
2. Ordinul nr. 2333/C/2013 
al ministrului justiţiei privind aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici  
şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat în 
M. Of. nr. 479 din 1 august 2013

rectificat în M. Of. nr. 591 din 19 septembrie 2013;

cu modificările şi completările aduse prin:

Ø	Ordinul nr. 1886/C/2016 al ministrului justiţiei pentru modificarea alin. (1) al art. 331 din 
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 (M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016);

Ø	Ordinul nr. 4181/C/2016 al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor 
ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 978 
din 6 decembrie 2016);

Ø	Ordinul nr. 1618/C/2017 al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 (M. Of. nr. 468 din 22 iunie 2017);

Ø	Ordinul nr. 6887/C/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare 
a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului 
justiţiei nr. 2.333/C/2013 (M. Of. nr. 1135 din 25 noiembrie 2020).

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 
justiţiei nr. 710/C/1995 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. 

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 
va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare. 
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Anexele nr. 1‑39

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Activitatea notarială pe teritoriul României se îndeplineşte de notarii 
publici numiţi în funcţie de către ministrul justiţiei, în condiţiile Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, denumită 
în continuare lege, şi ale prezentului regulament. 
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Art. 2. (1) În afara graniţelor României, activităţile notariale prevăzute de legislaţia 
în vigoare pot fi îndeplinite numai de persoanele cu atribuţii în acest sens din cadrul 
misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României, precum şi de comandanţii 
navelor şi aeronavelor sub pavilion românesc. 

(2) Secretarii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează 
birouri notariale sau sedii secundare ale acestora pot legaliza copii de pe înscrisurile 
prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată, atribuţie ce nu 
poate fi delegată altei persoane. 

Art. 3. Prin activitate notarială se înţelege totalitatea actelor, procedurilor şi 
consultaţiilor îndeplinite de notarul public în exercitarea funcţiei, date în competenţa 
sa prin lege. 

Capitolul II. Competenţa notarilor publici

Art. 4. (1) Notarul public îndeplineşte activităţile notariale prevăzute la art. 12 
şi 13 din lege, precum şi activităţile date în competenţa sa prin alte acte normative. 

(2) Notarul public are competenţă generală, cu excepţiile prevăzute la art. 15 
din lege. 

Capitolul III. Organizarea activităţii notarilor publici

Secţiunea 1. Dobândirea calităţii de notar public

Subsecţiunea 1. Dobândirea calităţii de notar public  
ca urmare a efectuării stagiului şi promovării examenului  

de notar public pentru notarii stagiari

Notă. A se vedea şi: ► Ordinul ministrului justiţiei nr. 2792/C/2017 privind aprobarea 
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru 
dobândirea calităţii de notar stagiar, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 861 
din 1 noiembrie 2017); ► Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor publici din 
România nr. 67/2018 pentru aprobarea Regulamentului de desfăşurare a stagiului de 
pregătire profesională a notarilor stagiari; ► Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2014 privind 
aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat 
şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, cu modificările şi completările 
ulterioare (M. Of. nr. 290 din 22 aprilie 2014).

Art. 5. (1)[1] Poate deveni notar stagiar persoana care îndeplineşte următoarele 
condiţii, dovedite cu următoarele documente:

a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 
aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul 
ori, după caz, reşedinţa obişnuită în România, dovadă care se face cu acte eliberate 
de autorităţile române competente;

[1]  Alin. (1) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 1618/C/2017. 

Art. 2-5
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b) are capacitatea de exerciţiu deplină, dovadă care se face printr‑o declaraţie 
pe propria răspundere a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut şi nu i‑a fost 
restrânsă capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile, în condiţiile legii;

c) este licenţiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licenţă obţinută în 
România ori, în cazul obţinerii în altă ţară, echivalată sau recunoscută de autorităţile 
române;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de 
serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni, 
dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia eliberat 
de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;

e) se bucură de o bună reputaţie, dovedită cu scrisoare de recomandare, de 
regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele 
asemenea, precum şi cu certificat de cazier fiscal ori echivalentul acestuia eliberat de 
autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;

f) cunoaşte limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaştere a limbii 
române. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română;

g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, 
dovadă care se face cu certificatul medical şi avizul psihologic emise de către unităţi 
sanitare şi cabinete psihologice acreditate potrivit legii şi cu care Uniunea Naţională 
a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, sau Camerele 
Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, au încheiat protocoale de colaborare;

h) promovează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar 
organizat de Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, dovadă care se 
face prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, 
denumit în continuare Consiliul Uniunii, de validare a rezultatelor examenului sau 
concursului. 

(2) La cererea de înscriere se va ataşa şi dovada plăţii taxelor stabilite pentru 
înscrierea la examen sau la concurs. 

(3)[1] În toate cazurile în care, potrivit legii, există obligaţia îndeplinirii condiţiei 
prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. g) din lege, competenţa de a efectua examinarea 
medicală şi de a elibera avizul psihologic aparţine, după caz, unităţilor sanitare şi 
cabinetelor psihologice, acreditate potrivit legii, şi cu care Uniunea şi/sau Camerele 
au încheiat protocoale de colaborare. 

Art. 6. (1)[2] INR organizează, de regulă anual, într‑o zi lucrătoare, examenul 
sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, pe posturile aprobate 
de Consiliul Uniunii, după consultarea Colegiilor directoare ale Camerelor. Data 
examenului sau concursului se stabileşte de către preşedintele Uniunii, prin dispoziţie.

(2) Examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se 
validează de către Consiliul Uniunii, în condiţiile Regulamentului privind organizarea 
şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar 
stagiar, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. 

[1]  Alin. (3) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul 
nr. 1618/C/2017.

[2]  Alin. (1) şi (2) ale art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din 
Ordinul nr. 1618/C/2017.
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(21)[1] Consiliul Uniunii invalidează examenul sau concursul pentru dobândirea 
calităţii de notar stagiar numai în cazul nerespectării procedurilor prevăzute de lege, 
de prezentul regulament sau de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat 
prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. În cazul invalidării 
examenului sau concursului, INR organizează fără plata taxei de participare un 
nou concurs ori examen numai pentru candidaţii care au fost admişi să participe la 
concursul invalidat. 

(3)[2] Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului sau a examenului 
pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, componenţa, numirea membrilor comisiilor, 
numărul şi modul de constituire a acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare 
şi de desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar 
stagiar. 

(4)[3] Abrogat. 
(5)[4] Tematica şi bibliografia de examen sau de concurs, aprobate prin hotărâre 

a Consiliului Uniunii şi avizate de către ministrul justiţiei, se publică pe pagina de 
internet a Uniunii, a INR şi a fiecărei Camere, cu cel puţin 90 de zile înainte de data 
desfăşurării examenului sau concursului. 

Art. 7.[5] Consiliul Uniunii aprobă numărul de posturi destinate examenului sau 
concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, după consultarea Colegiilor 
directoare ale Camerelor. 

Art. 8. (1) Colegiul director al Camerei stabileşte, până la data de 15 mai a 
fiecărui an calendaristic, birourile notariale în care notarii stagiari vor efectua stagiul 
de pregătire practică. 

(2) Pentru ca un birou notarial să fie avizat de către Colegiul director al Camerei 
în vederea desfăşurării de către notarii stagiari a stagiului de pregătire practică, 
notarul public care va coordona activitatea de pregătire trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:

a) să aibă, până la data de 15 mai a anului în care este organizat examenul sau 
concursul, cel puţin 6 ani vechime în funcţia de notar public;

b) să se bucure de o bună reputaţie profesională, prezumată, în acest caz, prin 
lipsa sancţiunilor disciplinare aplicate prin hotărâre definitivă, în ultimii 3 ani.

Art. 9. (1)[6] După promovarea examenului sau a concursului, notarul stagiar va 
încheia contractul de pregătire cu INR. În contractul de pregătire se vor cuprinde:

a) perioada legală de desfăşurare a stagiului;
b) condiţiile de desfăşurare a acestuia;

[1]  Alin. (21) al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 1618/C/2017.
[2]  Alin. (3) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul 

nr. 1618/C/2017.
[3]  Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat prin art. I pct. 5 din Ordinul nr. 1618/C/2017. 
[4]  Alin. (5) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul 

nr. 1618/C/2017.
[5]  Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din Ordinul nr. 1618/C/2017.
[6]  Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Ordinul 

nr. 1618/C/2017. 
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c) cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire profesională. 
Contractele de pregătire se încheie în termen de 20 de zile lucrătoare de la validarea 
de către Consiliul Uniunii a examenului sau concursului. 

(2) După promovarea examenului sau a concursului şi încheierea contractului de 
pregătire, candidatul are obligaţia să urmeze, timp de 2 ani, cursurile de pregătire 
teoretică şi practică. 

(3) Calitatea de notar stagiar încetează în următoarele cazuri:
a) refuzul încheierii contractului de pregătire cu INR;
b) absenţa nejustificată la cel puţin 15% din totalul orelor alocate cursurilor de 

pregătire teoretică şi practică;
c) neplata cheltuielilor aferente pregătirii;
d) respingerea la două examene de definitivat;
e)‑f)[1] abrogate; 
g)[2] în situaţia în care, în perioada de stagiu, se constată că notarul stagiar nu 

mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)‑e) şi g). În 
cazul neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), dispoziţiile art. 40 
alin. (3) din lege se aplică în mod corespunzător. 

(31)[3] Calitatea de notar stagiar încetează de drept la data numirii în funcţia de 
notar public, prin ordin al ministrului justiţiei. 

(4) Încetarea calităţii de notar stagiar se dispune de către Biroul executiv al 
Consiliului Uniunii din oficiu ori la sesizarea INR, a Colegiului director al Camerei 
sau a notarului public coordonator. 

Art. 10. (1) Stagiul de pregătire teoretică şi practică a notarului stagiar este de 
2 ani, fără posibilitatea reducerii acestuia, şi se desfăşoară după cum urmează:

a) un an de pregătire teoretică în cadrul INR; 
b) un an de pregătire practică în cadrul biroului notarial desemnat de Colegiul 

director al Camerei. 
(2)[4] În cazul în care se respinge cererea de înscriere la examen, la solicitarea 

notarului stagiar, Consiliul director al INR aprobă prelungirea contractului de pregătire 
încheiat cu notarul stagiar cu încă un an, pe cheltuiala acestuia din urmă, caz în 
care notarul stagiar efectuează 6 luni pregătire teoretică şi 6 luni pregătire practică. 

Art. 11. (1) Pregătirea practică se efectuează în cadrul biroului notarial şi constă în:
a) prezentarea sub aspect practic de către notarul public coordonator a evidenţelor 

notariale şi financiar‑contabile, a arhivei, precum şi a modului de lucru cu publicul;
b) prezentarea şi explicarea de către notarul public coordonator a modului de 

instrumentare a actelor şi procedurilor notariale;
c) asistarea notarului public coordonator de către notarul stagiar la instrumentarea 

actelor şi procedurilor notariale. 

[1]  Lit. e) şi f) de la alin. (3) al art. 9 au fost abrogate prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 1618/C/2017.
[2]  Lit. g) de la alin. (1) al art. 9 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 9 din 

Ordinul nr. 1618/C/2017. 
[3]  Alin. (31) al art. 9 a fost introdus prin art. I pct. 10 din Ordinul nr. 1618/C/2017.
[4]  Alin. (2) al art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Ordinul 

nr. 1618/C/2017.
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(2) Colegiul director al Camerei, din oficiu, la sesizarea notarului public coordonator 
cu privire la imposibilitatea desfăşurării stagiului ori la sesizarea notarului stagiar cu 
privire la modul necorespunzător de desfăşurare a pregătirii, dispune desemnarea 
unui alt notar public coordonator. 

(3) Programul de desfăşurare a stagiului la nivelul biroului notarial este de minimum 
6 ore în fiecare zi lucrătoare. 

(4) Pe perioada desfăşurării stagiului în biroul notarial, notarul stagiar nu poate 
semna niciun act notarial şi nu poate instrumenta nicio procedură notarială. 

(5) Colegiul director al Camerei repartizează, cu acordul notarului public 
coordonator, notarul stagiar sau notarii stagiari care vor efectua stagiul de pregătire 
în cadrul birourilor notarilor publici. 

(6) Cu aprobarea Colegiului director al Camerei, un notar public coordonator 
poate îndruma cel mult 2 notari stagiari în acelaşi timp. 

(7) Pentru perioada în care asigură pregătirea notarului stagiar la biroul său, INR 
va achita notarului public coordonator pentru fiecare notar stagiar pregătit un procent 
din taxa de şcolarizare, procent ce va fi aprobat de Consiliul Uniunii. 

(8) Calitatea de notar stagiar este compatibilă cu desfăşurarea altor activităţi 
profesionale, cu condiţia ca acestea să nu aducă atingere onoarei şi bunelor moravuri. 

(9) Suspendarea efectuării stagiului se dispune de către Biroul executiv al Consiliului 
Uniunii, pe o perioadă determinată, în cazul în care notarul stagiar se află în una 
dintre următoarele situaţii:

a) în caz de boală, pe perioada concediului medical care depăşeşte 30 de zile;
b) în caz de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 

2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
c) la cererea notarului stagiar, pentru perioade care nu pot depăşi, cumulat, 3 ani. 
(10) Pe durata suspendării, notarul stagiar nu are dreptul să participe la cursurile 

de pregătire teoretică şi practică. Dacă pe durata stagiului, din cauza suspendărilor 
intervenite, notarul stagiar a absentat la cel puţin 15% din totalul orelor de pregătire 
teoretică şi practică, acesta are obligaţia să efectueze, pe cheltuiala lui, orele de 
pregătire absentate, corespunzător conţinutului predat pe perioada absenţei. 

Art. 12. După finalizarea perioadei de stagiu, INR eliberează notarului stagiar 
un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului de pregătire teoretică 
şi practică şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de 
definitivat. 

Art. 13. Examenul de definitivat pentru notarii stagiari se organizează de către 
INR, la cererea Consiliului Uniunii, pentru ocuparea posturilor vacante cuprinse în 
ordinul de actualizare prevăzut de art. 21 alin. (3) lit. b) din lege. Data examenului 
se stabileşte de către preşedintele Uniunii. 

Art. 14. (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat, 
componenţa şi numărul comisiilor, precum şi modul de constituire a acestora se 
stabilesc prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de 
definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin 
ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. 
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(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 22 lit. a)‑g) din lege se face 
prin aplicarea, în mod corespunzător, a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din prezentul 
regulament. 

(3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 22 lit. h) din lege se face în 
condiţiile stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (1). 

Art. 15. (1) Numirea membrilor comisiilor se face de către Consiliul Uniunii, cu 
excepţia reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, care se numesc prin ordin al ministrului 
justiţiei. 

(2) Hotărârea prin care se stabileşte componenţa comisiilor se comunică de îndată, 
dar nu mai târziu de 3 zile de la emitere, direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei. 

(3) Un exemplar al hotărârilor date de comisiile constituite în condiţiile 
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi 
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public se comunică direcţiei de 
specialitate din Ministerul Justiţiei. 

Art. 16.[1] Notarii stagiari susţin examenul de definitivat numai pe posturile destinate 
notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, din circumscripţia Camerei 
pentru care au susţinut examenul de dobândire a calităţii de notar stagiar. 

Art. 17.[2] Pentru examenul de definitivat, Colegiile directoare ale Camerelor 
propun un număr de posturi egal cu numărul notarilor stagiari din cadrul acelei 
Camere care au finalizat stagiul de pregătire. 

Art. 18.[3] În cazul în care în urma desfăşurării examenului de definitivat nu 
se ocupă toate posturile prevăzute în ordinul de actualizare pentru examenul de 
definitivat, Colegiul director al Camerei le va reporta pentru următoarea actualizare 
a posturilor vacante cu această destinaţie. 

Art. 19. (1)[4] În termen de cel mult 15 zile de la validarea rezultatelor examenului de 
definitivat, Colegiul director al Camerei îi convoacă pe candidaţii admişi şi procedează 
la repartizarea acestora. Candidaţii îşi exprimă opţiunea în scris, în ordinea mediilor 
obţinute, în faţa Colegiului director al Camerei, pentru unul dintre posturile vacante 
de notar public existente la nivelul Camerei pentru care au susţinut examenul sau 
concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar şi în limita locurilor cuprinse în 
ordinul privind actualizarea posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova 
examenul de definitivat. 

(2) După exprimarea opţiunilor se înaintează ministrului justiţiei propunerea de 
emitere a ordinelor de numire în funcţia de notar public a candidaţilor declaraţi admişi. 

(3) Procedura de exprimare a opţiunilor şi de formulare a propunerii de numire 
în funcţia de notar public a notarilor stagiari se stabileşte prin Regulamentul pentru 
organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului pentru 
dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la 
propunerea Consiliului Uniunii. 

[1]  Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Ordinul nr. 1618/C/2017. 
[2]  Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Ordinul nr. 1618/C/2017. 
[3]  Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din Ordinul nr. 1618/C/2017. 
[4]  Art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Ordinul nr. 1618/C/2017. 
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Subsecţiunea a 2‑a. Dobândirea calităţii de notar  
public de către persoanele care au cel puţin 6 ani vechime  

în funcţii de specialitate juridică

Notă. A se vedea şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2014 privind aprobarea Regu‑
lamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de 
admitere în funcţia de notar public, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 290 
din 22 aprilie 2014).

Art. 20. (1) Poate dobândi calitatea de notar public persoana care îndeplineşte 
cumulativ condiţiile prevăzute la art. 22 lit. a)‑g) din lege, are cel puţin 6 ani vechime 
într‑o funcţie de specialitate juridică şi promovează concursul pentru dobândirea 
calităţii de notar public, organizat de INR. 

(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 22 lit. a)‑g) din lege se face 
prin aplicarea, în mod corespunzător, a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din prezentul 
regulament, care se completează cu următoarele acte:

a)[1] dovada îndeplinirii condiţiei privind vechimea de cel puţin 6 ani într‑o funcţie 
de specialitate juridică, ce se face, în condiţiile legii, cu copie certificată pentru 
conformitate cu originalul de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de către 
angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia 
profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul, precum şi cu orice alte 
documente prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) dovada promovării concursului, care se face cu hotărârea Consiliului Uniunii 
de validare a rezultatelor concursului pentru dobândirea calităţii de notar public. 

Art. 21. Cererea de înscriere, împreună cu dovezile de îndeplinire a condiţiilor de 
înscriere la concurs şi de plată a taxei, se depun de către candidat la sediul Camerei 
în a cărei circumscripţie doreşte să îşi desfăşoare activitatea ca notar public şi există 
posturi vacante prevăzute în ordinul de actualizare corespunzător. 

Art. 22. Concursul pentru dobândirea calităţii de notar public se organizează 
de către INR, la cererea Consiliului Uniunii. 

Art. 23. (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, componenţa 
şi numărul comisiilor, precum şi modul de constituire a acestora se stabilesc prin 
Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a 
concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului 
justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. 

(2) Numirea membrilor comisiilor se face de către Consiliul Uniunii, cu excepţia 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, care se numesc prin ordin al ministrului justiţiei. 

(3) Componenţa comisiilor, precum şi orice modificare a acesteia se comunică 
direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei. 

(4) Un exemplar al hotărârilor date de comisiile constituite în condiţiile Regu‑
lamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului 

[1]  Lit. a) de la alin. (2) al art. 20 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I din Ordinul 
nr. 4181/C/2016. 
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pentru dobândirea calităţii de notar public se comunică direcţiei de specialitate din 
Ministerul Justiţiei. 

Art. 24. (1) După validarea rezultatelor concursului, candidaţii admişi îşi vor 
exprima, în ordinea mediilor obţinute, în faţa Biroului executiv al Consiliului Uniunii, 
opţiunile de ocupare a posturilor vacante existente în cadrul Camerei unde s‑au înscris. 

(2) După exprimarea opţiunilor se înaintează ministrului justiţiei propunerea de 
emitere a ordinelor de numire în funcţia de notar public a candidaţilor declaraţi admişi. 

(3) Procedura de exprimare a opţiunilor şi de formulare a propunerii de numire 
în funcţia de notar public se stabileşte prin Regulamentul pentru organizarea şi 
desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de 
notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. 

Art. 25. (1) După numirea în funcţie, notarul public are obligaţia de a urma, pe 
cheltuială proprie, cursurile de pregătire practică organizate de INR, cu privire la 
modul de îndeplinire a actelor şi procedurilor notariale, precum şi la organizarea şi 
funcţionarea biroului notarial. 

(2) Durata cursurilor de pregătire se stabileşte de către Consiliul Uniunii, iar la 
finalul acestora se eliberează un certificat. 

Subsecţiunea a 3‑a. Dobândirea calităţii de notar public de 
 către judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Art. 26. (1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pot dobândi, la 
cerere, fără examen, calitatea de notar public, în temeiul dispoziţiilor art. 102 alin. (2) 
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Cererea de numire în funcţie se adresează ministrului justiţiei, în termen de 
cel mult un an de la data expirării mandatului sau eliberării din funcţie din motive 
neimputabile. 

(3) Termenul de un an pentru depunerea cererii de dobândire, în condiţiile legii, a 
calităţii de notar public de către judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se 
calculează de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului 
de eliberare din funcţia de judecător. 

Art. 27. (1) Cererea se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Justiţiei, va cuprinde Camera unde solicitantul doreşte să îşi desfăşoare activitatea 
şi va fi însoţită de dovada publicării decretului de eliberare din funcţie, precum şi de 
dovezile din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. 

(2) Cererile depuse până la data de 31 martie a fiecărui an vor fi avute în vedere 
la actualizarea din anul respectiv a posturilor cu această destinaţie. Centralizatorul 
cuprinzând numărul cererilor de posturi, cu indicarea camerelor pentru care s‑au 
exprimat opţiuni de numire în funcţie, se comunică Consiliului Uniunii pentru a fi 
avute în vedere, la actualizarea din anul respectiv, solicitările de posturi destinate 
judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

(3) Cererile, respectiv actele doveditoare, depuse după data prevăzută la alin. (2), 
rămân în evidenţa direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei şi vor fi avute în 
vedere în anul următor la actualizarea posturilor cu această destinaţie. 
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(4) După primirea de la Ministerul Justiţiei a centralizatorului cuprinzând numărul 
cererilor de posturi de numire în funcţie fără examen, Consiliul Uniunii va solicita 
Camerelor formularea de propuneri pentru actualizarea posturilor destinate acestora. 

Art. 28. (1) La formularea propunerilor de actualizare, Camerele vor avea în 
vedere numărul cererilor formulate şi criteriile prevăzute de lege. 

(2) Posturile destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi 
alocate în municipii reşedinţă de judeţ şi vor fi comunicate de către Consiliul Uniunii 
ministrului justiţiei, în vederea emiterii ordinului de actualizare. 

Art. 29. (1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi vor exprima 
prin cerere scrisă, adresată direcţiei de specialitate, opţiunile de ocupare a posturilor 
prevăzute în ordinul de actualizare, în termen de două luni de la publicarea acestuia în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III‑a, fiecare arătând în cererea de exprimare 
a opţiunii ordinea de preferinţă pentru ocuparea posturilor din circumscripţia Camerei 
menţionate în cerere. Ordinul de actualizare se publică şi pe pagina de internet a 
Ministerului Justiţiei. 

(2) Judecătorii nu pot opta pentru un post vacant existent în altă Cameră decât 
cea precizată în cererea de numire. 

(3) În cazul în care mai mulţi judecători optează pentru acelaşi post din circumscripţia 
Camerei arătate în cerere, departajarea se va face prin aplicarea, în următoarea 
ordine, a criteriilor de prioritate:

a) are vechime mai mare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie;

b) are vechime mai mare în funcţia de judecător şi/sau procuror;
c) are titlul de doctor în drept;
d) are activitate mai îndelungată în funcţii de specialitate juridică;
e) a funcţionat ca judecător şi/sau procuror, pe o durată mai mare de timp, la 

instanţe judecătoreşti din localitatea în care a solicitat numirea;
f) a obţinut o medie mai mare la examenul de licenţă sau de diplomă. 

Art. 30. (1) După numirea în funcţia de notar public a judecătorilor de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, aceştia au obligaţia să urmeze, pe cheltuială proprie, 
cursurile de pregătire organizate de INR cu privire la modul de îndeplinire a actelor 
şi procedurilor notariale, organizarea şi funcţionarea Uniunii, a Camerei şi a biroului 
notarial. 

(2) Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de către Consiliul Uniunii, iar la 
finalul acestora se va elibera un certificat. 

Secţiunea a 2‑a. Actualizarea numărului de notari publici

Art. 31. Numărul notarilor publici din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei 
judecătorii şi din municipiul Bucureşti se actualizează, pe baza propunerilor Camerelor, 
distinct pentru fiecare dintre următoarele categorii de posturi prevăzute în ordinul 
de actualizare:

a) posturile destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie Justiţie;
b) posturile destinate notarilor stagiari care vor susţine examenul de definitivat;
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c) posturile destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de 
specialitate juridică şi care vor susţine concursul de dobândire a calităţii de notar public;

d) posturile destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale. 

Art. 32. La formularea propunerilor de actualizare, Camerele vor avea în vedere 
criteriile prevăzute de lege, posturile neocupate sau vacantate după ultima actualizare 
şi asocierile dintre notarii publici din Camere diferite.

Art. 33. (1) La formularea propunerilor de actualizare se vor actualiza în mod 
obligatoriu cu numărul corespunzător posturi în localităţile în care:

a) unui notar public i‑a încetat calitatea în condiţiile legii, cu excepţia cazului în 
care postul notarului public căruia i‑a încetat calitatea este preluat de unul dintre 
notarii publici asociaţi. În acest caz, devine vacant şi va fi avut în vedere la actualizare 
postul notarului public asociat care a preluat postul notarului public căruia i‑a încetat 
calitatea;

b) 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;

c) un notar public şi‑a schimbat definitiv sediul biroului notarial în altă localitate, 
în condiţiile legii. 

(2) Posturile indicate la alin. (1) se cuprind în ordinul de actualizare din anul 
următor, cu una dintre destinaţiile stabilite de către Cameră. 

Art. 34. Camerele vor înainta propunerile de actualizare Consiliului Uniunii, care 
va verifica dacă sunt îndeplinite criteriile de actualizare prevăzute de lege şi dacă 
posturile aflate în situaţiile prevăzute de art. 33 au fost propuse pentru a fi cuprinse 
în ordinul de actualizare. 

Art. 35. În cazul în care, în urma verificărilor, Consiliul Uniunii constată că la 
formularea propunerilor de actualizare nu au fost respectate de către Camere criteriile 
prevăzute de lege şi prezentul regulament, acesta va proceda la suplimentarea, în 
mod corespunzător, a numărului de posturi, pe care o va înainta ministrului justiţiei 
în vederea emiterii ordinului de actualizare. 

Secţiunea a 3‑a. Numirea în funcţia de notar public

Art. 36. Propunerea de numire în funcţia de notar public a candidaţilor care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 22 din lege se formulează de către Biroul 
executiv al Consiliului Uniunii şi se înaintează Ministerului Justiţiei în vederea emiterii 
ordinului de numire, împreună cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de lege, certificate de către Uniune ca fiind conforme cu originalul:

a) dosarele de înscriere ale candidaţilor;
b) hotărârea de validare a rezultatelor examenului de definitivat, respectiv a 

rezultatelor concursului de admitere în funcţia de notar public, din care rezultă 
declararea ca admişi a candidaţilor pentru care se propune numirea ca notar public. 

Art. 37. Notarul public este numit în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pe 
baza referatului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei 
privind îndeplinirea condiţiilor de numire prevăzute de lege. 
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Art. 38. Ordinul ministrului justiţiei de numire în funcţia de notar public se emite 
în termen de 30 de zile de la comunicarea propunerilor de către Biroul executiv al 
Consiliului Uniunii şi cuprinde numele şi prenumele notarului public, circumscripţia 
judecătoriei sau, după caz, a municipiului Bucureşti, precum şi localitatea în care 
este numit acesta. 

Art. 39. După emitere, ordinul de numire în funcţie va fi înaintat Uniunii, care 
îl va comunica, la rândul său, Camerei din care face parte notarul public, pentru a 
fi transmis acestuia. 

Art. 40. În termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire în funcţie, notarul 
public are obligaţia să îşi înregistreze sediul biroului în Registrul naţional de evidenţă 
a notarilor publici (RNENP), ţinut de către Uniune. 

Art. 41. (1) După emiterea ordinului de numire, notarul public va depune jurământul, 
la Bucureşti, într‑un cadru solemn, în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Uniunii 
sau a reprezentanţilor acestora. 

(2) Depunerea jurământului se consemnează într‑un proces‑verbal, întocmit în 4 
exemplare, care se semnează de notarul public şi de persoanele prevăzute la alin. (1). 

(3) Un exemplar al procesului‑verbal şi al jurământului se înmânează notarului 
public, iar câte un exemplar din celelalte 3 se păstrează în arhiva Ministerului Justiţiei, 
a Uniunii şi, respectiv, a Camerei. 

Secţiunea a 4‑a. Asocierea şi încetarea asocierii  
notarilor publici

Art. 42. (1) Activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou notarial 
individual sau asociat, în care poate funcţiona un notar public, respectiv mai mulţi 
notari publici asociaţi. 

(2) Asocierea şi încetarea asocierii notarilor publici care au sediul biroului în 
circumscripţia aceleiaşi judecătorii se dispun prin decizie a Colegiului director al 
Camerei în a cărei rază teritorială se află judecătoria în circumscripţia căreia au 
sediul notarii publici. 

(3) Colegiul director al Camerei avizează asocierea, aviz în baza căruia se emite 
licenţa de funcţionare pentru societatea profesională astfel constituită. 

(4) Pentru avizarea favorabilă a asocierii, Colegiul director al Camerei verifică dacă 
notarii publici asociaţi au prevăzut în contractul de societate următoarele elemente 
obligatorii:

a) denumirea şi sediul societăţii profesionale, precum şi durata asocierii;
b) modul în care se vor ţine evidenţele notariale şi fiscale, respectiv în partidă 

separată sau în partidă comună. În cazul în care evidenţele se ţin în partidă comună, 
se menţionează notarul public care, după încetarea asocierii, va prelua în întregime 
arhiva notarială şi economico‑financiară;

c) care dintre birourile notarilor publici care se asociază se va închide, precum 
şi custodele care va prelua arhiva creată de acest birou;

d) biroul în care îşi va desfăşura activitatea societatea profesională ca urmare a 
asocierii, cu menţiunea, dacă este cazul, că acesta va funcţiona utilizând registrele 
notariale deja deschise; la sfârşitul acestora se va încheia un proces‑verbal care 
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va cuprinde data şi numărul de înregistrare de la care notarii publici şi‑au început 
activitatea în asociere;

e) menţiuni cu privire la cota de participare la venituri şi cheltuieli. 
(5) Dispoziţiile alin. (3) se aplică, după caz, în mod corespunzător, şi în situaţia în 

care unul sau mai mulţi notari publici ies din asociere fără ca societatea profesională 
să se desfiinţeze sau se cooptează noi asociaţi. 

(6) În cazul asocierii, prelungirii sau încetării asocierii, notarii publici vor depune, 
pentru a fi înaintat Ministerului Justiţiei, un exemplar original al actului juridic prin 
care părţile dispun asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii. La 
cerere, se vor înainta şi următoarele:

a) copia actului/actelor juridice prin care părţile au convenit anterior asupra 
asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii cu unul sau mai mulţi asociaţi;

b) copia ordinelor sau, după caz, a deciziilor prin care s‑a dispus anterior asupra 
asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii cu unul sau cu mai mulţi asociaţi;

c) copia ordinului de numire în funcţie sau, după caz, a ultimului ordin de schimbare 
definitivă a sediului biroului. 

Art. 43. (1) Asocierea şi încetarea asocierii notarilor publici care nu au sediul 
biroului în circumscripţia aceleiaşi judecătorii se dispun prin ordin al ministrului justiţiei. 

(2) Notarii publici care nu au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi judecătorii 
se pot asocia numai în partidă comună, cu avizul Colegiului sau, după caz, al 
Colegiilor directoare ale Camerelor. Asocierea se dispune prin ordin al ministrului 
justiţiei, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale. În scopul verificării îndeplinirii 
condiţiilor legale, Biroul executiv al Consiliului Uniunii va transmite, în termen de 
30 de zile de la primirea de la Camere, cererea notarilor publici, însoţită de avizele 
corespunzătoare. La cerere se vor anexa şi documentele care stau la baza avizelor. 

(3) Pentru emiterea avizului în vederea asocierii notarilor publici din cadrul aceleiaşi 
Camere şi care nu au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau din 
Camere diferite, Colegiul director al Camerei în care urmează să se asocieze notarul 
public, respectiv Colegiul director al Camerei din care pleacă notarul public verifică 
îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) în circumscripţia judecătoriei în care este numit notarul public ce solicită să 
plece prin asociere rămân să îşi exercite funcţia cel puţin 2 notari publici;

b) în anul în care solicită asocierea, precum şi în anul anterior, nu i‑a fost aplicată 
sancţiunea disciplinară a suspendării din funcţie;

c) dacă au fost luate măsurile necesare pentru predarea arhivei create anterior 
asocierii;

d) efectuarea plăţilor scadente către Cameră, Uniune şi entităţile subordonate 
acestora;

e) efectuarea plăţilor scadente către bugetul de stat, respectiv impozitul pe transferul 
proprietăţii, taxa pe valoarea adăugată, tarifele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, a altor asemenea plăţi, cu excepţia impozitului pe venit. 

(4) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (3) atrage respingerea 
avizării cererii de asociere până la data la care notarul public face dovada îndeplinirii 
acestora. 
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(5) În cazul asocierii notarilor publici din Camere diferite, cererea de asociere 
se depune la Camera în raza căreia îşi are sediul notarul public care solicită să 
îşi schimbe sediul prin asociere, în vederea avizării. Pentru avizarea favorabilă a 
cererii, Colegiul director al Camerei verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute 
la alin. (3). Cererea, împreună cu avizul favorabil, se transmite, în vederea avizării, 
Camerei în a cărei circumscripţie urmează să funcţioneze societatea profesională. 

(6) Colegiul director al Camerei în a cărei circumscripţie se solicită asocierea se 
pronunţă prin aviz, având în vedere următoarele criterii:

a) cerinţele rezultate din întinderea teritoriului;
b) numărul locuitorilor;
c) volumul şi tipul procedurilor notariale solicitate de către public;
d) media anuală a onorariilor încasate de birourile notariale pe localităţi;
e) posturile destinate notarilor stagiari care vor susţine examenul de definitivat. 
(7) Împotriva avizului Camera sau notarul public poate face plângere la Consiliul 

Uniunii. 

Art. 44. Cererile de asociere dintre notarii publici se soluţionează potrivit procedurii 
aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii. 

Art. 45. Prin excepţie de la prevederile art. 43, dacă notarul public care vine 
dintr‑o altă Cameră solicită prelungirea duratei asocierii sau asocierea cu un alt 
notar public din Camera în care a venit prin asociere, aceasta se poate face la 
cererea solicitanţilor adresată Colegiului director al Camerei în care îşi desfăşoară 
activitatea în asociere notarii publici, fără a mai fi necesar avizul Camerei din care 
provine notarul public. 

Art. 46. Data încetării exercitării activităţii notarului public în biroul notarial în 
care a funcţionat anterior asocierii este data înregistrării asocierii în RNENP, ţinut 
de Uniune. Certificatul de înregistrare se comunică, de îndată, Ministerului Justiţiei. 

Art. 47. (1) Notarul public nu îşi poate desfăşura activitatea concomitent într‑un 
birou individual şi într‑o societate profesională sau în mai multe societăţi profesionale. 

(2) Notarul public nu poate funcţiona într‑un birou notarial fără a avea licenţă de 
funcţionare, după caz, pentru una dintre formele de exercitare a profesiei. 

(3) În cazul în care într‑o societate profesională sunt asociaţi 2 sau mai mulţi 
notari publici, dintre care numai unul este numit în localitatea în care îşi are sediul 
societatea profesională, iar acestuia îi încetează calitatea fără a se face aplicarea 
dispoziţiilor art. 20 alin. (4) şi (5) din lege sau îşi schimbă sediul în altă localitate, 
societatea profesională încetează. 

(4) Prin asociere, notarul public nu îşi pierde dreptul la birou individual. La încetarea 
asocierii notarul public îşi va putea desfăşura activitatea într‑un birou notarial individual 
sau într‑un birou notarial asociat. 

Art. 48. Transformarea unei forme de exercitare a funcţiei în alta nu atrage 
lichidarea în ceea ce priveşte evidenţele notariale, procedurile notariale în curs de 
desfăşurare, arhiva şi evidenţele financiar‑contabile.




