
  

Proiect 

 

L E G E 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu 

privire la organizarea activității notarilor  

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol unic. Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016  cu privire la organizarea activității 

notarilor, (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 588) cu 

modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 9: 

la alineatul (1) se exclude lit. e); 

  la alineatul (4) și articolul 18 alineatul (2) litera a) cuvîntul „deontologic” se 

substituie cu cuvintele „de etică ”. 

 

2. Articolul 11: 

 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins: 

„g1) să preia, în conformitate cu ordinul ministrului justiției, arhiva activității 

notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează;”; 

la litera k) cuvîntul „deontologic” se substituie cu cuvintele „de etică ”.  

 

3. La articolul 24 alineatul (1) după prima propoziție se completează cu 

propoziția: 

 „În cazul în care, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului justiţiei, 

Camera Notarială nu a remis propunerea de desemnare a membrilor în Comisia de 

licențiere, reprezentanții notarilor în Comisie se desemnează de ministrul 

justiţiei.”. 

 

4. La articolul 29 alineatul (4) la litera d), cuvîntul „IDNO-ul” se substituie cu 

cuvintele „codul fiscal al”. 

 

5. La articolul 40 alineatul (1) litera j) se abrogă. 

 

6. Articolul 41: 

la alineatul (1) litera c), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”; 

se completează cu alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins: 



 „(61) În cazul în care Camera Notarială se află în imposibilitate să preia spre 

păstrare provizorie ștampila și legitimația de notar, acestea se transmit Ministerului 

Justiției. 

(62) În cazul în care Camera Notarială se află în imposibilitate să preia spre 

păstrare provizorie arhiva activității notariale, aceasta se transmite unui notar 

desemnat prin ordinul ministrului justiției.”; 

 la alineatul (8) după cuvintele „la învestirea sa” se completează cu textul: „ , cu 

excepția condiției prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a), care va fi îndeplinită în 

termen de 3 zile de la reînvestirea .”. 

 

7. Articolul 43: 

 la alineatul (2) cuvîntul „adoptat” se substituie cu cuvîntul „aprobat”; 

 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

 „(3) Camera Notarială este o organizatie profesională înființată, în temeiul 

prezentei legi, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu.”. 

 

8. Articolul 47: 

       alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Adunarea Generală a Notarilor este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 

50% din numărul notarilor care exercită activitatea notarială. În cazul în care 

Adunarea Generală a Notarilor nu a fost deliberativă, Consiliul Camerei Notariale 

convoacă repetat Adunarea Generală în cel mult 15 zile, iar aceasta se consideră 

deliberativă indiferent de numărul notarilor prezenți.”. 

la alineatul (6): 

la litera a) cuvîntul „adoptă” se substituie cu cuvîntul „aprobă”; 

litera c) se abrogă; 

alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Deciziile Adunării Generale a Notarilor sînt adoptate cu votul majorităţii notarilor 

prezenţi, cu excepţia deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6) lit. a), b), și f), 

care se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul notarilor prezenți. Deciziile 

privind alegerea şi revocarea membrilor comisiilor, ai Colegiului disciplinar și 

membrilor Consiliului Camerei se adoptă prin vot secret.”. 

 

9. Articolul 48: 

  alineatul (1) după prima propoziție se completează cu propoziția: 

„Președintele Consiliului Camerei Notariale este ales și revocat de membrii 

Consiliului cu votul secret al majorității membrilor acestuia.”. 

       se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data expirării mandatului 

membrului Consiliului Camerei Notariale, sau de la data cînd mandatul acestuia a 

încetat din alte motive, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales un nou membru al 

Consiliului Camerei Notariale, acesta este numit de ministrul justiţiei.” 
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10. Articolul 49 lit. e) va avea următorul cuprins: 

„e) înaintează Ministerului Justiției propuneri de desemnare sau revocare a 

membrilor Comisiei de licențiere și ai Colegiului disciplinar, adoptate de Adunarea 

Generală a Notarilor;”.  

 

11. Articolul 50 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data expirării mandatului 

Preşedintelui Camerei Notariale, sau de la data cînd mandatul acestuia a încetat din 

alte motive, nu a fost ales noul Preşedinte al Camerei Notariale, acesta este numit 

de ministrul justiţiei.”. 

 

12.  Articolul 52 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:  

„(11) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data expirării mandatului 

membrului Comisiei de Etică, sau de la data cînd mandatul acestuia a încetat din 

alte motive, nu a fost ales noul membru al Comisiei de Etică, acesta este  numit de 

ministrul justiţiei.”. 

 

13. La articolul 56 alineatul (2)  cuvîntele „Consiliul Camerei Notariale” se 

substituie cu cuvintele „Adunarea Generală a Notarilor”. 

 

14. La articolul 62 alineatul (1) lit. c) cuvîntul „deontologice” se substituie cu 

cuvintele „de etică”. 

 

15. La articolul 64 litera q) se abrogă. 

  

16.  Articolul 67: 

la alineatul (2) după prima propoziție se completează cu propoziția: 

„În cazul în care, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului justiţiei, 

Camera Notarială nu a remis propunerea de desemnare a membrilor în Colegiul 

disciplinar, reprezentanții notarilor în Colegiu se desemnează de ministrul 

justiţiei.”. 

la alineatul (8) după cuvintele „3 ședințe pe lună” se completează cu cuvintele 

„achitate din contul alocațiilor prevăzute în acest scop de Ministerul Justiției.”. 

 

 


