîngerile de timp în care notarul este obligat de împrejurările actului sau acţiunii să 

acţioneze pentru a asigura servicii legale performante; 

f) termenele de arhivare a actelor şi acţiunilor notariale; 

g) locul îndeplinirii actului sau acţiunii notariale; 

h) răspunderea notarului, prin raportare şi la valoarea actului sau acţiunii notariale. 

Capitolul II 

VALOAREA CONTRACTULUI 

 

Articolul 8. Baza de calcul a valorii contractului 
 (1) La determinarea valorii contractului se ia ca bază valoarea raportului juridic (bunului 

sau dreptului), care constituie obiectul actului notarial.  

 (2) La determinarea valorii contractului se includ şi obligaţiile, ce grevează bunul sau 

dreptul, care constituie obiectul actului notarial. 

 (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri mobile, plata se calculează la 

valoarea declarată de părţi.  

 (4) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, plata se calculează la 

valoarea declarată de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii din 
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expertiza cu privire la valorile de piaţă orientative, plata se va stabili la aceasta din urmă valoare.  

 (5) Camera Notarială va asigura efectuarea expertizelor cu privire la valorile de piaţă 

orientative, actualizarea periodică a acestora şi publicarea valorilor orientative pe situ-l său 

oficial.  

 (6) Notarul nu are dreptul să ceară de la solicitanţii actului notarial prezentarea de 

documente suplimentare pentru confirmarea valorii actului juridic, cu excepţia cazurilor expres 

prevăzute în prezenta lege, alte acte normative, în acte juridice.  

 (7) Pentru prevenirea evaziunii fiscale şi spălării banilor, notarul are obligaţia de a cere 

părţilor să declare valoarea convenită în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau 

acţiunilor notariale, punîndu-le în vedere consecinţele nedeclarării valorii reale. În cazul în care 

notarul are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părţi, poate refuza întocmirea 

actului printr-o încheiere motivată.  

 (8) Pentru antecontract sau promisiunea de înstrăinare, plata notarului se stabileşte în raport 

de valoarea părţii din preţ achitată, indiferent de natura bunului. În cazul în care, conform 

antecontractului sau promisiunii de înstrăinare, preţul nu a fost achitat, drept valoare a acestuia 

se ia o jumătate din valoarea stabilită în alin.(1). Dacă antecontractul sau promisiunea au ca 

obiect încheierea unui act juridic neevaluabil, plata notarială se calculează reieşind din plăţile 

prevăzute de prezenta lege pentru acte juridice neevaluate.  

 (9) Pentru autentificarea unei oferte de încheiere a contractului se încasează plata 

integrală în raport de valoarea obiectul actului notarial. Pentru autentificarea acceptului 

ofertei de încheiere a contractului se încasează o jumătate din valoarea obiectul actului 

notarial. 

 

 

Articolul 9. Calcularea plăţii pentru actele complexe 
 

(1)In cazul actelor complexe, care cuprind raporturi juridice similare, valoarea actului 

constituie valoarea lor cumulativă. 

(2)In cazul actelor complexe, care cuprind raporturi juridice diferite, plata notarială se 

stabileşte pentru fiecare act în parte.  

(3) Dacă actul cuprinde cîteva raporturi juridice, dintre care unul este principal şi celălalt 

este accesoriu, valoarea actului va constitui 2/3 din valoarea cumulativă a ambelor raporturi.  

 

Articolul 10. Modificarea contractului şi cesiunea contractului  

 

(1) În cazul autentificării modificării operate la un contract evaluabil, drept valoare a 

modificării se ia diferenţa din valoarea modificată şi cea iniţială a bunului sau dreptului 

(raportului juridic), dar nu mai puţin de 1/10 din valoarea contractului modificat. Dacă în urma 

modificărilor intervenite, valoarea contractului iniţial nu s-a schimbat, valoarea acordului de 

modificare va constitui 1/10 din valoarea contractului modificat.  

(2) În cazul autentificării modificării operate la un contract neevaluabil, plata notarială se 

calculează reieşind din plăţile prevăzute de prezenta lege pentru acte juridice neevaluate. 

(3) În cazul autentificării contractului de cesiune a contractului, valoarea contractului de 

cesiune va constitui valoarea cesiunii. În cazul cesiunii cu titlu gratuit valoarea contractului de 

cesiune va constitui o jumătate din valoarea contractului cesionat.  

 

Articolul 11. Valoarea contractului de formare a bunurilor imobile  

 

(1) În cazul divizării bunului imobil valoarea contractului constituie valoarea imobilului 

supus divizării. 

(2) În cazul formării bunului imobil prin combinare valoarea contractului va constitui suma 

totală a valorii cotei-părţi înstrăinate, dar nu mai puţin decît valorea din expertiza cu privire la 
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valorile de piaţă orientative. La plata notarială calculată în raport cu valoarea contractului se 

adaugă plata notarială prevăzută de prezenta lege pentru acte juridice neevaluate. 

 

 

Articolul 12. Valoarea contractului de garantare a executării obligaţiilor 

(1)Valoarea contractului de constituire sau încetare a unui gaj sau ipoteci constituie 

valoarea de gaj sau ipotecă stabilită de părţi, dar nu mai puţin de 2/3 din valoarea de piaţă din 

raportul de evaluare.  

(2)Valoarea altor contracte de garantare a executării obligaţiei, decît cele prevăzute în alin. 

(1), constituie valoarea creanţei ce face obiectul garanţiei. 

(3)Dacă contractul cuprinde obligaţia principală şi garantarea executării acesteia, valoarea 

contractului va constitui 2/3 din valoarea cumulativă a ambelor raporturi.  

 

Articolul 13. Valoarea actului juridic de constituire a servituţii 

 

(1) Valoarea actului juridic de constituire a servituţii, constituie valoarea părţii din terenul 

aservit grevată cu servitute, în condiţiile stabilite în art. 8 alin. (4). 

(2) Dacă părţile contractante au stabilit valoarea anuală a servituţii, valoarea contractului 

constituie suma valorilor anuale stabilite de părţi, dar nu mai mult decît valoarea calculată pentru 

douăzeci şi cinci de ani. Valoarea minimă anuală a servituţii constituie 5000 lei.  

 

Articolul 14. Valoarea contractului de constituire a uzufructului  

 

(1)Valoarea contractului de constituire a uzufructului pe o perioadă determinată este 

suma valorilor anuale a uzufructului, dar nu mai mult decît valoarea calculată pentru 

douăzeci şi cinci de ani.  

(2) În cazul constituirii uzufructului pe perioada vieţii unui sau mai multor beneficiari, 

valoarea contractului este rezultatul înmulţirii valorii anuale a uzufructului la coeficientul 

indicat mai jos corespunzător vîrstei uzufructuarului: 

a) pentru beneficiarii cu vîrsta sub 36 de ani coeficientul constituie 20; 

b) pentru beneficiarii cu vîrsta între 36-50 de ani coeficientul constituie 15; 

c) pentru beneficiarii cu vîrsta între 51-65 de ani coeficientul constituie 10; 

d) pentru beneficiarii cu vîrsta între 66-75 de ani coeficientul constituie 5; 

e) pentru beneficiarii cu vîrsta de 76 de ani sau mai mult coeficientul constituie 3. 

 

 (3) Dacă uzufructul se constituie pe perioada vieţii mai multor beneficiari, valoarea 

contractului se calculează conform alin. (2) reieşind din vîrsta celui mai tînăr beneficiar. 

 (4) Valoarea contractului de constituire a unui drept de uzufruct în beneficiul unei persoane 

juridice, este suma valorilor anuale a uzufructului, dar nu mai puţin decît valoarea calculată în 

rezultatul înmulţirii valorii anuale a uzufructului la coeficientul 20. 

 (5) Valoarea anuală minimă a dreptului de uzufruct este 4 % din valoarea bunului care 

face obiectul uzufructului.  

 

Articolul 15. Valoarea contractului de constituire a uzului 
(1) Valoarea contractului de constituire a uzului este suma valorilor anuale ale dreptului de 

uz, dar nu mai mult decît valoarea calculată pentru douăzeci şi cinci de ani. 

(2) Valoarea contractului de constituire a abitaţiei pe un termen nedeterminat (nespecificat) 

este rezultatul înmulţirii valorii anuale a uzului la coeficientul indicat mai jos corespunzător 

vîrstei titularului dreptului de abitaţie : 



 5 

 a) pentru beneficiarii cu vîrsta sub 36 de ani coeficientul constituie 20; 

 b) pentru beneficiarii cu vîrsta între 36-50 de ani coeficientul constituie 15; 

c) pentru beneficiarii cu vîrsta între 51-65 de ani coeficientul constituie 10; 

d) pentru beneficiarii cu vîrsta între 66-75 de ani coeficientul constituie 5; 

e) pentru beneficiarii cu vîrsta de 76 de ani sau mai mult coeficientul constituie 3. 

 

(3) În cazul în care dreptul de uz, după conţinut, corespunde unei servituţi reale, valoarea 

contractului se stabileşte în conformitate cu articolul 15 din prezenta lege.  

(4) Valoarea minimă anuală a dreptului de abitaţie este de 4% din valoarea imobilului care 

face obiectul abitaţiei. 

 

Articolul 16. Valoarea contractului de constituire a superficiei 

 

(1) Valoarea contractului de constituire a unui drept de superficie este suma valorilor anuale 

de plată pentru dreptul de superficie, dar nu mai mult decît valoarea calculată pentru douăzeci şi 

cinci de ani. 

(2) Valoarea minimă a actului de constituire a dreptului de superficie este: 

 a) în cazul unui teren pe care nu sînt amplasate construcţii - 80 % din valoarea orientativă de 

piaţă a terenului; 

 b) în cazul unui teren pe care sînt amplasate construcţii - 80 % din valoarea totală orientativă de 

piaţă a terenului şi construcţiei. 

 

Articolul 17. Valoarea contractului de depozit, locaţiune, arendă şi comodat 
(1) Valoarea contractului de depozit, locaţiune, arendă este suma valorilor anuale de plată 

pentru întreaga perioadă a contractului, dar nu mai mult decît valoarea calculată pentru 

cincisprezece ani. 

(2) Valoarea contractului de depozit, locaţiune şi arendă încheiat pentru o durată 

nedeterminată este valoarea anuală a plăţii care rezultă din contract înmulţită la coeficientul 5.  

(3)  Valoarea anuală minimă a unui contract de depozit, locaţiune şi arendă este de 5000 lei. 

(4) Pentru autentificarea contractelor de comodat se incaseaza plata notarială prevăzuta de 

prezenta lege pentru acte neevaluabile, pentru fiecare contract de comodat sau act adiţional la 

acesta, indiferent de numărul şi de valoarea bunurilor mobile şi imobile. 

 

Articolul 18. Valoarea contractului de schimb 
 Valoarea contractului de schimb constituie 2/3 din valoarea bunurilor ce fac obiectul 

schimbului. 

 

Articolul 19. Valoarea contractului de plată a pensiei de întreţinere 
Valoarea contractului de plată a pensiei de întreţinere este suma pensiei de întreţinere, dar nu 

mai mult decît valoarea calculată pentru cinci ani. 

 

Articolul 20. Actele notariale legate de societăţile comerciale 

(1) Valoarea actului de constituire a unei societăţi comerciale este egală cu valoarea 

planificată a capitalului social. 

(2) Valoarea actului de fuziune a societăţilor comerciale este valoarea capitalului social al 

societăţii absorbante sau societăţii înfiinţate ca urmare a fuziunii sau valoarea contribuţiei 

asociaţilor. 

(3) Valoarea actului de divizare a unei societăţii sau valoarea proiectului de divizare a unei 

societăţi este suma mărimilor capitalelor sociale ale societăţilor înfiinţate şi/sau contribuţia 

asociaţilor. 

(4) Valoarea contractului de separare a unei societăţi este valoarea capitalului social al 

societăţii care se desprinde. 
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(5) Valoarea minimă a actului privind constituirea, fuziunea sau divizarea societăţilor 

comerciale, cît şi a actelor privind desfiinţarea sau modificarea acestora este de 5400 lei, iar 

valoarea maximă este de 10000 lei în cazul societăţilor comerciale în comandită sau în nume 

colectiv, 50000 lei în cazul societăţilor cu răspundere limitată, 100000 lei în cazul societăţilor 

comerciale pe acţiuni. În cazul în care valoarea actului este mai mică decît valoarea minimă, 

valoarea actului se va considera valoarea minimă. În cazul în care valoarea actului este mai mare 

decît valoarea maximă, valoarea actului se va considera valoarea maximă.  

(6) În cazurile în care nu este posibil să se determine valoarea actelor specificate în acest 

articol, atunci valoarea contractului va fi valoarea minimă a contractului prevăzută în alin. (5) 

din acest articol. 

(7) Pentru autentificarea actelor adiţionale de majorare a capitalului social al societăţilor 

comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora, plata notarială se stabileşte la diferenţa 

din valoarea modificată şi cea iniţială a capitalului social. 

(8) Pentru autentificarea actelor de modificare a societăţilor comerciale, cu exceptia celor 

prevazute în alin. (7) plata notarială se calculează reieşind din plăţile prevăzute de prezenta lege 

pentru acte juridice neevaluate. 

 

Articolul 21. Valoarea contractului încheiat între coproprietari 
(1) Valoarea contractului privind împărţirea bunului proprietate comună, cu sau fără sultă, 

sau privind stabilirea modului de folosire a bunului proprietate comună este valoarea bunului 

care face obiect al contractului. 

(2) Valoarea minimă a contractului privind împărţirea bunului proprietate comună sau 

privind stabilirea modului de folosire este 50000 lei. 

 

Articolul 22. Actele notariale legate de succesiune 
(1) Valoarea certificatului de moştenitor sau legatar este valoarea bunului sau dreptului din 

valoarea de piaţă orientativă. 

(2) Valoarea certificatului la rezerva succesorală este mărimea rezervei succesorale din 

valoarea de piaţă orientativă. 

 

Capitolul III 

CALCULUL PLĂŢILOR NOTARIALE PE BAZĂ DE  

 VALOARE A CONTRACTULUI 

 

Articolul 23. Tabelul plăţilor pentru contract şi plăţilor integrale 
 Plata notarială este calculată în baza valorii contractului în conformitate cu tabelul de 

valoare a contractelor şi plăţile integrale prevăzute în prezentul capitol. 

Valoarea 

contractului de 

până la 

Mărimea 

plăţii 

integrale 

Valoarea 

contractului 

de până la 

Mărimea 

plăţii 

integrale 

Valoarea 

contractului 

de până la 

Mărimea 

plăţii 

integrale 

500 120 550 000 1900 3 800 000 5810 

1000 200 600 000 1950 3 900 000 5960 

1500 250 650 000 2000 4 000 000 6110 

2000 270 700 000 2050 4 100 000 6260 

4000 300 750 000 2100 4 200 000 6410 
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6000 350 800 000 2150 4 300 000 6560 

8000 370 850 000 2200 4 400 000 6710 

10 000 400 900 000 2250 4 500 000 6860 

20 000 450 950 000 2300 4 600 000 7010 

30 000 470 1 000 000 2350 4 700 000 7160 

40 000 500 1 100 000 2400 4 800 000 7310 

50 000 550 1 200 000 2450 4 900 000 7460 

60 000 570 1 300 000 2500 5 000 000 7610 

70 000 600 1 400 000 2550 5 200 000 7910 

80 000 750 1 500 000 2600 5 400 000 8210 

90 000 800 1 600 000 2650 5 600 000 8510 

100 000 850 1 700 000 2700 5 800 000 8810 

120 000 900 1 800 000 2810 6 000 000 9110 

140 000 950 1 900 000 2960 6 200 000 9410 

160 000 1000 2 000 000 3110 6 400 000 9710 

180 000 1050 2 100 000 3260 6 600 000 10 010 

200 000 1100 2 200 000 3410 6 800 000 10 310 

220 000 1150 2 300 000 3560 7 000 000 10 610 

240 000 1200 2 400 000 3710 7 200 000 10 910 

260 000 1250 2 500 000 3860 7 400 000 11 210 

280 000 1300 2 600 000 4010 7 600 000 11 510 

300 000 1350 2 700 000 4160 7 800 000 11 810 

320 000 1400 2 800 000 4310 8 000 000 12 110 

340 000 1450 2 900 000 4460 8 200 000 12 410 

360 000 1500 3 000 000 4610 8 400 000 12 710 

380 000 1550 3 100 000 4760 8 600 000 13 010 

400 000 1600 3 200 000 4910 8 800 000 13 310 
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Până la 20 000 000 lei - 15 000 lei + 0,14 % din valoarea contractului ce depăşeşte 10 000 

000 lei; 

 până la 30 000 000 lei - 29 000 lei + 0,12 % din valoarea contractului ce depăşeşte 20 000 

000 lei; 

până la 40 000 000 lei - 41 000 lei + 0,1 % din valoarea contractului ce depăşeşte 30 000 

000 lei; 

până la 50 000 000 lei - 51 000 lei + 0,08 % din valoarea contractului ce depăşeşte 40 000 

000 lei; 

până la 100 000 000 lei - 59 000 lei + 0,05 % din valoarea contractului ce depăşeşte 50 000 

000 lei; 

peste 100 000 000 lei - 84 000 lei + 0,02 % din valoarea contractului ce depăşeşte 100 000 

000 lei. 

 

Articolul 24. Plata notarială pentru alte acte juridice neevaluate 

(1) Dacă din alte prevederi ale prezentei legi nu rezultă altfel, plata notarială pentru 

autentificarea actelor juridice neevaluabile trebuie să fie: 

a) în cazul unor acte juridice unilaterale, o plată integrală; 

b) în cazul unui contract bilateral sau multilateral, plata integrală dublă. 

(2) Plata integrală constituie 1/4 cotă parte din cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real valabil la data autentificării.  

 

Articolul 25. Autentificarea contractelor de privatizare a locuinţelor 

Plata notarială pentru autentificarea unui contract de privatizare a locuinţei constituie 1% din 

valoarea contractului, dar nu mai puţin de o plată integrală. 

 

Articolul 26. Autentificarea actului de desfiinţare a contractului, de anulare a 

împuternicirilor şi revocare a testamentului  

(1) Plata notarială privind autentificarea acordului de desfiinţare a contractului bilateral sau 

multilateral constituie o plată integrală.  

(2) Plata notarială pentru autentificarea actului de anulare a împuternicirilor, de revocare a 

testamentului constituie jumătate din plata introdusă la autentificarea actului. 

 

Articolul 27. Întocmirea şi autentificarea inventarului 

Plata notarială pentru întocmirea şi autentificarea unui inventar va fi o taxă fixă, dar nu mai puţin 

de 750 de lei pentru fiecare oră cheltuită pentru întocmirea inventarului.  

 

Articolul 28. Petrecerea licitaţiei şi autentificarea contractului de vînzare la licitaţie 
 (1) Cuantumul plăţilor notariale sunt următoarele: 

420 000 1650 3 300 000 5060 9 000 000 13 610 

440 000 1700 3 400 000 5210 9 200 000 13 910 

460 000 1750 3 500 000 5360 9 400 000 14 210 

480 000 1800 3 600 000 5510 9 600 000 14 510 

500 000 1850 3 700 000 5660 9 800 000 14 810 

        10 000 000 15 000 
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a) pentru pregătirea de desfăşurare a unei licitaţii, o jumătate din plata integrală; 

b) pentru desfăşurarea unei licitaţii, o plată integrală; 

c) pentru autentificarea actului cu privire la acceptarea unei oferte, o plată integrală, dar nu 

mai puţin de 750 de lei pentru fiecare oră de durata de performanţă a actului notarial. 

(2) Plata prevăzută la alineatul (1) din acest articol va fi plătită la depunerea unei cereri de 

performanţă a actului şi nu este returnată în cazul în care licitaţia nu a avut loc. 

(3) Fiecare cumpărător va fi răspunzător pentru achitarea plăţilor prevăzute în alineatele (1) 

şi (2) din acest articol solidar cu vînzătorul proporţional cu valoarea lotului achiziţionat. 

(4) Plata prevăzută la alineatul (1) din acest articol se calculează pentru fiecare cumpărător 

pe baza valorii lotului achiziţionat.  

 

Articolul 29. Plata notarială pentru îndeplinirea altor acte notariale 
(1) Plata notarială va constitui o plată integrală pentru următoarele acte notariale: 

a) eliberarea certificatului de proprietar; 

b) eliberarea certificatului de legatar la dreptul de uz sau uzufruct; 

c) eliberarea certificatului la cota obligatorie, dar nu mai mult de 500 lei; 

d) autentificarea unui proces verbal întocmit de către un organ al societăţii comerciale nu 

mai puţin de 500 lei, cîte 500 lei pentru fiecare oră dedicată întocmirii procesului verbal, dar 

nu mai mult de 3000 de lei; 

(3) Plata notarială va fi o treime din plata integrală, în cazul: 

a) depunerii de bani, a titlurilor de valoare sau obiectelor de valoare în depozit la notar 

pentru o lună calendaristică; 

b) autentificării cererii de înregistrare/notare a unui drept în registrele de stat; 

c) eliberării certificatului la rezervă succesorală pentru bunurile neevaluabile. 

(4) În cazul eliberării certificatului de proprietar, certificatului de legatar la dreptul de uz 

sau uzufruct, certificatului la cota obligatorie, plata notarială se calculeză pentru fiecare drept 

în parte. 

 

Articolul 30. Plata notarială pentru pregătirea proiectului de act juridic 
Plata notarială pentru perfectarea proiectului unui act juridic, în cazul în care actul a fost 

elaborat la cererea părţilor, dar în cele din urmă nu a fost autentificat constituie 30% din plata de 

autentificare. 

 

 

 

 

 

Capitolul IV 

PLATA NOTARIALĂ ÎN SUME DETERMINATE 

 

Articolul 31. Acte notariale cu plată notarială în sume determinate 

Plata notarială în sume determinate se va încasa pentru următoarele acte notariale: 

1) autentificarea procurilor de ridicare a pensiei, indemnizaţei, ajutorului social şi material – 

35 lei; 

2) autentificarea procurii speciale din numele persoanei fizice - o pătrime din plata integrală; 

2) autentificarea procurii speciale la dispunere din numele persoanei fizice - o jumătate din 

plata integrală; 

3) autentificare procurii generale din numele persoanei fizice - o plată integrală; 

4) autentificare unei procuri speciale din numele persoanei juridice – o jumătate din plata 

integrală; 

5) autentificarea unei procuri generale din numele unei persoane juridice – două plăţi 

integrale; 
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6) autentificarea actului juridic unilateral privind acordarea unei garanţii personale - o plată 

integrală; 

7) eliberarea certificatului privind confirmarea aflării unei persoane în viaţă - o jumătate din 

plata integrală; 

8) eliberarea certificatului privind aflarea unei anumite persoane într-un anumit loc - o 

jumătate din plata integrală; 

9) eliberarea certificatului privind certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în 

fotografie - o jumătate din plata integrală; 

10) certificarea datei prezentării unui document - o jumătate din plata integrală; 

11) eliberarea certificatului de calitate de moştenitor – o jumătate din plata integrală; 

12) legalizarea unei semnături sau a unui specimen de semnătură – jumătate din plata 

integrală; 

13) legalizarea semnăturii traducătorului – 1/8 din plata integrală, 

13) legalizarea unei copii – 1/20 din din plata integrală pentru pagină; 

14) eliberarea unui extras sau copii certificate din Registrele de stat electronice – o treime 

din plata integrală; 

16) autentificarea traducerii unui document – conform Legii cu privire la traducători; 

17) primirea în depozit a documentelor (cu excepţia testamentelor), pentru depunerea 

fiecărui document timp de o lună - 1/20 din plata integrală pentru pagină; 

18) transmiterea testamentului mistic la păstrare - o plată integrală; 

19) transmiterea unei notificări sau cereri către altă persoană – o pătrime din plata integrală; 

20) eliberarea certificatului privind transmiterea cererii sau imposibilitatea transmiterii 

cererii - jumătate din plata integrală; 

21) autentificarea actului privind înfiinţarea unei organizaţii necomerciale, autentificarea 

acordului de fuziune sau divizare a organizaţiei necomerciale - a plată integrală;  

22) autentificarea declaraţiei de acceptare a succesiunii - jumătate din plata integrală; 

24) autentificarea declaraţiei de renunţ la succesiune – o pătrime din plata integrală; 

25) autentificarea unei declaraţii sau cereri date sub jurământ - jumătate din plata integrală; 

26) eliberarea unui certificat cu privire investirea cu formulă executorie - o plată integrală; 

27) autentificarea cererii pentru acceptarea sau renunţarea la calitatea de executor 

testamentar - jumătate din plata integrală; 

28) eliberarea certificatului de executor testamentar - jumătate din plata integrală; 

29) autentificarea cererii de pornire a procedurii succesorale - jumătate din plata integrală; 

30) eliberarea duplicatului unui act notarial - pentru o pagină – un sfert din plata integrală; 

31) eliberarea certificatului de moştenitor al unei averi neevaluabile – a plată integrală; 

33) autentificarea contractului matrimonial - o plată integrală. 

34) autentificare altor contracte neevaluabile – o plată integrală. 

 

 Articolul 32. Plata notarială pentru înregistrarea gajului 
 (1) În cazul în care obligaţia garantată nu depăşeşte 100 000 de lei, plata de înscriere în 

Registrul garanţiilor reale mobiliare este de 500 de lei pentru persoanele fizice şi 600 de lei 

pentru persoanele juridice.  

 (2) În cazul în care obligaţia garantată depăşeşte 100 000 de lei, plata de înscriere în 

Registrul garanţiilor reale mobiliare este de 600 de lei pentru persoanele fizice şi 800 de lei 

pentru persoanele juridice. 

 

 Articolul 33. Plata pentru acţiunile succesorale 
 (1) La eliberarea certificatului de moştenitor, pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte 

plata de 0,5% din valoarea moştenirii, pentru moştenitorii de clasa II se stabileşte plata de 0,7% 

din valoarea moştenirii, iar pentru ceilalţi moştenitori se stabileşte plata de 1% din valoarea 

moştenirii. 
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 (2) Pentru măsurile de conservare a averii succesorale, se stabileşte o plată în valoare de 

0,3% din valoarea averii conservate. 

 (3) Pentru desemnarea custodelui averii succesorale se stabileşte plata în marime de o plată 

integrală. 

(3)Daca în cadrul procedurii succesorale vor fi îndeplinite şi alte acţiuni, plata notarială se 

poate majora pînă la 25%.  

(4)La repunerea pe rol a dosarelor succesorale suspendate se va percepe plata notarială 

pentru actele de procedură efectuate după reluarea procedurii succesorale. 

(5)La succesiunile succesive, plata notarială se stabileşte pentru fiecare masă succesorala în 

parte. 

 Articolul 34. Plata notarială pentru acţiunile de mediere 

 Plata notarială pentru procedura de mediere se stabileşte la acordul notarului cu părţile.  

 

Articolul 35. Calcularea tarifului orar 
În cazul în care un notar este plătit pentru timpul dedicat îndeplinirii actului notarial, timpul 

petrecut pentru îndeplinirea actului notarial de peste o oră sau o jumătate de oră se rotungeşte 

respectiv la o oră sau la o jumătate de oră. 

 

Articolul 36. Plata notarială în situaţii speciale 

(1) Un comision suplimentar se plăteşte notarului pentru îndeplinirea unui act notarial în 

afara biroului notarial sau în afara orelor de program în sumă de o treime din plata integrală pe 

oră pentru fiecare oră petrecută în plus peste programul de lucru. În sensul prezentei legi, prin 

program de lucru a unui notar se înţelege timpul între ora 9.00 şi 17.00 în zilele de lucru. 

(2) Pentru autentificarea actelor juridice şi îndeplinirea acţiunilor, efectuate la cererea 

solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, plăţile notariale pot fi majorate de 2 ori. 

Articolul 37. Plata pentru alte acţiuni şi acte notariale 

Plata pentru asistența notarială neprevăzută de prezenta lege se stabileşte prin acord. 

 

Capitolul V 

PLĂŢILE PENTRU ÎNDEPLINIREA ACTELOR , ACȚIUNILOR NOTARIALE ŞI 

SPEZELE PROCEDURILOR NOTARIALE  

 

Articolul 38. Plata pentru îndeplinirea actelor notariale  

(1) Debitorul plăţilor pentru asistenţa notarială este obligat să achite notarului plata pentru 

îndeplinirea actului, acțiunii sau procedurii notariale, ce constituie cheltuielile suportate de notar 

pentru îndeplinirea lor şi furnizarea de servicii tehnice. 

(2) Se consideră cheltuieli pentru îndeplinirea actelor, acțiunilor sau procedurilor notariale şi 

furnizarea de servicii tehnice: 

a) eliberarea solicitantului actului notarial a certificatelor, confirmărilor, informaţiei scrise 

despre actele, acțiunile sau procedurile notariale îndeplinite de către notar; 

b) întocmirea borderoului de calcul al plăţilor pentru asistenţa notarială;  

c) traducerea actului notarial de către notar; 

d) elaborarea sau redactarea textului actului notarial; 

e) expertiza juridică a proiectului actului notarial elaborat și prezentat de către solicitantul 

actului notarial; 
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f) eliberarea copiei a actului, acțiunii sau procedurii notariale păstrate în arhiva; 

g) întocmirea şi eliberarea sau expedierea pe suport de hîrtie sau în versiune electronică a 

demersurilor sau informaţiilor către deţinătorii registrelor de stat, instituţiile financiare, 

angajatorul debitorului, terţele persoane, sau alte organe; 

h) desemnarea (schimbarea, în cazul existenţei temeiurilor legale) custodelui averii 

succesorlae; 

i) efectuarea procedurii de conciliere a părţilor actului sau procedurii notariale; 

î) inventarierea, pregătirea şi întocmirea inventarului averii succesorale, transmiterea la 

păstrare a bunurilor din masa succesorală; 

j) primirea mijloacelor bănești în depozit,a hirtiilor de valoare și documentelor spre păstrare; 

k) deschiderea contului bancar special, închirierea celulei safeu, a depozitului și depunerea 

la păstrare; 

l) deplasarea angajaţilor biroului în cadrul procedurii de îndeplinire a actului notarial; 

m) ieșirea notarului pentru îndeplinirea actului în afara sediului; 

n) căutarea moştenitorilor, legatarilor, a executorului testamentar; 

o) transmiterea sau înmînarea înscrisurilor, înştiinţărilor, telegramelor; 

p) arhivarea și păstrarea actelor, acțiunilor și procedurilor notariale; 

q) întocmirea procesului-verbal de asigurare a probelor; 

r) apelurile telefonice interurbane şi internaţionale; 

s) transmiterea înscrisurilor prin fax, poștă sau postă electronică; 

t) obţinerea informaţiilor, extraselor din registrele de stat, consultarea bazei de date a acestor 

registre; 

ţ) înregistrarea în registrele de stat a drepturilor născute în baza actelor îndeplinite de notar; 

u) pentru medierea părţilor; 

v) pentru asigurarea cu interpreţi şi traducători autorizaţi; 

w) pentru încasarea şi virarea taxei de stat, altor taxe; 

x) pentru înscrierea informației despre actele notariale în registrele publice, pentru 

prezentarea informației despre actele noatriale îndeplinite autorităților publice; 

y) căutarea actului în arhivă la cererea solicitantului – cu informarea despre data întomirii. 

(3) La îndeplinirea actelor, acţiunilor şi procedurilor notariale în afara orelor de program al 

notarului, sau în zilele de odihnă sau sărbătoare, mărimea plăţilor indicate în alin. (2) se măresc. 

Mărimea lor constituie suma obţinută din înmulţirea coeficientului 2 la cheltuilelile de bază.  

(4) Dacă actul notarial este îndeplinit în afara sediului, transportul necesar pentru deplasarea 

la locul îndeplinirii actului notarial este asigurat de solicitantul actului notarial. În cazurile în 

care este utilizat transportul personal al notarului, solicitantul actului notarial va plăti suplimentar 

o jumătate din plata integrală pentru fiecare oră de utilizare a vehiculului. 

 

Articolul 39. Spezele procedurilor notariale 
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 (1) Spezele îndeplinirii actului, acțiunii sau procedurii notariale reprezintă cheltuielile 

efective care se achită prestatorului serviciului contractat de notar pentru îndeplinirea actului, 

acțiunii sau procedurii notariale.  

 (2) Spezele îndeplinirii actului, acțiunii sau procedurii notariale se constituie din cheltuielile 

suportate pentru: 

 a) transportul şi păstrarea bunurilor/banilor depuse la păstrare, care se determină conform 

tarifelor incluse în contractele de prestări servicii; 

 b) deplasările notarului și/sau a angajaților biroului efectuate în cadrul procedurii de 

îndeplinire a actului, acțiunii sau procedurii notariale. Determinarea modalităţii de organizare a 

deplasărilor şi tipul transportului utilizat pentru îndeplinirea actelor acțiunilor și procedurii 

notariale ţine de organizarea internă a biroului şi nu influenţează mărimea spezei respective; 

 c) publicarea anunturilor - costul serviciului; 

 d) expedierea înstiinţărilor, demersurilor, informaţiilor - costul serviciului; 

 e) plăţile bancare pentru deschiderea/închiderea contului special de depozit, transferul 

(expedierea) sumelor primite în depozit, 

 f) plăţile/comisioanele bancare incasate de banca la virarea/achitarea taxei de stat, altor taxe 

şi impozite; 

 g) remunerarea specialiştilor, experţilor, şi altor persoane antrenate în procesul îndeplinirii 

actului sau procedurii notariale conform tarifelor incluse în contractele de prestări servicii; 

 h) remunerea serviciilor acordate de interpreţi şi traducători autorizaţi - în mărimea 

serviciilor prestate; 

 î) plăţile și comisioanele bancare incasate de banca la achitarea serviciilor acordate de 

interpreţi şi traducători autorizaţi, alţi prestatori; 

j) eliberarea copiilor xerox (sau prin fax) de pe actele întocmite şi procedurale, inclusiv cele 

transmise în arhivă. 

(3) Pentru achitarea spezelor, debitorul poate recurge la: 

a) avansarea sumei necesare notarului; 

b) achitarea serviciilor nemijlocit prestatorilor; 

c) acordarea asistenţei necesare de sine stătător. 

 

 

CAPITOLUL VI 

 ACHITAREA PLĂŢII PENTRU ASISTENŢA NOTARIALĂ 

 

Articolul 40. Clarificarea cheltuielilor pentru îndeplinirea actelor şi acţiunilor notariale  
Notarul este obligat: 

a) să ţină evidenţa tuturor mijloacelor băneşti primite, încasate, eliberate şi/sau achitate, 

conform prevederilor prezentei legi; 

b) sa ofere solicitanţilor actelor notariale, la cerere, un raport detaliat privind costurile legate 

de îndeplinirea actului, acţiunii sau procedurii notariale. 

 

Articolul 41. Colectarea plăţilor pentru asistenţa notarială 
(1) În vederea colectării plăţilor pentru asistenţa notarială, notarul va prezenta debitorului 

plăţilor un borderou de calcul care va conţine următoarele date: 

a) numele notarului, adresa biroului notarial, codul fiscal al notarului, semnătura notarului 

sau a persoanei împuternicite; 

b) numărul şi data emiterii borderoului; 

c) numele, adresa, codul fiscal al debitorului plăţilor; 

d) numărul din Registrul actelor notariale şi din Registrul de plată; 
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e) tipul actului, acţiunii sau procedurii notariale, în cazul contractelor evaluate-valoarea 

contractului, 

f) cuantumul plăţii notariale, 

g) cuantumul plăţilor pentru îndeplinirea actului, acţiunii sau procedurii notariale şi, dupa 

caz, cuantumul spezelor procedurilor notariale; 

h) cuantumul taxei de stat. 

(2) Notarul este obligat să ţină evidenţa tuturor mijloacelor băneşti primite, încasate, 

eliberate şi/sau achitate, conform prevederilor prezentei legi. Modul de ținere a evidenței este 

stabilit de către Consiliul Camerei Notariale. 

(3) Borderoul de calcul emis de notar se consideră investit cu formulă executorie. 

 

Articolul 42. Scutiri şi reduceri a plăţii notariale  

(1) Sînt scutiţi de achitarea plăţii notariale pentru eliberarea certificatului de moştenitor: 

 a) statul; 

 b) moştenitorii persoanelor care au decedat în urma îndeplinirii unor îndatoriri faţă de stat, 

apărării ordinii publice şi salvării de vieţi omeneşti. 

(2) Sînt scutiţi de plata notarială copiii orfani pentru actele încheiate în favoarea sau în 

numele acestora (în cazul actului unilateral). 

(3) Plata notarială pentru eliberarea certificatelor de moştenire se poate reduce cu 50% dacă 

moştenitorul este pensionar, invalid de gradul I sau de gradul II, la moştenirea locuinţei de bază 

dacă a locuit în ea cel puţin un an pînă la data decesului celui care a lăsat moştenirea şi continuă 

să locuiască acolo. 

(4) Pot beneficia de scutiri la plata notarială debitorii plăţilor pentru autentificarea procurii 

de primire a plăţilor sociale de cetăţeni, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în 

folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile 

întreprinderilor agricole. 

(5) Pot beneficia de scutiri la plata notarială pentru autentificarea contractelor de schimb al 

terenurilor agricole incluse în proiectul de consolidare. 

(6) În cazul pluralităţii de debitori ai plăţii notariale, dacă unul sau mai mulţi debitori 

beneficiază de scutiri sau reduceri, suma totală a plăţii notariale se diminuează cu scutirea sau 

reducerea ce-i revine debitorului beneficiar. 

(7) Scutirile şi reducerile nu se aplică la achitarea spezelor procedurilor notariale şi a plăţilor 

pentru îndeplinirea actelor şi acţiunilor notariale. 

(8) Scutirile şi reducerile acordate conform prevederilor prezentei legi urmează a fi 

compensate notarului de către stat în modul prevăzut de Guvern. 

  

Articolul 43. Scutirea de plată notarială în cazul erorii comise de către notar 

(1)  Plata notarială nu se percepe dacă un act autentificat de către un notar trebuie 

modificat, rectificat sau autentificat repetat din cauza unei erori comise de către acesta. 

(2)  Plata notarială nu se percepe în situaţia în care se solicită reconstituirea unui act 

original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs în timpul în care actul s-a aflat în 

păstrarea notarului. 

 

Articolul 44. Recalcularea plăţii notariale 

(1) În cazul descoperirii unei erori de calcul şi mărimea plăţii notariale se dovedeşte a fi 

mai mică decît cea iniţial calculată, notarul va restitui imediat debitorului plăţii notariale 

suma plătită în plus. 

(2) În cazul descoperirii unei erori de calcul şi mărimea plăţii notarului se dovedeşte a fi 

mai mare decît cea iniţial calculată, debitorul plăţii notariale va achita diferenţa datorată 

imediat cum a luat cunoştinţă despre aceasta. 
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 CAPITOLUL VII  

CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA PLĂŢILOR NOTARIALE 

 

Articolul 45. Contestarea plăţii notariale 
(1) Contestarea cuantumului plăţii notariale se face la Camera Notarială, în termen de 15 zile 

de la data efectuării plăţii. Camera examinează adresarea în termen de 20 de zile. În cazul în care 

debitorul nu este de acord cu răspunsul Camerei, cuantumul plăţii pentru asistenţa notarială se 

contestă, în termen de 30 de zile, în contencios administrativ la instanţa judecătorească de la 

locul de aflare a biroului notarial.  

(2) În cazul încasării sumei pentru asistenţa notarială contrar prezentei legi notarul restituie, 

în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, suma încasată neîntemeiat. 

 

Capitolul VIII 

DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 46 
Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea 

legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. 

 

Articolul 47 
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 


