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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției 

cu privire la aprobarea modelul unic al ștampilei notarului 

 

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 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 modelul unic al ștampilei notarului. 

Proiectul menționat supra are drept scop implementarea art. 35 alin.(1) din 

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

stabilește că notarul dispune de o ștampilă proprie de configurație rotundă, cu 

imaginea Stemei de Stat plasată pe centru, în jurul căreia se inscripționează 

cuvintele „Republica Moldova”, „Notar”, numele şi prenumele notarului și 

numărul licenţei deținute. Ștampila notarului se confecţionează după un model 

unic, aprobat de Ministerul Justiţiei. 

Astfel, proiectul stabilește modelul ștampilei pentru toți notarii din Republica 

Moldova. 

Promovarea și ulterioara implementare a proiectului Ordinului Ministrului 

Justiției cu privire la aprobarea modelul unic al ștampilei notarului va contribui 

substanțial la: 

-  sporirea profesionalismului  în activitatea notarilor; 

- îmbunătățirea calității actelor notariale; 

- ridicarea nivelului de încrederii a societății în actul notarial. 

Principalele prevederi ale proiectului și  evidențierea elementelor noi 

 

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea modelul unic 

al ștampilei notarului, stabilește expres forma și elementele ștampilei notarului. 

Concomitent, proiectul prevede expres perioada acordată notarilor pentru 

confecționarea ștampilelor, iar anexa proiectului conține  modelul propriu-zis al 

ștampilei. 

În acest context, subliniem că în conformitate cu prevederile pct.5 Hotărîrii 

Guvernului nr. 1419 din 20 decembrie 2001 despre unele măsuri privind 

perfecţionarea sistemului înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, 

în scopul excluderii falsificării şi confecţionării ilegale a ştampilelor se 

stabileşte că autorităţile administraţiei publice vor asigura confecţionarea lor în 

exclusivitate la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.  
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Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 39 Legea nr. 69 cu privire la organizarea 

activităţii notarilor, cheltuielile pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii 

se acoperă, din plățile incasate de notar pentru activitatea notarială conform art. 

38 lit. b) și c) din lege. 

 

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. 

Prin proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea modelul 

unic al ștampilei notarului se propune abrogarea Ordinul Ministrului Justiţiei 

nr.63 din 23 februarie 2010 cu privire la sigiliul notarului. 

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 

 


