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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea 

formularului licenței pentru desfășurarea activității 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. 

Astfel, în scopul elaborării cadrului normativ subordonat legii, Ministerul 

Justiției propune spre promovare proiectul Ordinului Ministrului Justiției  cu 

privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității 

notariale. 

Proiectul menționat supra are drept scop implementarea art. 26 din Legea nr. 

69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor care stabilește 

că Licenţa pentru desfășurarea activității notariale se eliberează de către 

ministrul justiţiei persoanei care a promovat concursul pentru suplinirea 

locurilor vacante de notar, la cererea acesteia, conform hotărîrii Comisiei de 

licenţiere. Licenţa se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea cererii.   

Aprobarea prezentului proiect va contribui la stabilirea unei forme-tip a 

licențelor, ce urmează a fi eliberate persoanelor care au promovat concursul 

pentru suplinirea locului vacant de notar. 

Principalele prevederi ale proiectului și  evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției  cu privire la aprobarea 

formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale prevede conținutul 

licenței pentru desfășurarea activității notariale, astfel, la tipărirea centralizată a 

formularului acesteia urmează a fi respectate exigențele prevăzute la art. 26 din 

Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016, și anume:  

Licenţa pentru desfășurarea activității notariale conţine: 

    a) denumirea autorității care a eliberat licenţa; 

    b) seria, numărul și data eliberării licenței; 

    c) numele şi prenumele titularului; 

    d) codul numeric personal al titularului; 

    e) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin ştampilă. 

Este de menționat că formularul licenţei este un document de strictă evidenţă, 

astfel, Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea 

formularelor tipizate de documente primare cu regim special este prevăzută în 

anexa nr. 2 Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la 

executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 

decembrie 1997.  

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat.  
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Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

În urma adoptării proiectului Ordinului Ministrului Justiției  cu privire la 

aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale nu va fi 

necesar modificarea sau completarea cadrului normativ conex. 

Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului Ministrului 

Justișiei a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparența decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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