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I. BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Conform dispoziţiilor art. 2 coroborat cu art. 3 din Legea nr. 36/1995, republicată, activi ta tea notarială se realizează 
de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice nota riale, în condiţiile legii. În acest sens, notarul public este 
învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome, exercitându-şi funcţia în ca-
drul unui birou notarial.

Potrivit art. 4 din legea anterior menţionată, formele de exercitare a funcţiei de notar public sunt: 
biroul individual notarial
sau
societatea profesională notarială.

În cadrul biroului notarial individual, alături de notarul public, îşi desfăşoară activitatea:
angajaţii cu studii superioare (de exemplu – consilierul juridic) 
şi
personalul auxiliar (de exemplu – arhivarul, secretarul, dactilo graful).

Biroul individual notarial se va individualiza prin următoarea denumire: numele notarului public titular urmat de 
sintagma „Birou individual notarial” sau denumirea biroului.

Observaţie: denumirea biroului va fi gura pe însemnele exterioare în cadrul oricărei forme de exer citare a profesiei. 

Societatea profesională se constituie din cel puţin doi notari publici asociaţi. Alături de notarii publici asociaţi, şi în 
acest caz, îşi vor desfăşura activitatea în cadrul biroului:

angajaţii cu studii superioare 
şi
personalul auxiliar.

Observaţie: potrivit art. 100 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, notarul public sau, în cazul societăţii 
profesionale, notarul public stabilit prin contractul de societate încheie contractele de muncă cu angajaţii biroului şi 
stabileşte, prin fi şa postului, atribuţiile care le revin.

Societatea profesională notarială se individualizează prin denumire proprie astfel: numele notarilor publici asociaţi 
sau denumirea societăţii profesionale, în ambele cazuri urmate de sintagma „Societatea profesională notarială”.

Observaţie: conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 36/1995, prin contractul de asociere, notarii publici pot conveni ca denumirea 
societăţii profesionale să rămână nemodifi cată, în cazul decesului sau al ieşirii din asociere a unuia dintre asociaţi.

În cadrul societăţii profesionale notariale, notarii publici asociaţi îşi vor exercita întot deauna personal funcţia şi vor 
răspunde individual pentru activitatea lor.

Notarii publici îşi vor desfăşura activitatea în cadrul biroului notarial fi e în partidă simplă, fi e în partidă comună, după 
caz, conform avizului Colegiului director al Camerei.

Observaţie: nu este posibil ca un notar public să îşi desfăşoare activitatea, în acelaşi timp, în mai multe forme de exercitare 
a profesiei adică să funcţioneze atât în cadrul unui birou individual notarial, cât şi în cadrul unei societăţi profesionale 
notariale. Cu toate acestea (în situaţia asocierii) notarul public nu îşi pierde dreptul la biroul notarial individual.
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Întotdeauna biroul notarial va avea arhivă şi registratură proprie.
Conform art. 21 din Legea nr. 36/1995, în privinţa actualizării numărului de notari publici, trebuie să se ţină seama ca 

în circumscripţia unei judecătorii să îşi exercite funcţia cel puţin doi notari publici, fi e în birouri notariale distincte, fi e în 
cadrul unei societăţi profesionale notariale.

Actualizarea se face de regulă anual de către ministrul justiţiei la propunerea, Consiliului Uniunii.
Întotdeauna, Consiliul Uniunii, la formularea propunerii de actualizare, va ţine seama de:
1. propunerile Camerelor;
2. numărul notarilor publici în funcţie;
3. numărul notarilor stagiari care urmează să susţină examenul de defi nitivat;
4. cererile judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care urmează să fi e numiţi notar public cu scutire de 

examen;
5. cerinţele rezultate din întinderea teritoriului şi numărul locuitorilor;
6. volumul şi tipul procedurilor notariale solicitate de public;
7. media anuală a onorarilor încasate de birourile notariale pe localităţi.
Numărul notarilor publici din localităţile afl ate în circumscripţia fi ecărei judecătorii şi din Municipiul Bucureşti se 

actualizează în baza propunerii Camerelor. Întotdeauna Camerele vor avea în vedere criteriile de care va ţine seama 
inclusiv Consiliul Uniunii, pentru actuali zarea posturilor de notar public, cu excepţia celui care vizează propunerile 
Camerelor, precum şi cele referitoare la:

posturile neocupate sau vacantate după ultima actualizare 
şi
asocierile dintre notarii publici din camere diferite.

În urma formulării propunerilor de actualizare a posturilor de notar public de către Ca mere, se vor actualiza întotdeauna 
cu numărul corespunzător, posturi, în localităţile în care:

unui notar public i-a încetat calitatea în condiţiile legii – art. 40 din Legea nr. 36/1995.

Observaţie: 

– în cazul în care sunt asociaţi doi sau mai mulţi notari publici din aceeaşi circumscripţie, la încetarea activităţii 
unuia dintre aceştia, postul va deveni vacant şi va fi  avut în vedere la reactualizarea posturilor din circumscripţia 
respectivă;

– în cazul în care sunt asociaţi doi sau mai mulţi notari din circumscripţii diferite şi îi încetează activitatea notarului 
public titular al postului din localitatea în care îşi are sediul societatea profe sională, postul poate fi  preluat de notarul 
public asociat sau dacă sunt mai mulţi notari de către notarul public desemnat în contractul de asociere sau dacă 
niciunul dintre notarii asociaţi nu optează în acest sens, postul devine vacant.

un notar public este asociat într-o altă Cameră pe o perioadă care a depăşit 5 ani 
sau este suspendat pe o perioadă care a depăşit 3 ani;
un notar public şi-a schimbat defi nitiv sediul biroului notarial în altă localitate, în 
condiţiile legii – art. 20 din Legea nr. 36/1995.

Întotdeauna posturile indicate, anterior, vor fi  cuprinse în ordinul de actualizare din anul următor.
Aşadar, Camerele vor trimite propunerile de actualizare Consiliului Uniunii, care va verifi ca dacă au fost respectate 

criteriile de actualizare prevăzute de lege, precum şi dacă au fost cuprinse în propunere, posturile pentru care este 
obligatorie actualizarea.

Observaţie: în situaţia în care, Consiliul Uniunii constată că la formularea propunerilor de actualizare nu au fost 
respectate, de către Camere, criteriile prevăzute de lege şi de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, se va 
proceda la suplimentarea, în mod corespunzător, a numărului de posturi, urmând ca propunerea să fi e înaintată 
ministrului justiţiei în vederea emiterii ordinului de actualizare.
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Ministrul justiţiei ca urmare a propunerii formulate de Consiliul Uniunii, va proceda, în primul trimestru al fi ecărui an, 
la emiterea ordinelor de actualizare, în mod distinct, pentru fi ecare categorie de posturi:

1. posturile destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
2. posturile destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de defi nitivat;
3. posturile destinate persoanele care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova 

concursul de dobândire a calităţii de notar public;
4. posturile destinate schimbării de sedii ale birourilor notariale.

Notarul public în vederea desfăşurării activităţii sale profesionale, în conformitate cu ce rin  ţele legale în vigoare, va 
trebui să parcurgă o serie de etape, de la data numirii prin ordin al ministrului justiţiei şi până la momentul începerii 
efective a activităţii. Modul de înre gistrare a biroului notarial va depinde de forma sub care îşi va exercita acesta profesia.

A. Etapele parcurse, după numire, de notarul public, care îşi va desfăşura acti vita tea într-un birou individual 
notarial:

1.  Obţinerea avizului motivat al Colegiului director al Camerei cu privire la înde pli nirea condiţiilor de 
funcţionare, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995:

1. biroul notarial dispune de spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii şi con servării arhivei în condiţiile legii;
2. existenţa cel puţin a unui calculator, a unui scanner şi a unei imprimante com patibile cu calculatorul, funcţionale;
3. existenţa unei conexiuni permanente la internet;
4. existenţa cel puţin a unei adrese de e-mail valide;
5. existenţa cel puţin a unui angajat cu contract de muncă;
6. existenţa cel puţin a unei linii telefonice şi de fax funcţionale;
7. existenţa numărului necesar de registre notariale securizate în condiţiile stabi lite prin hotărârea Consiliului Uniunii;
8. notarul public deţine certifi cat digital privind semnătura electronică califi  cată;
9. notarul public are contract încheiat cu Casa de Asigurări a Notarilor Publici;
10. notarul public este înregistrat ca raportor la Ofi ciul Naţional de Prevenire şi Com batere a Spălării Banilor;
11. notarul public deţine certifi cat de înregistrare fi scală eliberat de autorităţile româ ne;
12. notarul public are contract încheiat cu Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţional Notariale (CNARNN);
13. notarul public a prezentat dovada confecţiunii sigiliului şi a timbrului sec de către Monetăria Statului;
14. existenţa specimenului de semnătură, de sigiliu şi de timbru sec, pentru loca litatea în care îşi va desfăşura 

activitatea, legalizate de un notar public;
15. notarul public face dovada de plată a taxei de înscriere în Uniune, care se plă teşte o singură dată după 

dobândirea calităţii de notar public.
În privinţa sediului biroului notarial, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, aces ta trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii conform art. 98 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995:
1. să asigure accesul liber şi neîngrădit al publicului la serviciul notarial;
2. întregul spaţiu să fi e folosit pentru desfăşurarea activităţii notariale sau a altor activităţi compatibile, conform 

legii, cu profesia de notar public;
3. să aibă cel puţin o încăpere pentru desfăşurarea serviciilor de secretariat şi de primire a benefi ciarilor serviciilor 

notariale, o încăpere pentru desfăşurarea activităţii de notar public, cu asigurarea confi denţialităţii discuţiei cu 
părţile, un spaţiu de arhivă corespunzător, adică cel puţin o încăpere destinată depozitării acesteia[1], care să 
asigure securitatea şi siguranţa arhivei şi să corespundă legislaţiei în materie;

4. să aibă avizele necesare desfăşurării activităţii şi lucrului cu publicul;
5. să fi e dotat cu sisteme de siguranţă şi antiefracţie sau personal de pază;
6. să aibă expuse, la loc vizibil, fi rma şi programul de lucru;
7. să aibă afi şată, în interiorul biroului, la loc vizibil, licenţa de funcţionare;
8. să aibă dotările tehnice şi infrastructura necesare.

[1]  Potrivit art. 123 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995.
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2.  Obţinerea licenţei de funcţionare
Conform art. 58 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, licenţa de funcţionare se eliberează de către 

RNENP pe baza aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii. 
Licenţa va cuprinde menţiuni cu privire la:

datele de identifi care ale notarului public;
sediul biroului notarial;
forma de exercitare a profesiei;
numărul şi data ordinului de numire emis de ministrul justiţiei.

3.  Înregistrarea sediului biroului notarial se face în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire, în 
RNENP, ţinut în format electronic de către Uniunea Naţională a Nota rilor Publici, la care au acces atât Ministerul Justiţiei, 
prin direcţia de speciali tate, cât şi Camerele, pe baza semnăturii electronice califi cate. La înregistrarea biroului, notarul 
public va prezenta:

ordinul de numire în funcţie;
sigiliul şi specimenul de semnătură;
dovada depunerii jurământului;
licenţa de funcţionare.

4.   Înregistrarea la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmată de obligaţia notarului public de a 
comunica, de îndată, către RNENP, codul de identifi care fi scală.

B. Etapele parcurse după numire de notarul public, care îşi va desfăşura activitatea într-o societate 
profesională:

1.  Depunerea cererii în vederea emiterii licenţei de funcţionare la care va anexa următoarele documente:
decizia de asociere emisă de Colegiul director al Camerei sau, după caz, ordinul de asociere 
emis de ministrul justiţiei;
decizia Colegiului director al Camerei prin care se atestă că biroul deja există şi îşi pot 
desfăşura activitatea mai mulţi notari publici;
decizia Colegiului director al Camerei privind îndeplinirea de către notarul care vine în 
asociere a următoarelor condiţii:

1. existenţa cel puţin a unui calculator, a unui scanner şi a unei imprimante com patibile cu calculatorul, funcţionale;
2. existenţa unei conexiuni permanente la internet;
3. existenţa cel puţin a unei adrese de e-mail valide;
4. existenţa cel puţin a unui angajat cu contract de muncă;
5. existenţa cel puţin a unei linii telefonice şi de fax funcţionale;
6. existenţa numărului necesar de registre notariale securizate în condiţiile sta bilite prin hotărârea Consiliului 

Uniunii;
7. notarul public deţine certifi cat digital privind semnătura electronică califi cată;
8. notarul public are contract încheiat cu Casa de Asigurări a Notarilor Publici;
9. notarul public este înregistrat ca raportor la Ofi ciul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
10. notarul public deţine certifi cat de înregistrare fi scală eliberat de autorităţile ro mâne;
11. notarul public are contract încheiat cu Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţional Notariale 

(CNARNN);
12. notarul public a prezentat dovada confecţiunii sigiliului şi a timbrului sec de către Monetăria Statului;
13. existenţa specimenului de semnătură, de sigiliu şi de timbru sec, pentru loca litatea în care îşi va desfăşura 

activitatea, legalizate de un notar public;
14. notarul public face dovada de plată a taxei de înscriere în Uniune, care se plăteşte o singură dată după 

dobândirea calităţii de notar public.
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2.  Înregistrarea în RNENP a ordinului de numire, în termen de 3 luni de la data emiterii acestuia. În vederea 
înregistrării ordinului de numire, notarul public va prezenta:

ordinul de numire în funcţie 
şi
decizia Colegiului director al Camerei de avizare a asocierii.

3. Înregistrarea în RNENP a ordinului de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director al Camerei, în 
termen de 3 luni de la data emiterii acestora. În vederea înregistrări societăţii profesionale, notarul public va prezenta:

ordinul de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director al Camerei;
sigiliul şi specimenul de semnătură pentru localitatea unde va funcţiona societatea 
profesională;
dovada depunerii jurământului;
licenţa de funcţionare.

Observaţie: conform art. 57 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, neîndeplinirea de către notarul 
public a obligaţiei de înregistrare în RNENP în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire în funcţie atrage 
suspendarea de drept a calităţii de notar public, începând cu data expirării termenului de înregistrare.

În acest caz, suspendarea de drept din funcţie a notarului public se constată prin dispoziţia preşedintelui Uniunii sau 
a unui delegat al acestuia, emisă în baza referatului întocmit de comparti mentul de specialitate al Uniunii, urmând ca 
solicitarea de emitere a ordinului de suspendare din funcţie a notarului public să fi e înaintată Ministerului Justiţiei. Astfel, 
în termen de 2 luni de la emiterea ordinului de suspendare, Camera în a cărei rază teritorială se afl ă judecătoria în cir-
cumscripţia căreia a fost numit notarul public suspendat de drept este obligată să înregistreze în RNENP atât ordinul 
de numire, cât şi pe cel de suspendare a notarului public.

Sediul secundar

Conform art. 65 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, oricare notar public poate solicita, Colegiului 
director al Camerei, înfi inţarea unui singur sediu secundar într-o localitate din cadrul circumscripţiei judecătoreşti unde 
îşi desfăşoară activitatea.

Astfel, sediul secundar:
  înregistrează în RNENP cu respectarea tuturor criteriilor de înregistrare a biroului notarial principal;
  are program de lucru cu publicul cel puţin o zi pe săptămână, programul fi ind afi şat la loc vizibil;

Observaţie: programul de funcţionare a acestuia va fi  stabilit, astfel încât să nu afecteze activitatea la sediul principal 
al biroului notarial.

  are evidenţe şi registre notariale proprii astfel cum acestea sunt prevăzute în Regu lamentul de aplicare a Legii nr. 
36/1995;

  are evidenţa fi nanciar-contabilă comună cu cea a sediului principal, conform art. 103 din Regulamentul de aplicare 
a Legii nr. 36/1995.

Observaţie: în cazul în care în localitatea în care funcţionează sediul secundar îşi stabileşte sediul principal un birou 
notarial, sediul secundar se desfi inţează, iar arhiva se va prelua de către biroul nou-înfi inţat.

Arhiva şi registratura

Potrivit dispoziţiilor art. 160 din Legea nr. 36/1995, biroul notarului public va avea arhivă şi registratură proprii.
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Arhiva activităţii notariale este proprietatea statului fi ind de utilitate şi de interes public, urmând a fi  păstrată, 
conservată şi predată în condiţiile legii.

Conform dispoziţiilor art. 134 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, pe baza aprobării direcţiei 
competente a Arhivelor Naţionale, deţinătorii de arhive notariale pot păstra şi după expirarea termenului de depunere 
la Arhivele Naţionale ale României documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, dacă acestea le sunt 
necesare în desfăşurarea activităţii lor. Arhiva notarială se păstrează în întregime, ca o singură unitate, evitându-se 
fragmentarea sau existenţa separată a părţilor de fond, precum şi includerea într-un fond a mai multor fonduri ori 
fragmente de fond.

Observaţie: documentele notariale, odată intrate în depozitele Camerelor, nu mai pot fi  retrase din administrarea 
acestora, cu excepţia situaţiei în care au fost predate în custodie pe termen limitat.

În conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, arhivele notariale sunt 
constituite din totalitatea registrelor şi opiselor notariale, a actelor notariale şi a documentelor în temeiul cărora acestea 
au fost întocmite.

Observaţie: constituie arhive notariale şi totalitatea registrelor şi opiselor notariale, a actelor notariale şi a documentelor 
în temeiul cărora acestea au fost îndeplinite de fostele notariate de stat în perioada 1950-1995.

Uniunea, Camerele şi birourile notariale au obligaţia să asigure integritatea arhivei nota riale, proprietate a statului, şi 
să aloce resursele necesare pentru protejarea şi păstrarea acesteia în condiţii de siguranţă.

Notarii publici au obligaţia de a organiza activităţile privind administrarea, utilizarea şi prote jarea documentelor pe 
baza normativelor elaborate de către Uniune şi Camere şi avi zate favorabil de Arhivele Naţionale. Totodată, aceştia pot 
solicita consultanţă de specia litate în domeniul arhivistic notarial Camerei din care fac parte sau Uniunii, pentru organi-
zarea unor măsuri de conservare, asigurare şi protecţie a documentelor pe care le deţin.

În cazuri speciale, precum o calamitate care a afectat arhiva notarială sau a provocat dispariţia unor acte din arhivă, 
notarul public informează de îndată Camera.

Notarii publici au, de asemenea, obligaţia de a se supune controlului de specialitate:
al Arhivelor Naţionale
al Ministerului Justiţiei
al Uniunii
al Came rei

pentru verifi  carea respectării prevederilor legale privind arh iva notarială, în 
tot ciclul de viaţă al documentelor conservate.

Notarii publici sunt obligaţi să păstreze arhiva la sediul biroului notarial, cu excepţia cazului în care s-a obţinut 
aprobarea Colegiului director al Camerei de conservare a aces teia, în întregime sau parţial, într-un alt spaţiu de arhivă.

Arhiva notarială poate fi  conservată, cu avizul Colegiului director al Camerei, şi în depozitele de arhivă ale Camerei.
Spaţiul destinat păstrării arhivei notariale trebuie să asigure conservarea documentelor împotriva distrugerii, 

degradării, aducerii în stare de neîntrebuinţare, sustragerii sau aban donului, fi ind avizat în acest scop de către Colegiul 
director al Camerei.

În cazul în care arhiva nu este păstrată şi conservată în condiţiile şi termenele stabilite de dispoziţiile legale privind 
Fondul Arhivistic Naţional, i se va atrage răspunderea notarului public. Arhiva poate fi  lăsată în păstrarea unui secretar 
responsabil cu arhiva sau, după caz, a arhivarului angajat de notarul public.

Potrivit dispoziţiilor art. 120 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, actele notariale, înregistrările 
şi evidenţele biroului notarial se întocmesc şi se arhivează pe suport hârtie, putând fi  ţinute şi pe suport accesibil 
echipamentelor de prelucrare automată a datelor.

În cadrul fi ecărui birou notarial se ţin, potrivit nomenclatorului arhivistic, mape şi dosare cu următoarele documente:
actele şi procedurile notariale întocmite;
actele privind activitatea administrativă, de personal şi fi nan ciar-contabilă.
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În funcţie de modul de ţinere a evidenţelor notariale la nivelul biroului notarial individual sau al societăţii profesionale 
notariale, arhiva notarială poate fi  comună ori separată.

Observaţie: în cazul dizolvării societăţii, arhiva creată nu poate fi  divizată sau fragmentată.

În privinţa eliberării înscrisurilor din arhiva biroului notarial, potrivit art. 124 din Regu lamentul de aplicare a Legii 
nr. 36/1995, actul original şi documentele care au stat la baza acestuia nu pot fi  scoase din arhiva în care sunt păstrate 
decât în cazurile prevăzute de lege.

În condiţiile legii, înscrisurile originale afl ate în arhiva biroului notarului public pot fi  cercetate de un magistrat, 
delegat în acest scop de autoritatea judiciară competentă. Aşadar, instanţa nu va putea cere trimiterea în original 
a testamentelor depuse la notarii publici sau a altor înscrisuri originale care se găsesc în arhivele acestora. Se vor 
putea însă cere copii certifi cate ale acestora. Cercetarea acestor înscrisuri, dacă este necesară, se va face, cu citarea 
părţilor, de un judecător delegat sau, dacă înscrisul se găseşte în altă localitate, prin comisie rogatorie, de către instanţa 
respectivă.

Observaţie: când procedura verifi cării înscrisurilor o impune, instanţa va putea ordona prezentarea testamentelor 
originale sau a altor înscrisuri originale, depuse la notarii publici pentru efectuarea expertizei grafoscopice în 
laboratoarele de specialitate dacă expertiza actului nu se poate efectua la sediul arhivei.

Potrivit dispoziţiilor art. 124 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, actele notariale păstrate în 
original în arhivă se eliberează la cererea instanţei de judecată sau a parchetului în legătură cu cauzele penale afl ate în 
curs, în condiţiile Codului de procedură penală.

Dacă actele notariale sunt cercetate pentru fals, pot fi  ridicate şi rămân la dosarul cauzei dacă sunt declarate ca 
false, cu obligaţia comunicării notarului public a hotărârii sau a ordonanţei procurorului; în caz contrar, actul se va 
restitui.

Înscrisurile care constituie probe într-un proces penal pot fi  scoase temporar din arhivele notariale numai la cererea 
procurorului sau a instanţei de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală, pe bază de proces-verbal încheiat 
cu persoana delegată în acest sens.

Înaintea scoaterii actului din arhiva notarială, notarul public face o copie legalizată, care se arhivează în locul actului, 
până când acesta va fi  restituit în arhivă, operaţiune scutită de plata oricăror taxe şi onorarii.

Observaţie: scoaterea din arhivă a actelor notariale originale în orice alte cazuri şi modalităţi decât cele prevăzute 
anterior, este interzisă, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Articolul 125 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, prevede că, pentru soluţionarea unor reclamaţii, 
sesizări sau, după caz, acte ori proceduri notariale, Uniunea, Camerele, organul de control sau un notar public pot 
solicita copii şi informaţii în legătură cu acestea, cel căruia i s-a solicitat neputând opune secretul profesional cu privire 
la conţinutul actului şi al documentaţiei acestuia. Cererea de eliberare de copii ale unor înscrisuri sau de informaţii cu 
privire la acestea se face în scris de către Uniune, Cameră ori notarul public solicitant.

Cererea trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: numărul de înregistrare, semnătura şi sigiliul solicitantului şi se 
transmite prin mijloace convenţionale de comunicare.

Cel căruia i se adresează cererea are obligaţia de a transmite, de îndată şi întocmai, cele solicitate, cu excepţia 
testamentelor, care nu pot fi  puse la dispoziţie fără dovada decesului testatorului.

Notarul public, de asemenea, este obligat să respecte dreptul părţilor actului notarial de a lua cunoştinţă de 
documentele care le privesc, afl ate într-un dosar întocmit cu privire la acestea, şi de a obţine copii, certifi cate sau extrase 
ale acestor documente. Astfel, notarul public, care deţine înscrisul ce face obiectul cererii, are obligaţia să soluţioneze 
cererea în cel mai scurt timp posibil.
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Observaţie: în cazul în care notarul public refuză eliberarea de copii, certifi cate sau extrase ale documentelor 
solicitate, şi afl ate în arhiva biroului în care acesta îşi desfăşoară activitatea, va trebui să comunice în scris refuzul 
său motivat. Dacă, însă, notarul public refuză nejustifi cat eliberarea unei copii sau informaţii din arhiva notarială, 
solicitantul se poate adresa Camerei în vederea aprobării cererii de eliberare a înscrisului. Cererea aprobată prin 
decizia Colegiului director al Camerei este obligatorie pentru notarul public. Astfel, notarul public trebuie să răspundă, 
în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile, oricărei solicitări a Colegiului director al Camerei, a Uniunii sau a 
organului de control, care vizează documente din arhiva biroului.

Conform prevederilor art. 127 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, Came rele deţin depozite de arhivă în 
care notarii publici pot depune, spre conservare şi admi nistra re, arhiva notarială, integral sau parţial, conform aprobării 
Colegiului director al Camerei.

Aşadar, după preluarea documentelor, Camera este obligată să respecte normele pentru prelucrarea şi asigurarea 
datelor cu caracter personal şi să protejeze interesele creatorului arhivei.

În vederea administrării şi protejării arhivelor notariale, Camera are următoarele obligaţii:
1. să amenajeze depozite de arhivă, care să asigure condiţii împotriva distrugerii, degra dării, aducerii în stare de 

neîntrebuinţare ori sustragerii documentelor conservate, avizate de către Arhivele Naţionale ale României, dotate 
cu sistemele de securitate necesare: sisteme antiefracţie, sisteme de detecţie şi stingere a incendiilor, sisteme de 
supraveghere video funcţionale;

2. să ia măsuri împotriva accesului neautorizat;
3. să asigure condiţii de securitate maximă din punctul de vedere al manipulării docu mentelor, pentru a asigura 

integritatea acestora şi securitatea informaţiilor pe întreg ciclul de depozitare şi transfer;
4. să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, insta laţiile, echipamentele sau 

altele asemenea, pentru administrarea corectă a arhivei notariale;
5. să se supună, în tot ciclul de viaţă al documentelor conservate, controlului de spe cialitate al Uniunii, precum şi al 

Arhivelor Naţionale ale României, pentru verifi carea respectării prevederilor legale.
În condiţiile expres prevăzute de art. 128 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, arhivă notarială poate fi  preluată 

integral sau parţial de către un birou notarial din cir cumscrip  ţia aceleiaşi judecătorii ori de către Camera în a cărei rază 
teritorială a funcţionat sau funcţionează notarul public care a creat arhiva respectivă, cu avizul Colegiului director al Camerei.

Arhiva notarială poate fi  transferată numai în custodia:
altui birou notarial 
sau
a Camerei.

Sub sancţiunea ridicării licenţei de funcţionare, notarul public nu poate transfera arhiva în custodia altei entităţi sau 
persoane de drept public ori privat, decât a celor anterior men ţionate.

Preluarea în custodie a unei arhive notariale se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, care va atesta 
starea documentelor şi numărul lor, însoţit de inventarele documentelor afl ate în arhivă, indicându-se şi individualizându-se 
documentele care lipsesc. În caz de urgenţă, predarea se poate face fără a se întocmi această documentaţie, care va fi  
realizată de către noul deţinător.

Până la numirea unui custode provizoriu ori până la realizarea transferului defi nitiv, Colegiul director al Camerei 
poate solicita punerea sub sigiliu a arhivei care trebuie preluată în custodie.

Astfel, orice persoană obligată la predarea unei arhive notariale către custodele stabilit trebuie să o predea acestuia 
de îndată ce avizul de numire a custodelui i-a fost notifi cat. În executarea acestei obligaţii, custodele desemnat poate 
solicita sprijinul organelor de ordine publică.

Predarea unei arhive notariale către un alt notar public din circumscripţia aceleiaşi jude cătorii vizează, în mod 
obligatoriu, toată arhiva notarială care este în posesia notarului public.

Observaţie: nu este permis transferul doar al unor părţi structurale din arhiva notarială predată, cu excepţia mapelor 
ajunse la termen care pot fi  predate către Arhivele Naţionale, în conformitate cu prevederile legale, sau în cazul în 
care se transferă doar anumite acte, cum ar fi  dosarul succesoral, care în condiţiile legii se transmite în original către 
notarul public care urmează să elibereze un certifi cat de moştenitor suplimentar, la cererea moştenitorilor, după caz.


