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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției 

cu privire la aprobarea metodologiei de planificare și actualizare a numărului de 

notari stagiari 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile 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 urmează să intre in vigoare la data de 26 februarie 

2017. Astfel, în scopul elaborării cadrului normativ subordonat legii, Ministerul 

Justiției a elaborat și propune spre promovare proiectul Ordinului Ministrului 

Justiției cu privire la aprobarea metodologiei de planificare și actualizare a 

numărului de notari stagiari. 

Proiectul menționat supra are drept scop implementarea art. 14 alin.(2) din 

Legea nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor care 

stabilește că planificarea și actualizarea numărului de notari stagiari se 

efectuează conform metodologiei aprobate de Ministerul Justiției după 

consultarea Camerei Notariale. 

Astfel, proiectul stabilește modul pe planificare și actualizare a numărului de 

notari stagiari. 

Promovarea și ulterioara implementare a proiectului Ordinului Ministrului 

Justiției cu privire la aprobarea metodologiei de planificare și actualizare a 

numărului de notari stagiari va contribui substanțial la: 

- fortificarea cadrului normativ în domeniul reglementarii profesiei de 

notar; 

- deducerea corectă a numărului de locuri de notari stagiari care 

urmează a fi scos la concurs; 

- asigurarea unui echilibru între numărul acțiunilor notariale și 

numărul de notari; 

- asigurarea accesului societății la serviciile notariale. 

Principalele prevederi ale proiectului și  evidențierea elementelor noi 

 

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea 

metodologiei de planificare și actualizare a numărului de notari stagiari, este 

structurat în două capitole. 

Astfel, I capitol Planificarea numărului de notari stagiari stabilește 

modalitatea de planificare a numărului de notari stagiari pentru un termen de 3 

ani. Planificarea numărului de notari stagiari se asigură de către Ministerul 

Justiției după consultarea Camerei Notariale. 

Concomitent, în scopul planificării, proiectul prevede întocmirea de către 
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Ministerul Justiției a unui plan privind numărul necesar de notari stagiari. La 

întocmirea acestuia se va ține cont de: 

a) numărul de teritorii de activitate; 

b) numărul de locuitori; 

c) media acțiunilor notariale pentru fiecare an din ultimii 3 ani. 

Capitolul 2 al proiectului Actualizarea numărului de notari stagiari stabilește 

modalitatea de actualizare a numărului de notari stagiari precum și obligația 

Camerei Notariale de a prezenta în acest scop Ministerului Justiției următoarea 

informație: 

a) numărul notarilor în funcție;  

b) numărul locurilor de notar rămase vacante în urma schimbării teritoriului 

(cu indicarea teritoriului de activitate); 

c) numărul locurilor de notar care și-au încetat activitatea (cu indicarea 

teritoriului de activitate); 

d) numărul de acțiuni notariale efectuate în fiecare teritoriu de activitate în 

ultimii 3 ani; 

e) numărul de locuri de notari a căror activitate a fost suspendată (cu 

indicarea teritoriului de activitate). 

Menționăm că informația este necesară în vederea analizei situației în 

domeniul notarial și elaborarea ulterioară a Ordinului ministrului justiției de 

actualizare a numărului de notari stagiar.  

Astfel, numărul de notari stagiari indicat în Ordinul Ministrului Justiției va fi 

scos la concursul de admitere la stagiul profesional al notarilor.  

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va 

necesita modificarea altor acte legislative sau 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”). 

 

 

 

Viceministru       Nicolae EȘANU 

 


