
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale  

şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere 

 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului  

Proiectul Ordinului a fost elaborat în vederea punerii în executare a Legii 

nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor, în temeiul 

art. 24 alin. (1) şi alin. (10) din legea menţionată. 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi 

procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere stabileşte modul de 

creare a Comisiei de licenţiere a activităţii notariale, procedura de selectare a 

membrilor Comisiei, atribuţiile Comisiei, drepturile şi obligaţiile membrilor ei, 

precum şi organizarea activităţii Comisiei.  

Comisia de licenţiere a activităţii notariale se constituie pe un termen de 2 

ani şi este compusă din 7 membri:   3 membri aleşi de Camera Notarială, 3 

membri aleși de Ministerul Justiţiei și un membru reprezentant al societății 

civile. Pentru fiecare din cei 7 membri este ales încă cîte 1 membru supleant, 

care îl va înlocui pe primul în cazurile prevăzute de Regulament. Prin ordin al 

ministrului justiţiei, va fi desemnată componenţa nominală a Comisiei,  inclusiv 

cei 7 membri supleanţi. 

Procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii 

notariale constă în următoarele: 3 membri vor fi aleşi de Camera Notarială, 3 

membri vor fi aleși de ministrul justiţiei, iar reprezentantul societății civile va fi  

ales prin concurs deschis organizat de Ministerul Justiţiei. Oricare membru al 

comisiei va trebui să corespundă condiţiilor indicate în regulament.  

Reprezentantul societăţii civile, selectat prin concurs de către Ministerul 

Justiţiei este numit membru al Comisiei după consultarea Camerei Notariale. 

Comisia va avea următoarele atribuţii:  

a) desfăşoară concursul de admitere la stagiul professional; 

b) desfăşoară examenul de calificare în profesia de notar;  

c) aprobă rezultatele examenului de calificare în profesia de notar; 

d) desfăşoară concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar; 

e) aprobă rezultatele concursului pentru suplinirea locurilor vacante de 

notar şi transmite hotărîrea sa în termen de 3 zile lucrătoare, Ministerului Justiţiei. 

Președintele, membrii și, după caz, membrii supleanţi ai Comisiei de 

licenţiere beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie 

echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe economie, achitată de către 

Camera Notarială, însă nu mai mult decît pentru 3 ședințe pe lună. 



III. Impactul proiectului 

Ca urmare a implementării prezentului proiect va fi creată şi va activa 

Comisia de licenţiere a activităţii notarilor în conformitate cu Legea nr. 69 din 14 

aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor. 

IV. Argumentarea economico-financiară 

Prezentul proiect nu necesită cheltuieli de la bugetul de stat. 

V. Respectarea transparenţei decizionale 

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

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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