LEGE
pentru modificarea Legii nr. 69/2016 cu privire la
organizarea activității notarilor

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. Articolul 24 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și
în cazul situațiilor excepționale generate de epidemii, pandemii, calamități
naturale, al situațiilor de criză teroristă sau al altor situații excepționale, care fac
imposibilă prezența fizică a membrilor Adunării Generale a Notarilor la ședințele
acesteia, pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere, ședințele respective pot
fi desfășurate la distanță, în regim on-line, 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 către Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale. Camera
Notarială asigură respectarea dreptului de exprimare a votului în cadrul ședinței
Adunării Generale a Notarilor, caracterul secret al votului, precum și înregistrarea
acestuia.”
2. Articolul 25 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și
în cazul situațiilor excepționale generate de epidemii, pandemii, calamități
naturale, al situațiilor de criză teroristă sau al altor situații excepționale, care fac
imposibilă prezența fizică a membrilor Comisiei de licențiere la ședințele acesteia,
ședințele respective pot fi desfășurate la distanță, în regim on-line, prin intermediul
mijloacelor de comunicații electronice, precum sistemul de teleconferință sau de
videoconferință. Organizarea și desfășurarea ședințelor la distanță au loc conform
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unui regulament, aprobat de Ministerul Justiției după consultarea Camerei
Notariale. Camera Notarială asigură respectarea dreptului de exprimare a votului în
cadrul ședinței Comisiei de licențiere, caracterul secret al votului, după caz,
precum și înregistrarea acestuia.”
3. Articolul 47 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) În cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și
în cazul situațiilor excepționale generate de epidemii, pandemii, calamități
naturale, al situațiilor de criză teroristă sau al altor situații excepționale, care fac
imposibilă prezența fizică a membrilor Adunării Generale a Notarilor la ședințele
acesteia, ședințele respective pot fi desfășurate la distanță, în regim on-line, 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. Camera Notarială asigură respectarea dreptului de
exprimare a votului în cadrul ședinței Adunării Generale a Notarilor, caracterul
secret al votului, după caz, precum și înregistrarea acestuia.”
4. Articolul 48 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) În cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și
în cazul situațiilor excepționale generate de epidemii, pandemii, calamități
naturale, al situațiilor de criză teroristă sau al altor situații excepționale, care fac
imposibilă prezența fizică a membrilor Consiliului Camerei Notariale la ședințele
acestuia, ședințele respective pot fi desfășurate la distanță, în regim on-line, 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. Camera Notarială asigură respectarea dreptului de
exprimare a votului în cadrul ședinței Consiliului, caracterul secret al votului, după
caz, precum și înregistrarea acestuia.”
5. Articolul 52 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) În cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și
în cazul situațiilor excepționale generate de epidemii, pandemii, calamități
naturale, al situațiilor de criză teroristă sau al altor situații excepționale, care fac
imposibilă prezența fizică a membrilor Comisiei de etică la ședințele acesteia,
ședințele respective pot fi desfășurate la distanță, în regim on-line, 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
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Notariale. Camera Notarială asigură respectarea dreptului de exprimare a votului în
cadrul ședinței Comisiei de etică, caracterul secret al votului, după caz, precum și
înregistrarea acestuia.”
6. Articolul 68 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul declarării stării de urgență, de asediu sau de război, precum și
în cazul situațiilor excepționale generate de epidemii, pandemii, calamități
naturale, al situațiilor de criză teroristă sau al altor situații excepționale, care fac
imposibilă prezența fizică a membrilor Colegiului disciplinar la ședințele acestuia,
ședințele respective pot fi desfășurate la distanță, în regim on-line, 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. Camera Notarială asigură respectarea dreptului de exprimare a votului în
cadrul ședinței Colegiului disciplinar, caracterul secret al votului, după caz, precum
și înregistrarea acestuia.”
Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Ministerul Justiției, în comun cu Camera Notarială, va asigura aprobarea actelor
necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.
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