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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea  

Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea  licitațiilor de către notar 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului  cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea licitațiilor de către notar a fost elaborat de către 

Ministerul Justiției. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect a fost elaborat în vederea implementării prevederilor art. 39 alin. 

(1) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială, potrivit cărora, notarul 

organizează şi desfășoară licitaţii de vînzare a bunurilor mobile sau imobile iniţiate, la 

cererea tuturor proprietarilor, creditorului gajist/ipotecar, în conformitate cu 

Regulamentul aprobat de către Ministerul Justiției. 

Astfel, prin intermediul ordinului dat se va asigura o uniformizare, la nivel național, 

a desfășurării procedurii de expunere spre vînzare a bunurilor prin licitație organizate de 

către notari. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea 

elementelor noi 

 Proiectul ordinului ministrului justiției vine să descrie și să stabilească procedura și 

regulile de organizare, desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a bunurilor mobile şi imobile de 

către notar, precum și condiţiile de participare la licitaţii. 

În acest scop, prezentul proiect prevede că licitațiile ce sun organizate de către notari 

urmează să parcurgă mai multe etape, și anume: organizarea licitaţiei, desfăşurarea 

licitaţiei și desemnarea cîştigătorului cu semnarea procesului-verbal al licitaţiei. 

De asemenea, proiectul stabilește modul de acoperire a cheltuielilor pentru 

organizarea și desfășurarea licitațiilor și de cine urmează a fi avansate, precum și limitele 

cuantumului acontului. În vederea participării la licitațiile organizate de către notar, 

proiectul reglementează că fiecare dintre participanți urmează să achite  o taxă de 

participare. Totodată, proiectul previzionează că plăţile avansate de către solicitant, pot fi 

restituite la solicitare, în măsura în care cheltuielile sînt compensate din contul taxei de 

participare şi/sau a acontului. 

Pornind de la dispozițiile art. 39 din Legea nr. 246/2018, proiectul stabilește că pot fi 

scoase la vînzare prin licitații bunuri mobile și imobile la cererea tuturor proprietarilor, 

creditorului gajist/ipotecar. Astfel, proiectul reglementează și situația în care creditorul 

gajist/ipotecar urmează să aducă la cunoștința debitorului gajist/ipotecar, terțului care 

deține bunul și, după caz, administratorului fiduciar data, ora și locul desfășurării licitației 

și să notifice toți creditori gajiști care au depus sau înregistrat la registrul respectiv un aviz 

de executare, despre faptul că a fost expus la licitație bunul gajat/ipotecat. În același timp, 

proiectul pune în sarcina solicitantului sau notarului să notifice coproprietari cu cel puțin 

10 zile înainte de data desfășurării licitației, în cazul vînzării la licitație a unei cote-părți 

din bunurile proprietate comună pe cote-părți. 

La fel, proiectul reglementează că licitațiile urmează a fi organizate de către notar în 

bază unui contract de prestări de servicii încheiat între solicitantul licitației și notarul în 
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cauză. Deși proiectul nu prevede ce formă trebuie să îmbrace contractul respectiv, această 

soluție este lăsată la discreția părților contractante, ținînd cont de principiile generale ce 

instituie forma actului juridic. 

Menționăm că în cuprinsul proiectului, ca și de altfel în alte acte normative în care se 

prevede procedura de licitație, este reglementat faptul că notarul urmează să formeze 

dosarul bunului expus la licitație ce trebuie să cuprindă documentele necesare prevăzute 

la pct. 11 al proiectului. În același timp este reglementat și situația în care s-a amînat 

desfășurarea licitației, aceasta poate fi organizată, la cererea solicitantului, doar după ce a 

fost publicat din nou un comunicat informativ în acest sens. 

Totodată, proiectul reglementează și subiecții care pot participa la licitații, precum și 

cei ce pot asista la procesul de desfășurare a acestora, participarea ultimilor fiind 

condiționată de semnarea unei declarații de confidențialitate. În partea ce ține de 

desfășurarea licitației, proiectul prevede toate etapele ce urmează să le parcurgă notarul în 

calitate de organizator, dar și participanților la procesul licitației le sunt descrisă acțiunile 

pentru a putea determina câștigătorul acesteia. Ca urmare a determinării cîștigătorului 

licitației, notarul urmează să întocmească procesul-verbal al licitației, iar cîștigătorul are 

obligația de a încheia cu solicitantul licitației contractul de vînzare-cumpărare a bunului în 

formă autentică, grație art. 39 alin. (4) din Legea nr. 246/2018. 

La fel, proiectul prevede și situațiile în care licitațiile pot fi declarate nule, 

întocmindu-se în acest sens un proces-verbal privind declararea licitaţiei nule, iar la 

solicitare, notarul poate elibera un act privind nedesfășurarea licitaţiei sau un certificat 

privind constatarea licitaţiei nule. Modelele acestor acte sunt prevăzute ca anexe la 

regulamentul în cauză. 

Urmărind rigorile legii, proiectul a instituit obligația care dintre părți urmează să 

semneze procesul-verbal al licitației și proces-verbal privind declararea licitaţiei nule. În 

același timp, proiectul reglementează că procesul-verbal al licitației poate fi contestat în 

termen de 5 zile de la data semnării de către solicitant sau participanții care au participat 

la licitația bunului expus la licitație 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare din bugetul 

de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul ordinului ministrului justiției nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul ordinului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare.  

 

Secretar de stat                                                  Nicolae EŞANU 
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