NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea
Regulamentului privind condiţiile de organizare a concursurilor pentru
schimbarea teritoriului de activitate a notarului
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul Ordinului Ministrului Justiției privind aprobarea regulamentului
privind condiţiile de organizare a concursurilor pentru schimbarea teritoriului de
activitate a notarului a fost elaborat în vederea realizării prevederilor art. art. 12 alin.
(2) şi art. 141 alin. (3) ale Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la
notariat și în contextul demarării concursului public pentru suplinirea locurilor vacante
de notar.
La momentul actual, modalitatea de organizare și admitere la concursul pentru
schimbul teritoriului de activitate este reglementată prin art. 141 al Legii nr. 1453-XV
din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, astfel încît concursul pentru concursul
pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului să fie organizat pînă la
desfăşurarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
Menționăm, că întrucît, cadrul normativ sus menționat nu reglementează suficient
de clar modul de desfășurare a concursului, durata concursului, modalitățile de apreciere
ale candidaților, metoda de contestare a rezultatelor concursului, precum și entitățile
competente în a soluționa contestațiile, este dificilă, uneori chiar imposibilă aplicarea
prevederilor legale în vigoare.
Concomitent, profesia de notar constituie una din profesiile conexe sistemului
justiţiei, rolul căreia este de a asigura securitatea raporturilor juridice, prestarea
serviciilor calitative cetățenilor în cadrul săvîrșirii acțiunilor notariale și efectuării
actelor notariale, motive din care se impune necesitatea elaborării proiectului menționat
ce va răspunde și acelor situații pentru care reglementările actuale sunt insuficiente.
Scopul proiectului sus-menționat este crearea unui cadru normativ care va
reglementa modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor
vacante de notar, precum și modul de contestare a rezultatelor acestuia.
Menționăm, prin promovarea și ulterioara implimentare a prevederilor
prezentului proiect se propune atingerea următoarelor obiective:
- implementarea corespunzătoare a prevederilor art. 141 din Legea nr. 1453 din
08.11.2002 cu privire la notariat;
- fortificarea mecanismului de învestire cu împuterniciri a notarilor cu înalte
calități profesionale;
- liberalizarea mobilității profesionale a notarilor;
- asigurarea caracterului transparent în procesul organizării, desfășurării și
evaluării rezultatelor concursului, precum și în procesul de examinare a contestațiilor
depuse în legătură cu dezacordul privind rezultatele concursului;
- îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către notari;
- crearea unui cadru legal în vederea consolidării capacităţilor instituţionale în
realizarea concursului pentru schimbul teritoriului de activitate a notarului.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prezentul proiect stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului,
procesul de evaluare a rezultatelor concursului, modul de depunere a contestațiilor și
soluționarea acestora.
Astfel, Capitolul I al proiectului de Regulament, stabilește dispoziții generale cu
privire la obiectul de reglementare al Regulamentului și stabilește termenul de
organizare a concursului (din data publicării anunțului cu privire la suplinirea locurilor
vacante de notar), inclusiv conține norme, ce reglementează condițiile de accedere a
notarului la concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului.
Capitolul II instituie modalitatea de depunere și examinare a dosarelor de admitere
la concurs.
Capitolul III descrie detaliat procedura de organizare și desfășurare a concursului,
criteriile de evaluare a dosarelor de concurs. Prevederile sus-numite, avînd drept scop
stabilirea unor criterii clare și transparente de concurs.
De asemenea, Capitolul III cuprinde modalitatea și termenii de contestare a
hotîrărilor Comisiei de concurs. În acest scop proiectul prevede că, candidaţii
nemulţumiţi de rezultatul concursului pot contesta hotărîrea Comisiei de concurs, în
termen de 1 zi, din momentul publicăriii acesteia. Contestaţia se soluţionează în termen
de cel mult 3 de zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor de către
ministrul justiției.
De asemenea, în scopul asigurării principiului transparenței, hotărîrile Comisiei de
contestație se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei (www.justice.gov.md) în
termen de 1 zi din data emiterii.
Totodată, se instituie termenii de depunere a cererii și ordinului de schimbare a
teritoriului de activitate
Fundamentarea economico-financiară
Promovarea proiectului Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului
public pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ pentru modernizarea și mobilitatea
profesiei de notar, precum și va institui premisa legală pentru asigurarea şi garantarea
profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în profesie.
Modul de incorporare 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 și consultarea proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului a fost plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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