NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului ministrului justiției privire la completarea Ordinului
ministrului justiției nr. 394 din 29 septembrie 2005 cu privire la aprobarea
girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale
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 in vigoare la data de 26 februarie 2017.
Articolul 5 alin. (3) al legii menționate prevede posibilitatea utilizării
semnăturii electronice de către notari.
Astfel, documentul electronic semnat cu semnătura electronică avansată
calificată este echivalent cu documentul pe care se aplică semnătura olografă.
Concomitent, utilizarea semnăturii electronice și a documentului electronic
este reglementată de Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică
şi documentul electronic.
Utilizarea semnăturii electronică avansate calificate de către traducătorii
autorizați exclude necesitatea de a imprima documentele pentru a fi semnate și
expediate notarului pentru legalizare, fapt care contribuie la reducerea
semnificativă a costului și timpului pentru efectuarea traducerilor, asigurînd
siguranța și eficiența în fluidizarea actului notarial.
Totodată, traducerile urmează a fi legalizate doar dacă este aplicată semnătura
electronică avansată calificată a traducătorului autorizat cu respectarea
exigențelor art. 15 al Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică
şi documentul electronic.
Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi
Proiectul menționat supra vine să completeze Ordinul ministrului justiției nr.
394 din 29 septembrie 2005 cu privire la aprobarea girurilor de autentificare şi a
certificatelor notariale cu girul pentru legalizarea semnăturii electronice
avansate calificate a traducătorului autorizat de pe documentul tradus.
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,
actele normative care trebuie elaborate sau modificate
Urmare aprobării ordinului, nu va fi necesară modificarea altor acte
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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”).
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