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 pentru modificarea unor acte normative 

------------------------------------------------- 
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pentru modificarea unor acte normative. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 588), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 11 litera k), după cuvintele „prin lege” se introduce textul „ ,

statutul Camerei Notariale”. 

2. La articolul 22 alineatul (2) litera d), textul „ , stabilit prin Regulamentul

privind criteriile și modalitatea de determinare a plafonului veniturilor realizate 

din activitatea notarială, aprobat prin ordinul ministrului justiției după consultarea 

Camerei Notariale” se exclude. 

3. La articolul 24, alineatul (11) se abrogă.

4. La articolul 25, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

„(11) Ședințele Comisiei de licențiere se desfășoară cu prezența membrilor 

Comisiei. Pentru motive temeinice care fac imposibilă prezența fizică a membrilor 

la ședințele acesteia, Comisia de licențiere poate decide desfășurarea ședinței la 

distanță, în regim online, prin intermediul mijloacelor de comunicații electronice, 

precum sistemul de teleconferință sau de videoconferință. Organizarea și 

desfășurarea ședințelor la distanță au loc conform unui regulament aprobat de 

Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale.” 

5. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „Comisiei de licenţiere” se

substituie cu cuvintele „preşedintelui Camerei Notariale”. 

6. La articolul 31, alineatul (1) se completează cu următoarea propoziție:

„Nu se admite schimbul teritoriului de activitate între notari.” 

7. La articolul 41 alineatul (6), după cuvintele „transmitere a ştampilei” se

introduc cuvintele „şi a legitimaţiei de notar”. 

8. Articolul 46 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Ședințele organelor colegiale ale Camerei Notariale se desfășoară cu 

prezența fizică a membrilor săi sau la distanță, în regim online, prin intermediul 

mijloacelor de comunicații electronice. Desfășurarea ședinței cu prezența fizică a 

membrilor săi sau în regim online se decide de către organul competent de 

convocarea acesteia.”  

9. La articolul 47:

alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) solicitarea președintelui Camerei Notariale.”; 

alineatul (31) se abrogă; 
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la alineatul (5), cuvântul „preşedintele” se substituie cu cuvintele „secretarul 

general al”; 

se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

 „(9) Procedura privind convocarea, organizarea şi desfășurarea Adunării 

Generale a Notarilor se stabilește în Statutul Camerei Notariale.”  

10. La articolul 48:

alineatul (21) se abrogă; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei Notariale 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, dar nu mai 

mult decât pentru trei şedinţe pe lună.”  

11. La articolul 49:

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) aprobă și ține evidența contractelor de efectuare a stagiului profesional, 

cu asigurarea publicității și actualizării continue a listei de notari stagiari;”; 

litera l) va avea următorul cuprins: 

„l) asigură verificarea, nemijlocit sau prin intermediul secretarului general 

al Camerei Notariale, a respectării programului de lucru de către notari și sesizează 

Colegiul disciplinar în cazurile încălcărilor sistematice ale programului de lucru 

anunţat;”. 

12. La articolul 50 alineatul (3):

la litera a), cuvintele „reprezintă Camera Notarială” se substituie cu 

cuvintele „conduce Camera Notarială și o reprezintă”; 

litera c) se completează cu cuvintele „și ale Camerei Notariale”. 

13. La articolul 51:

alineatul (4): 

 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) reprezintă Camera Notarială în fața autorităților publice, inclusiv a 

instanțelor judecătorești, persoanelor fizice și juridice în limitele necesare pentru 

exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;”; 

litera g) se completează cu textul „a Notarilor”; 

se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (4) lit. a1), secretarul general 

are obligația să consulte în prealabil președintele Camerei Notariale privind poziția 

instituțională pe care urmează să o exprime și să respecte considerentele expuse 

de către președintele Camerei Notariale, atunci când reprezintă Camera Notarială 

în relațiile cu autoritățile publice, inclusiv în instanțele de judecată, cu persoane 

fizice și juridice.” 

14. La articolul 52, alineatul (21) se abrogă.

15. La articolul 63 alineatul (2), cuvintele „în instanța de contencios

administrativ” se substituie cu textul „conform Codului administrativ al Republicii 

Moldova nr. 116/2018”. 
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16. La articolul 64:

litera i) va avea următorul cuprins: 

„i) nerespectarea programului de stagiu profesional de către notarul 

conducător de stagiu;”; 

la litera o), după cuvintele „refuzul neîntemeiat” se introduce textul „de a 

acorda asistenţă notarială, ”; 

se completează cu litera s) cu următorul cuprins: 

„s) absență nemotivată de la două ședințe convocate consecutiv ale Adunării 

Generale a Notarilor sau ale altui organ colegial la care a fost ales, numit sau 

delegat.” 

17. La articolul 66 alineatul (1) litera c), după cuvintele „unități

convenționale” se introduce textul „ , potrivit cuantumului stabilit pentru unitatea 

convențională în Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018”. 

18. La articolul 68, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

„(11) Ședințele Colegiului disciplinar se desfășoară cu prezența membrilor 

Colegiului. Pentru motive temeinice care fac imposibilă prezența fizică a 

membrilor la ședințele acestuia, Colegiul disciplinar poate decide desfășurarea 

ședinței la distanță, în regim online, prin intermediul mijloacelor de comunicații 

electronice, precum sistemul de teleconferință sau de videoconferință. Organizarea 

și desfășurarea ședințelor la distanță au loc conform unui regulament aprobat de 

Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale.” 

Art. II. – Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2019, nr. 30-37, art. 89), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5 alineatul (4), textul „numele, prenumele, semnătura şi

ștampila notarului, inclusiv concluziile privind constatările şi circumstanţele 

stabilite de către notar, personal” se substituie cu cuvintele „și girul notarial”. 

2. La articolul 10 alineatul (2), după textul „10 zile” se introduce cuvântul

„lucrătoare”. 

3. La articolul 12:

la alineatul (2), textul „ , cu acordul scris al acesteia,” se exclude; 

la alineatul (4) litera b), după textul „ (IDNP),” se introduce textul „ după 

caz,”. 

4. La articolul 13 alineatul (3), cifrele „224” se substituie cu cifrele „337”.

5. La articolul 16 alineatul (1), cuvântul „notarial” se substituie cu cuvântul

„juridic”. 

6. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele „în biroul notarului” se exclud.

7. La articolul 31 alineatul (5), cuvintele „actelor notariale” se substituie cu

cuvântul „contractelor”. 

8. La articolul 32:

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
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„(1) La autentificarea actelor de dispoziţie, notarul solicită prezentarea 

actelor de proprietate în original şi verifică datele din registrele de publicitate 

relevante, ţinute în formă electronică. Toate documentele justificative prezentate 

de către solicitant se anexează la actul notarial păstrat în arhiva notarului, în 

original, copii legalizate sau, după caz, în copii simple pe care notarul certifică 

faptul prezentării și restituirii originalului.”; 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) În cazul în care originalele documentelor justificative necesare pentru 

întocmirea actului notarial nu pot fi reţinute în arhiva notarului, notarul reţine 

copia acestora, pe care se face mențiunea că originalul a fost prezentat, verificat și 

restituit de notar (numele, prenumele), cu data și semnătura solicitantului actului 

notarial. Pe originalul documentului justificativ al dreptului de proprietate asupra 

bunului se face menţiunea despre înstrăinare, cu aplicarea semnăturii şi a ștampilei 

notarului.”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Notarul autentifică contractul de ipotecă în baza contractului de 

vânzare-cumpărare neînregistrat în Registrul bunurilor imobile în cazul în care 

ipoteca este constituită în legătură cu dobândirea bunului ce face obiectul 

contractului de vânzare-cumpărare.”; 

la alineatul (4), cuvintele „în nume propriu sau în numele altei persoane” se 

exclud. 

9. La articolul 37 alineatul (5), cuvântul „Voința” se substituie cu cuvântul

„Declarația”. 

10. La articolul 44 alineatul (5), cuvintele „La testament” se substituie cu

cuvintele  „La exemplarul testamentului din arhiva activității notariale”. 

11. La articolul 50 alineatul (1), textul „ , contractului” se substituie cu

cuvintele „de dispoziție”. 

12. La articolul 52 alineatul (2), textul „ , precum și semnătura

solicitantului” se exclude. 

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului 


















