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NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare

a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

La data de 14 aprilie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 69 cu privire la
organizarea activităţii notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 277-
287, art. nr. 588), care a intrat în vigoare la data de 26 februarie 2017. Astfel, în scopul
elaborării cadrului normativ subordonat legii, Ministerul Justiției propune spre promovare
proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a
rezultatelor acestuia.

Proiectul menționat supra are drept scop implementarea art. 21 alin. (3) din Legea nr.
69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor în vederea creării unui
mecanism eficient de selectare a persoanelor cu cea mai înaltă pregătire în domeniul
notarial.

Promovarea și ulterioara implementare a proiectului Ordinului Ministrului Justiției
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de
calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia va contribui
substanțial la:

- crearea unui cadru legal care reglementează procesul de selectare a candidaților în
profesia de notar;

- asigurarea caracterului transparent în procesul organizării, desfășurării și evaluării
rezultatelor examenului, precum și în procesul de examinare a contestațiilor depuse în

legătură cu dezacordul privind rezultatele examenului;
- sporirea profesionalismului în activitatea notarilor.

Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției  cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de
contestare a rezultatelor acestuia stabilește condițiile de organizare a examenului de
calificare în profesia de notar, modul de desfășurare a examenului și procedura de
contestare a rezultatelor acestuia. 

Astfel, capitolul I al proiectului stabilește dispoziții generale cu privire la obiectul de
reglementare al Regulamentului.

Capitolul II al proiectului reglementează condițiile de organizare a examenului și
conține norme referitoare la actele care urmează a fi depuse de candidații care doresc să

participe la examen, modul de examinare a cererilor de participare la examen, modul de
contestare a hotărîrii Comisiei de licenţiere privind admiterea la examen. Astfel, în decurs
de 1 zi lucrătoare de la publicarea hotărîrii Comisiei de licenţiere privind admiterea la
examen, candidatul care nu a fost admis, poate depune, sub sancţiunea decăderii din
drept, o contestaţie adresată ministrului justiţiei. 

În capitolul următor sunt concentrate norme cu privire la modul de desfășurare a
examenului și anume toate momentele tehnice privind petrecerea examenului.

Conținutul examenului și modul de apreciere a rezultatelor acestuia sînt prevăzute în
capitulul IV. Astfel, examenul constă din trei etape:

1) etapa I, care este de decădere - test grilă;
2) etapa II - proba scrisă;
3) etapa III - proba verbală.
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Testul grilă este constituit din 400 de întrebări din domeniul dreptului civil,
afacerilor, internaţional privat, procesual civil, familiei și funciar. Testul grilă este întocmit

de Comisia de licențiere și este identic pentru toţi candidaţii prezenţi în sala de desfășurare
a examenului. Se consideră că a promovat testul grilă şi s-a calificat pentru etapa a doua a
examenului candidatul care a răspuns corect la cel puţin 385 de întrebări. Candidații care
nu au promovat testul grilă, nu sunt în drept să participe la etapa a doua a examenului.

Etapele II și III a examenului se desfășoară în termen de cel mult 10 zile de la prima
etapă. Etapa III se desfășoară după 3 zile lucrătoare de la etapa II. Comisia de licențiere
publică pe paginile web ale Camerei Notariale şi Ministerului Justiţiei informaţia privind
data, ora şi locul desfășurării etapelor II și III a examenului. Etapa II a examenului constă
în răspunsul expus în scris la trei subiecte teoretice, iar etapa III a examenului constă în
răspunsul expus verbal la două subiecte practice. Membrii Comisiei de licențiere pot
adresa candidatului întrebări privind subiectele practice. În continuare proiectul
reglementează detaliat modul de evaluare a candidaților la aceste etape.

Posibilitatea susținerii etapelor II și III a examenului de calificare în profesia de notar
este acordată și notarilor care nu a susţinut concursul pentru suplinirea locurilor vacante de
notar în conformitate cu prevederile Legii nr. 1453 din 8 noiembrie 2002 cu privire la
notariat și nu au vreo notă, dar doresc să participe la concursul pentru suplinirea locurilor
vacante de notar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire
la organizarea activității notarilor, pentru a schimba teritoriul de activitate. Această
prevedere se impune din motiv că nu toți notarii care activează în prezent, au susținut un
examen de admitere în profesie și au o notă, de exemplu cei care activează în baza art. 96
din Legea nr. 1153 din 11 aprilie 1997 cu privire la notariat.

Ultimul capitol al proiectului reglementează modul de contestare a rezultatelor
examenului. Astfel, candidații care nu sînt de acord cu hotărârea Comisiei de licențiere cu
privire la aprobarea rezultatelor examenului, sau cu lista candidaților care au promovat
prima etapă a examenului și anume neincluderea sa în acesta, pot depune o contestație în
acest sens, în termen de 2 zile de la publicarea hotărîrii/ listei, sub sancțiunea decăderii din
acest drept. Contestația se depune la sediul Ministerului Justiției și se examinează de
Comisia de contestație în termen de 2 zile lucrătoare din data depunerii. Comisia de
contestație se constituie ad-hoc din 3 membri: 2 desemnați de Ministerul Justiției și 1 de
Camera Notarială. Reevaluarea lucrărilor și notarea are loc conform acelorași reguli ca și
evaluarea.

Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat.

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte legislative și normative.

Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul
„Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte de acte normative transmise spre
coordonare”).

Viceministru Nicolae EȘANU


