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lrl Republicale ln temeiul an. lX din Ordonanla de urqenlS a Guvernului nr. 1/2016 pentru
modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurA civilS, precum 9i a unor acle normative
conexe, asllel cum a fost introdus prin Legea nr. 1712017 privind aprobarea Ordonanlei de urgenlS
a Guvemului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur5 civila,
precum 9i a unor acle normalive conexe, publicata in Nlonilorul Olicial al Romaniei, Partea l, nr. 96
din 21 martie 2017, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea notarilor publicigia activitelii notariale nr. 36/1995 a fost republicatd in Monitorul Oficial al
Fiomaniei, Partea l, nr. 444 din l8 iunie 2014, iar ulterior a maifost modificate prin Legea nr. 206/2016
penlru completarea Ordonanlei de urgenla a Guvemului nr. | 19/2006 privind unele mdsuri necesare
penlru aplicarea unor regulamenle comunitare de la data adererii Romaniei Ia Uniunea EuropeanS,
precum Sipentru modificarea qicompletarea Legii notarilor publici 9i a activitalii notariale nr. 36/1995,
publicatd in l\ronitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 698 din I noiembrie 2016.
r'?r Potrivit art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7112019,
,,ln tot cupinsut Legii nt. 36/1995, rcpublicad,
sintagma "Casa de asigudri a notadlot publici" se inlocuieite cu sintagma "Casa de dspunderc civid
a notailot publici", sintagma "asigutare de dspunderc civile" se lnlocuieSte cu sintagma "conttact
do dspunderc civile", sintagma "contact de asigware" se inlocuiegte cu sintagma "conttact de
dspundete civile" , sintagma "limita minime a valoii de asigunrc" se lnlocuieSte cu sintagma " limita
tnhime a valotii garantate de tespundere civile", sintagma "Wime de asiguare" se inlocuie-$te cu
slnlagma "contibulie de re'pundere civiE", iar sintagma "nivelul pimei de a'igurate" se inlocuie,te
cu slntagma "niveiul cuantumului contibutiei.;'.in aceasta versiune aclualizate a Legii nr. 36/1995
B-a tdcul inlocuirea, acolo unde a fost cazul.
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Capitolul l. Dispozilii generale
Art.

l.

Activitatea notariala asigurd persoanelor fizice 9i juridice constatarea

raporturilorjuridice civile sau comerciale nelitigioase, precum $i exerciliul drepturilor
gi ocrotirea intereselor, in conlormitate cu legea.

Art.2. Activitatea notariald se realizeaza de notarii publici prin acte notariale
consultalii juridice notariale, in condiliile prezentei legi.

9i

3.

LEGEA NR.

36/1995

Art. 3-G

Art. 3. (1) Notarul public este investit se indeplineasce un serviciu de interes
public ai are statutul unei funclii autonome.
(2) Pe teritoriul Romaniei funclia de notar public se organizeaze 9i se exercita
numai in condiliile prezentei legi, in cadrul Uniunii Nalionale a Notarilor Publici
din Romania, denumita in continuare Uniunea, Ei al Camerelor Notarilor Publici,
denumite in continuarc Camere.
(3) Funclia de notar public se exercita numai de catre notarii publici membli ai
Uniunii, organizali in cadrul Camerelor.
(4) in exercitarea prolesiei gi in legatura cu aceasta, notarul public este protejat
de lege.
(5) Constituirea qi functionarea de torme de organizare a profesiei de notar
public, altele decat Uniunea gi Camerele, sunt interzise. Actele de constituire 9i de
inregistrare a oriceror altor lorme de organizare sunt nule de drept.
Art. 4. (1) Notarul public igi exercita funclia intr-un birou notarial. Formele de
exercitare a funcliei de notar public sunt:
a) birou individual;
b) societate profesionala.
(2) in cadrul biroului individual igi exercita funclia un notar public, angajali cu
studii superioare gi personal auxiliar.
(3) Societatea prolesionala se constituie din 2 sau mai mulli notari publici asociali. in
cadrul societalii profesionale, notarii publici asociati pot angaja personal cu studii
superioare gi personal auxiliar.
(4) Notarii publici asociali intr-o societate prolesionala igiexercite personal lunc,tia
$i raspund individual pentru activitatea lor.
(5) Notarul public nu igi poate exercita lunclia, in acelagi timp, in mai multe lorme
de exercitare a acesteia,
Art. 5. (1) Formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate
prin denumire, dupe cum urmeaza:
a) in cazul biroului individual- sintagma,,birou individual notarial" urmata fie de
numele notarului public titular, lie de denumirea biroului, in cazul in care notarul
public ai-a ales o denumire;
b) in cazul societalii profesionale - sintagma ,,societate prolesionala notariala"
urmatafie de numele notarilor publici asociali, lie de denumirea societalii profesionale,
in cazulin care notarii publici asociali gi-au ales o denumire.
(2) Denumirile prevdzute la alin. (1) vorligura pe insemnele exterioare ale birourilor
lndividuale sau ale sociealilor profesionale, in condiliile stabilite de statutul prolesiei.
(3) Prin contractul de asociere, notarii publici pot conveni ca denumirea societ5lii
prolesionale sA ramane nemodjficatd, in cazul decesului sau al iegirii din asociere
o unuia dintre asociali.
Art. 6. (1) Notarul public este liber sa opteze gi sa i9i schimbe in orice moment
opliunea pentru una dintre formele de exercitare a functiei prevazute de lege.
(2) Cu respectarea prevederilor prezentei legi 9i ale statutului profesiei, o lorma
do €xercitare a funcliei de notar public se poate transforma in alta fera a intra in
lhhldare.

At-t. Z-12

LEGEA NR. 36'/1995.4

Art. 7. Actul indeplinit de notarul public, puftand sigiliul

9i semnetura acestuia,

este de autoritate publice gi are fo4a probanta qi, dupa caz, lo4a executorie prevezute

de lege.
Art. B, Actele notariale potfiefectuate gide misiunile diplomatice gioficiile consulare
ale Romaniei, precum qi de alte institulii, in condiliile 9i limitele prevezute de lege.
NotA, A se vedea 9i Legea nr.6212019 privind activitatea consulare (M. Of nr.299 din
18 aprilie 2019).

Art.9. (1) Notarii publici giinstituliile prevezute la art. 8 care desfagoare adivitate
notariala au obligalia sa verilice,'in scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le
instrumenteaza se nu cuprinde clauze contrare legii qi bunelor moravuri, sa ceara
gi se dea lamuriri pa4ilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ce
le-au inleles sensul 9i le-au acceptat electele.
(2) in cazul in care actul solicitat este contrar legii 9i bunelor moravuri, notarul
public va reluza intocmirea lui.
Art. lO. Activitatea notariala seinfaptuiegte in mod egal pentru toate persoanele,
fera deosebire de rasa, de nalionalitate, de origine etnica, de limbe, de religie, de
sex, de opinie, de apartenenle politica, de avere sau de origine sociala.

An. I f. (1) Notarul public igi deslagoare adivitatea la sediul biroului notarial
in care funclioneaze. Pentru indeplinirea obligaliilor profesionale, notarul public se
poate deplasa Si in afara sediului biroului notarial, in limitele circumscripliei teritoriale
a judecetoriei in care igi desfegoara activitatea.

(2) in cazul in care in circumscriplia unei judecetorii funclioneaza mai multe
birouri de notari publici, competen,ta teritoriale a fiecarui notar public se intinde pe
tot cuprinsul acelei circumscriplii. Competenla teritorjale a notarilor publici numiliin
municipiul Bucuregti se intinde pe tot cuprinsul circumscripliei Tribunalului Bucureqti

Capitolul ll. Competenla notarilor Publici
Art. 12. Nolarul public indeplineqte urmatoarele acte 9i proceduri notariale:
a) redactarea inscrisurilor cu conlinut juridic, la solicitarea pa4ilor;
b) autentiticarea inscrisurilor;
c) procedura succesorale notariala;
d) cerlificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
e) legalizarea semndturilorde peinscrisuri, a specimenelorde semnature, precum
gi a sigiliilor;

t) darea de data certe inscrisurilor;
g) primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor 9i a documentelor prezentate de
pe4i, precum gi a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasile
cu ocazia inventarului succesoral, in limita spaliului 9i uiilitelilor de care dispune
biroul notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin 9i al cecuritor;
i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
j) electuarea gi legalizarea traducerilor;

5.

LEGEA NR. 36/1995

Arx.

lS-I5

k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;
l) activiteti fiduciare, in condi!iile legii;
m) numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n)inregistrarea gipastrarea, in condiliile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale
de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitaliilor gi/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divortului, in condiliile legii;
q) emiterea cedificatului european de moltenitor;
r) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mogtenitorilor;
s) emiterea titlurilor executorii notariale;
g) orice alte operaliuni prevezute de lege-

Art. 13. Notarii publici pot da gi alte consultalii juridice in materie notariale decat
cele prjvind conlinutul actelor pe care le indeplinesc Ai pot participa, in calitate
de specialigti desemnali de pd4i, la pregdtirea 9i intocmirea unor acte juridice cu
caracter notarial.

Art. 14. Notarul public poate desfagura, in condiliile legii, activiteli de agent al
Arhivei Electronice de Garanlii Reale Mobiliarelll, precum gi alte activitali decal cele
prevdzute de prezenta lege date in competenla sa.

Art. I5. in indeplinirea atribuliilor ce ii revin, notarul public are competenle
generalS, cu excepliile prevazute in situatiile urmatoare:
a) procedura succesorale notariala este de competenla nolaruluipublic din biroul
notarial situat in circumscriplia teritoriala a judecdtoriei in care defunctul gi-a avut
ultimul domiciliu;
b) in cazul mogtenirilor succesive, mogtenitorii pot alege competenla oriceruia
dintre notarii publici care igi desfSgoard activitatea intr-un birou individual sau intr-o
societate prolesionale din circumscriplia teritoriale a judecetoriei in care gi-a avut
ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;
c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin qi al cecurllor se fac de notarul
public din circumscriplia teritorlala a judecatoriei in care urmeaza a se lace plata;
d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, indreptarea erorilor materiale
sau completarea omisiunilor vadite se lace de notarul public in a cerui arhive se
af le originalul actelor notariale;
e) procedura divo4ului este de competenla notarului public cu sediul birouluiin
circumscriplia judecetorieiin a carei razd teritoriala se afla loculincheierii cdsatoriei
sau ultima locuinte comune a solilor;
l) procedura eliberdrii incheierii cu privire la rezultatul verjficarilor efectuate in
Registrulde evidenle a procedurilor succesorale alCamerelorgiin registrele nalionale
notariale ale Uniunii se indeplinegte de notarul public competent, in condiliile legii,
sa ef ectueze procedura succesorale:
g) orice alte situalii prevazute de lege.

I'l N.r in prezenl, Registrul Nalional de Publicitate lvlobiliara, reglementat prin Legea nr.29712018
(M. Of. nr. 1040 din 7 decembrie 2018), aspecl care lrebuie avut in vedere in tot cuprinsul Legii
nr. 36/1995, acolo unde este cazul.

Ait. lc-ltl

LEGEA NF.

36/1995.6

Art. 16. (1) Conflictele de competenta intre notarii publici din circumscriptia
aceleiagi cu4i de apel se solulioneaza de cetre Colegiul director al Camerei, la
sesizarea notarului public sau a pe4ii interesate.
(2) Conllictele de competenla dintre notarii publici din circumscriplia unor cu4i
de apel diferite se solulioneaza de cetre Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(3) Decizia Colegiului director al Camerei sau, dupe caz, a Biroului executiv
at Consiliului Uniunii poate fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la
judecatoria in a cerei circumscriplie igi deslagoara activitatea nolarul public cel din
urma sesizat. Hotararea judecatoriei este definitiva.
Art. 17. Secretarii consiliilor locale ale comunelor 9i ora9elor unde nu funclioneaze
birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea pe4ilor, legalizarea copiilor de pe
inscrisuri, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura private.

Art. lB. (1) Activitatea notariale a misiunilor diplomatice 9i oticiilor consulare
ale Romaniei se deslagoard pe baza legii romene gi a inlelegerilor internalionale la
care Bomania este parte, precum 9i potrivit uzanlelor internalionale.
(2) La cererea persoanelorlizice avand cetalenia romane, precum 9ia persoanelor
juridice romane, misiunile diplomatice gioficiile consulare ale Romanieiindeplinesc
urmdioarele acte notariale:
a) redactarea de inscrisuri, la solicitarea pe(ilor, in vederea indeplinirii uneia
dintre procedurile notariale prevdzute de lege in competenla misiunilor diplomatice
gi oficiilor consulare;
b) autentificarea inscrisurilor, cu exceplia actelorjuridice intre vii cu elect constitutiv
sau translativ de proprietate 9i a actelor privind alegerea, modilicarea 9i lichidarea
regimului matrimonial;
c) legalizarea sigiliilor Si a semnaturilor;
d) darea de data certa inscrisurilor prezentate de pe(i;
e) certificarea unor lapte;
f) legalizarea de copii de pe inscrisuri;
g) efectuarea 9i legalizarea traducerilor;
h) primirea in depozit a inscrisurilor 9i documentelor prezentate de pd4i;
i) eliberarea de duplicate de pe actele notarlale intocmite de misiunile diplomatice
sau oficiile consulare.
(3) Misiunile diplomatice 9l oliciile consulare nu pot indeplini procedura desfacerii
casatoriei gi procedura succesorale.

(4) Activitalile notariale prevazute la alin. (2), care produc efecte juridice in
Bomania, pot fi indeplinite de catre misiunile diplomatice 9i oficiile consulare ale
Romaniei Qi la cererea persoanelor lizice sau juridice straine, in masura in care
legile gi reglementarile statului de regedinld sau acordurile bilaterale nu se opun.
(5) Actele notariate se indeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau oliciilor

consulare, precum gi la bordul navelor gi aeronavelor sub pavilion romanesc care se
afla stalionate in raza de activitate a acestororgane, precum gila domiciliulcetaleanului
roman ori in alt loc, daca acest lucru este prevezut in convenliile internalionale la
care Romania gi statul de regedinla sunt pa4i sau legea locala nu se opune.

7.

Ar.1. l9-2O

LEGEA NB. 36/1995

NotA. A se vedea 9i
18 aprilie 2019).

Legea .62/2019

ptivind activitatea consulara (M. Of, nr. 299 din

Capitolul lll. Organizarea activit;lii notarilor publici
Secliunea 1 . Organizarea, funclionarea gi evidenla biroului
individual notarial gi a socieEii profesionale notariale
Art. 19. (1) Activitatea notarilor publici se desfagoare in cadrul unui birou notarial,
in care pot luncliona unul sau mai mulli notari publici asocia,ti in partida simple sau
comune, dupa caz, conform avizului Colegiuluidirector al Camerei, angajali cu studii
superioare gi personal auxiliar.
(2) Prin asociere, notarul public nu igi pierde dreptul la birou notarial individual.
(3) Asocierea gi incetarea asocierii notarilor publici care au sediul biroului in
circumscriplia aceleiagi judecetorii se dispun prin decizie a Colegiului director al
Camerei in a cdrei raze teritoriale se alla judecetoria in circumscriplia careia au
sediul notarii publici. Asocierea gi incetarea asocierii notarilor publici care nu au
sediul biroului in circumscriplja aceleiagijudecetorii se dispun prin ordin al ministrului
justiliei. Condiliile qi procedura privind asocierea, respectiv incetarea asocierii notarilor
publici, se stabilesc prin regulamentul de punere in aplicare a prezentei legilll.
(4)Asocierea, respectiv incetarea asocierii, produce efecte de la data inregistrerii
acesteia in Registrul national de evidenle a notarilor publici, denumit in continuare
FNENe linut de Uniune. Certificatulde inregistrare secomunice, deindate, Ministerului
Justiliei.

Art.20.

(1) Notarulpublic igi poate schimba sediulbiroului notarialdintr-o localitate

in alta localitate, prin concurs organizat de catre lnstitutul Notarial Boman, la nivel
nalional, pe posturile destinate schimberilor de sedii.
(2) Concursul de schimbari de sedii prevazut la alin. ('l ) consta intr-o probe
practicd scrisa. Nota minima de promovare este 7,00.
(3) Ocuparea posturilorde catre candidatiiadmigise face potrivit opliuniiexprimate
in cererea de inscriere la concurs, in ordinea mediilor oblinute gi in limita posturilor
prev5zute in ordinul de actualizare menlionat la art. 21 alin. (3) lit- d).
(4) Prin exceplie de la dispoziliile alin. (l), schimbarea sediului biroului notarial
dintr-o localitate in alta localitate se poate realiza prin incetarea calitdlii notarului
public titulargi preluarea postului acestuia, la cerere, de cetre notarul public asociat.
(5) in cazul in care in societatea profesionala funclioneaza mai mult de 2 notari
publici asociali, care nu sunt numiliin localitatea respective, loculvacantatin condiliile
alin. (4) se ocupa de notarul public nominalizat prln contractul de asociere de cetre
notarul public titular, dintre notarii asociali. in cazul in care nu este nominalizat unul
dintre notarii asociali, locul vacantat se ocupa prin concurs organizat in condiliile
prezentei legi.

rrr A se vedea Ordinul ministruluijusliliei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea R€gulamenlului de
aplicare a Legii notarilor publicigia aclivitdtii notariale nr.36/1995, publicat in l\4onitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 479 din I august 2013, cu modifichrile Si complete 16 ulto oaro.
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(6) La stabilirea posturilor destinate schimbarilor de sedii, Colegiile directoare
ale Camerelor vor tine seama atat de criteriile prevezute la art. 2'1 alin. (4), cat 9i de
locurile devenite vacante ca urmare a incetarii calitelii unor notari publici.
(7) Notarul publicigipoate schimba temporar sediul, prin asociere, dintr-o localitate

in alta localitale, cu respectarea dispoziliilor art. 19 alin. (1)'(3).
(8) Componenla comisiilor pentru organizarea 9i deslegurarea concursului de
schimbare de sedii se stabileqte potrivlt regulamentului aprobat de catre Consiliul
Uniunii. Din comisja de examinare gi din comisia de solulionare a contestaliilor lace
parte 9i cate un reprezentant al l\4inisteruluiJustiliei.
(9) Schimbarea sediului biroului se dispune prin ordin al ministrului justiliei.
(10) Schimbarea temporare a sediului biroului notarial prevezuta la alin. (7) se
dispune prin ordin al ministrului justiliei sau, dupa caz, prin decizie a Colegiului
director al Camerei.
('1 1) Procedura privind organizarea gi deslaqurarea concursului de schimbare
de sediu se stabilegte prin regulament, aprobat de Consiliul Uniunii.
NoG. A se vedea 9i Hoterarea Consiliului Uniunii Nalionale a Notarilor Publici din Romania
N.3212017 ptivind aptobarea Regulamentului de organizare gi desfaiurare a concursului
de schimbare a sediilor birourilor notariale (M. Ot. nr. 380 din 22 mai2017).

Sec,tiunea a 2-a- Actualizarea numerufui de notari publici
'in vedere
(1) La actualizarea numerului de notari publici se va avea
publici.
judecatorii
pulin
notari
funclia
cel
2
sa
igi
exercite
ca in circumscriplia unei
(2) Numerul posturilorde notar public se actualizeaza, de regule anual, de catre
ministruljustitiei. Actualizarea se face la propunerea Consiliului Uniunii'
(3) Ministrul justiliei va proceda, in primul trimestru al liecarui an, pe baza

Art.

2f.

propunerilor Consiliului Uniunii, la emiterea ordinelor de actualizare, in mod distinct,
pentru fiecare categorie de posturi care se actualizeaza, astfel:
a) posturile destinate judecAtorilor de la inalta Curte de Casalie 9i Justilie;
b) posturi destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat;
c) posturi destinate persoanelor care au cel pulin 6 ani vechime in funclii de
specialitate juridica 9i care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar
public;
d) posturi destinate schimberilor de sedii ale birourilor notariale.
(4) La formularea propunerii de actualizare, Consiliul Uniunii va !ine seama de:
a) propunerile Camerelor;
b) numarul notarilor publici in funclie;
c) numarul notarilor stagiari c^are urmeaza sa suslina examenul de definitivat;
d) cererile judecdtorilor de la lnalta Curte de Casalie 9i Justilie care urmeaze se
lie numili notar public cu scutire de examen:
e) cerinlele rezultate din intinderea teritoriului, numerul locuitorilor;
f) volumul gitipul procedurilor notariale solicitate de catre public;
g) media anuale a onorarlilor incasate de birourile notariale, pe localitali.
(5) La lormularea propunerilor de actualizare, Camerele vor avea in vedere
criteriile plevazute la alin. (4) lit. b)-g).
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A'|t 22-24

Sectiunea a 3-a. Dobandirea cafitelii de notar public

Art. 22. (1) Notar public poate Ii cel care indeplinegte urmatoarele condilii:
a) este cetdlean roman, cetelean al unuistat membru al Uniunii Europene, ce6lean
al unui stat apa4inand Spaljului Economic European sau cetalean al Conlederaliei
Elvellene 9i are domiciliul sau re€edinla in Romania;
b) are capacitate deplina de exerciliu;
c) este licentiat in drept;
d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a sevargirii unei infractiuni de
serviciu sau in legature cu serviciul ori a sdvargirii cu intenlie a unei alte infracliuni;
e) se bucura de o buna reputalie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
f) cunoagte limba romana;
g) este apt din punct de vedere medical 9i psihologic pentru exercitarea luncliei;
h) a delinut timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Nolarial
Roman gi a promovat examenul de delinitivat sau a exercilat timp de cel pulin 6 ani
o funclie de specialitate juridicd qi a promovat concursul de admitere in lunclia de
notar public.
(2) Dovada indeplinirii condiliei prevezute la alin. (.1) lit. g) se lace in baza unui
certificat medicalgia unui aviz psihologic emise de c5tre uniteli sanitare gicablnete

psihologice acreditate potrivit legii 9i cu care Uniunea sau Camerele au incheiat
protocoale de colaborare.

Art. 23. in toate cazurile in care, potrivit legii, existe obligalia indeplinirii condiliei
Wevezule la ad..22 alin. (1) lit. g), dispoziliile art. 22 alin. (2) sunt aplicabile.

Art. 2.1. (1) Pentru a deveni notar stagiar, o persoane trebuie sa indeplineasca
cumulativ condiliile prevazule la ad..22 alin. (1) lit. a)-g) qi se promoveze examenul
sau concursul de dobandire a calitelii de notar stagiar, organizat de lnstitutul Notarial
Roman.
(2) lnstitutul Notarial Roman organizeazd, pe posturile aprobate de Consiliul
Uniunii, intr-o zi lucretoare, la o date stabilitd de pregedintele Uniunii, examenul sau
concursul de dobandire a calitalii de notar stagiar.
(3) Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar conste intr-o probd
scris5, cu caracter teoretic, din tematica aprobatd de Consiliul Uniunii. Nota minime

de promovare este 7,00. Candidalii declarali admigi vor ocupa locurile in limita
posturilor aprobate de Consiliul Uniunii pentru Camera la care gi-au depus cererea
de inscriere la examen sau concurs. Un candidat poate depune cererea de inscriere
la examen sau concurs la o singurd Camerd.

(4) Locurile destinate dobandirii calitelii de notar stagiar se aprobe de catre
Consiliul Uniunii, dupa consultarea Colegiilor directoare.
Note. A se vedea 9i Ordinul ministrului justitiei M.27921C12O17 privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea gidesfdgurarea examenuluisau a concursului pentru
dobandirea calitalide notar stagiar, cu modificerile gicompleterile ulterioare (M. Of. nr.861
din 1 noiembrie 2017).

Art. g5

LEGEA NF, 36/1995

. 10

Art. 25, (1) Dupa promovarea examenului sau concursului prevazut la art. 24,
notarul stagiar urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregetire teoretice 9i practice
organizate de lnstitutul Notarial Roman.
(2) Pe perioada deslagurerii stagiului, notarul stagiar supofte cheltuielile de prege re
stabilite de catre lnstitutul Notarial Roman. Nelrecventarea cursurilor sau neplata

cheltuielilor de pregalire atrage incetarea calite,tii de notar stagiar. Structura pregdtirii
qi condilille aplicerii sanctiunii prevezute in prezentul alineat, precum 9i procedura
desfagu;arii stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de cdtre Consiliul uniunii'
(3) Pregatirea teoretica se deslagoare prin frecventarea cursurilor organizate
de lnstitutul Notarial Roman. Pregetirea practice se desfagoara in cadrul unui birou
nolarial, desemnat de catre Colegiul director al Camerei in care notarul stagiar a
suslinut examenulsau concursulde dobandire a calitelii de notarstagiar, cu acordul
notarului public coordonator.
(4) Aclivitatea unui notar stagiar poate li indrumate numai de notari publici cu o
vechime de cel pulin 6 aniin aceaste calitate qi care se bucure de o bune reputalie
prolesionala.
(5) Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie se participe
gi sa promoveze examenul de definitivat organizat de lnstitutul Notarial Roman,
denumit in continuare /NB.
(6) Examenulde delinitivat constain doue probe scrise, respectiv una cu caracler
teoreticAiuna cu caracter practic, din tematicade concurs. Media minimade promovare
este 7,00, dar nu mai pulin de nota 5,00 la fiecare proba.
(4 Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se
prezenta la cel mult doua sesiuni ale examenului de definitivat.
(8) Comisia de examinare pentru examenul de delinitivat este constltuite din
urmatorii membri: un membru al Consiliului Uniunii, care este $i preqedintele comisiei,
un reprezentant al Ministerului Justiliei, un membru al corpului didactic din invelamantul

superior de specialitate 9i 2 notari publici cu prestigiu profesional, desemnali in

conditiile regulamentului de organizare gi destasurare a concursului.
(9iin funclie de numarulcandidalilor, Consiliul Uniunii, la propunerea lNR, poate
hotari suplimentarea numerului comisiilor de examinare cu componenla celei prevazute
la alin. (8), cu exceplia pregedintelui, care este unic.
(10) Dispozi!iile alin. (8) $i (9) se aplice in mod corespunzetor 9i pentru constituirea
comisiei de solulionare a contestaliilor.
(11) Rezultatele examenuluide definitivat se valideaza de cetre Consiliul Uniunii,
la propunerea pregedintelui comisiei de examinare.
('12) Examenul sau, dupa caz, concursul de dobandire a calitelii de notar stagiar
se susline in limba romane gi se organizeaza de catre lnstltutul Notarial Roman,

conform condiliilor gi procedurii prevazute prin regulament aprobat de ministrul
justiliei, la propunerea Consiliului Uniunil. Componenla comisiilor pentru organizarea
gi des{dgurarea examenului sau, dupe caz, a concursului de dobandire a calitalii

de notar stagiar se stabileqte potrivit regulamentului. Din comisia de examinare
gi din comisia de solulionare a contestaliilor face parte $i cate un reprezentant al
Ministerului Justiliei.

A.l"L.2G-28
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(13) Examenul de definitivat, concursul de dobandire a calitalii de notar public,
concursul de schimberi de sedii, precum $i examenul sau, dupa caz, concursulde
dobandire a calitalii de notar stagiar se destegoara la Bucuregti.
(14) Regulamentul pentru organizarea gi desf5gurarea examenuluide definitivat
gi a concursului pentru dobandirea calitalii de notar public se aprobe prin ordin al
ministrului justiliei, la propunerea Consiliului Uniunii.
Nota. A se vedea gi:

>

Holdrarea Consiliului Uniunii Nalionale a Notarilor publicidin Romania

fi.6712018 penlru aprobarea Regulamentului de desfegurare a stagiului de pregitire

prolesionala a notarilor stagiari; > Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014 privind
aprobarea Regulamentului pentru organizarea 9i desfegurarea examenului de definitivat
9i a concursului de admitere in funclia de notar public, cu modilicarile 9i completerile
ulterioare (M. Of. nr. 290 din 22 aprilie 2014).

Art, 26. in termen de 15 zile de la validarea rezultatelor, candidalii care au
promovat examenul de definitivat igi exprime opliunile pentru ocuparea locurilor
de notar public, in ordinea mediilor oblinute pe locurile din cadrul Camerei in care
au suslinut examenul sau concursul de dobandire a calitelii de notar stagiar gi in
limita locurilor cuprinse in ordinul de actualizare prevezut la art. 21 alin. (3) lit. b).
Art.27. Dupd exprimarea optiunilorde ocupare a locurilor gicomunicarea aceslora
Ministerului Justiliei de catre Consiliul Uniunii, candidalii declaraliadmigisunt numiti
notari publiciprin ordin al ministruluijustiliei, in termen de 30 de zile de lacomunicare.
Art.2B. (1) Poate dobandicalitatea de notar public qi persoanacare indepllnegte
cumulativ condiliile prcvezul€ la arl- 22 alin. (1) lit. a)-g), are cel pulin 6 anivechime
intr-o funclie de specialitate juridica gi promoveaza concursul de admitere in funclia
de notar public organizat de lNR.
(2) Persoanele care doresc sa dobandeasca calitatea de notar public, in condiliile
alin. ( 1), trebuie se se inscrie la Camera in circumscliplia careia doresc se igi
desfegoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Camere gj
cuprins in ordinul de actualizare emis de ministrul justiliei.
(3) INR organizeaza concursul de admitere la nivel nalional pentru persoanele
inscrise din loate Camerele, la o data unice stabilita de pregedintele Uniunii, in
condiliile stabilite de regulamentul de organizare qi funclionare a concursului.
(4) Comisia de examinare 9i Comisia pentru solulionarea contestaliilor pentru
concursul de admitere se constituie potrivit dispoziliilor art. 25 alin. (8)-(10).
(5) Concursul de admitere consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter
leoretic aiuna cu caracter practic, din tematica deconcurs, Media mjnime de promovare
osle 7,00, cu condilia ca la fiecare proba din concurs se oblina cei pulin nota 5,00.
(6) Pregedintele concursuluiinainteazd, spre validare, Consiliului Uniunii rezultatele

concursului de admitere,
justi,tiei ff.14941C12014 ptivind aprobarea Begulamenlului penlru organizarea gidesfa$Urarea examenuluide definitivat 9ia concursuluide
admitere in functia de notarpublic, cu modificarile Sicompletdrile ulterioare (M. Ol. nr.290
din 22 aTilie 2O1 4).

Noti. A se vedea Si Ordinul ministrului

Art. 29-34
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Art. 29. Concursul de admitere in funclia de notar public pentru persoanele

care au cel pulin 6 ani vechime intr-o tunclie de specialitate juridica se organizeaza
de calre lNR, ia solicitarea Consiliului Uniunii, ori de cate ori este necesar, dar cel
putin o date la 2 ani.
Art. 30. in termen de 15 zile de la data validarii rezultatelor, candidalii care au
promovat concursul de admitere igi exprime optiunile pentru ocuparea locurilor de
notar public, in ordinea mediilor oblinute pe locurile din cadrul Camerei in care s-au
inscris la concurs 9i in limita locurilor cuprinse in ordinul de actualizare prevazd la
art.21 alin. (3) lil. c).
Art, Bl, Dupd exprimarea opliunilor de ocupare a locurilor gicomunicarea acestora
Ministerului Justiliei de catre Consiliul Uniunii, candidaliideclaraliadmigisunt numili
notari publici prin ordin al ministruluijustiliei, in termen de 30 de zile de la comunicare'
Dupe numirea prin ordin al ministrululjustiliei, notarii publici care au obtinut
aceaste calitate in condiliile art. 28 au obligalia de a urma cursuri privind pregetirea
pradice pentru desfa$urarea prolesiei de notar, precum 9i pentru organizarea activitalii
unui birou notarial, cursuri organizate de INR pe o perioada $abilite de cete Consiliul

Art.32.

Uniunii, cu plata taxelor alerente.

Art. SS. (1) Pot dobandi, la cerere, fera examen, calitatea de notar public
judecetorii de la inalta Curte de Casatie 9i Justilie, in temeiul dispoziliilor

art

ai

102

din Legea nr.303/2004 privind statutuljudecatorilor 9i procurorilor, republicata,
alin.
cu modificerile 9i completarile ulterioare. Cererea de numire se adreseaze minlstrului
justiliei, in termen de cel mult un an de la data expirarii mandatului sau elibereriidin
(2)l1l

funclie, din motive neimputabile.
(2) Pentru afiavute in vedere la emiterea ordinuluide actualizare, cererile de numire
se depun pana la data de 3l martie a fiecarui an, la Ministerul Justiliei. Solicitantul
va preciza in cererea de numire Camera in a carei circumscriptie doregte se i9i
exercite activitatea. Cererile depuse dupe aceasta date vor Ii solulionate in anul
urmetor. Sub sanctiunea respingerii cererii de numlre, solicltantul va depune odata
cu cererea dovezile din care se rezulte ca indeplineqte condiliile art. 22 alin' (1)
lit. a)-g), precum Si o declaratie pe propria raspundere, incheiate in lorma autenticd,
din care se rezulte ce nu a revenit pe funclia de magistrat delinuu anterior sau pe
o alte funclie de judecator ori procuror 9i nu a optal pentru intrarea in avocatur5'
(3) Ministerul Justiliei va transmite Consiliulul Uniunii, in 30 de zile de la expirarea

termenului prevdzut ia alin. (2), cererile judecetorilor care indeplinesc conditiile
prevezute mai sus.

Art 3,f. (1) in lunclie de cererile comunicate de Ministerul Justiliei, Consiliul
Uniunii va solicita Camerelor pentru care judecatorii 9i-au exprimat optiunea sd
propuna un numar de locuri corespunzdlor cu opliunile lormulate. La formularea
lrl Potrivit arl. 102 atin. {2) din Legea nr. 303/2004 privind stalulul ludecatorilor 9i procurorilor'
republicatd (M. Of. nr. 8ZO din tS sepiemOrie ZOO5)' "Judecebii ina/4"i Cu4i de .Casalie 9i Justilie
ceroh le-a expiat mandatul pentru carc au fost num\i oi, dupe caz sunl eliberali.din.nPtiv:
neimpulabile ili pAstteaze gadut dobendit in iercrhie 9i pol ocupa o funclie de judecebr Ia lnaka
CM; de Casaii; 9i Justilie ;i pot rcveni pe lunclia de magisttat delinuE anteiot sau pe o al6 funclie
de iudecdtor ori frocurdr sAu pot opta pentru intrarca in avocatute sau nolaial lerd examei''
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propunerilor, Camerele vor avea in vedere criteriile prevazute de prezenta lege
pentru actualizarea numarului de posturi.
(2) Pe baza propunerilor primite de Ia Camere, Consiliul Uniuniilormuleaza propunerile de posturi destinate a fi ocupate dejudecetorii de lainalta Curte de Casalie
gi Justilie, pe care le supune aprobarii ministruluijustitiei.
(3) Dupa emiterea ordinului de actualizare a posturilor destinate a fi ocupate de
judecebriide lainalta Curte de Casalie giJustilie, ministruljustilieiva emite ordinele de
numirein funclia de notar public a solicitanlilor care indeplinesc condiliile de mai sus.
(4) ln cazul in care exi$e mai mulli solicitanli pentru acelagi post, acegtia vor
fi departajali dupa citeriile stabilite in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 35. Dupe numirea prin ordin al ministrului justiliei, notarii publici care au
oblinut aceasta calitate in condiliile art. 33 au obligalia de a urma cursuri de preg5tire
pradica pentru deslagurarea profesiei de notar, precum gi pentru organizarea activitelii
unui birou notarial, cursuri organizate de INR pe o perioade stabilita de catre Consiliul
Uniunii, cu plata taxelor aferente.
Sec,tiunea a 4-a. Numirea in functia de notar public

Art.36. (1) Notarulpublic este numit de ministruljustiliei, la propunerea Consiliului
Uniunii, in baza cererii celui interesat gi dupe ce face dovada indeplinirii condiliilor
prevezub la at1. 22.
(2) in ordinul de numire in funclie se menlioneaza circumscriplia judecatoriei gj
localitatea in care este numit notarul public.

Art.97. Dupe implinirea varstei de 75 de ani, notarul public igi poate exercita
functia numai daca prezinta anual un certificat medical privind indeplinirea condiliei
Wevezui€ la afi. 22 alin. (1) lit. g).
Art. sB, Exercitarea lara drept a luncliei de notar public constituie inlracliune gi
se sanclioneazd potrivit legii penaleNote, A se vedea $i art. 348 din Codul penal.

Art. 39. (1) Dupa emiterea ordinului de numire in lunclie in condiliile art. 36,
notarul public va depune jurdmantul.
(2) Juramantulva fi depus, intr-un cadru solemn, de cetre notarul public in lala
ministrului justiliei gi a preqedintelui Uniunii sau a reprezentantilor acestora.
(3) Juremantul are urmetorul conlinut: ,,Jur se respect Constitulia 9i legile ldrii,
se-mi indeplinesc cu onoare qi credibilitate publice, cu congtiinla 9i fara pdrtinile
atribuliile ce-mi revin gi se pestrez secretul prolesional. Aga sd-mi ajute Dumnezeu!"
(4) Referirea la divinitate din lormula jurdmantului se schimba potrivit credinlei
rsligioase a nolarului public.
(5) Notarul public fare confesiune va depune juramantul lare formula religioasa,
pe congtiinla gi onoare.
Art. ,fO. (1) Notarul public care, dupa numire, igi va deslegura activitatea intr-un
birou individual notarial este obligat, in termen de 3 luni de la emiterea ordinului
de numire in funclie, sa igiinregistreze sediul biroului individualin RNENP. Pentru

