
DECIZIA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A NOTARILOR

DIN 23 IULIE 2O2I

Adunarea Generald Extraordinarl aNotariloq intrunit[ legal gi statutar in data de 23 iulie 2021.
constatdnd cd sunt indeplinite condiliile legale gi statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Notarilor si cvorumul de prezen!6,

DECIDE:

l. "Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale"

Se ia act de procesul-verbal nr.3 al Comisiei de numirare a voturilor Ei se valideazd, rezultatele
alegerii membrilor in Consiliul CamereiNotariale (procesele- verbale nr.l, nr. 2 qi nr.3 se anexeazd).

Se constatd cd candidatul Chirtoacd Lilio (teritoriul de activitate in mun. Chigin[u) inscris in lista
pentru alegerea in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale a acumulat numdrul necesar de
voturi prevdzut de art.47 alin.(7) al Legii nr.69 din 14.04.2016 cu privire Ia organizarea activit[tii
notarilor.

.,

supleanIi"
"Alegerea membrilor Comisiei de Licenfiere a activititii notariale qi a membrilor

Se ia act de procesul-verbal nr.3 al Comisiei de numdrare a voturilor gi se valideazd rezultatele

alegerii din rAndul notarilor a membrilor perrnanenfi si a membrilor supleanli in Comisia de licenfiere a

activitAtii notariale (procesele verbale nr.l. nr.2 gi nr.3 se anexeazS).

Se constatS cd candidatul Turcan Dunielu (teritoriul de activitate in mun. Chi;inau) inscris in lista

pentru alegerea din rAndul notarilor in calitate de membru in Comisia de licen{iere a activitdlii notariale

a acumulat num[rul necesar de voturi prevf,zut de art.47 alin.(7) al Legii nr.69 din 14.04.2016 cu privire
la organizarea activitdli i notari [or.

3. "Aprobarea modificlrilor la Statutul Camerei Notariale, adoptat de Adunarea

Generall a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 ;i aprobat de

Adunarea Generali Extraordinarl a Notarilor din 10.11.2018 (prevederea posibiliti(ii
desffi;uririi in regim online a qedin{elor organelor colegiale ale Camerei Notariale)"

Se aprobi modificarile in Statutul Camerei Notariale, adoptat de Adunarea Generald a Notarilor

din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legiinr.l58/2018 gi aprobat deAdunarea Generald Extraordinard a

Notarilor din I 0. I I .2018, dupd cum urmeaz6:

l) Se cornpL'teazir cu Articoh:l 361 cu urmdtorul cupritts:



"Articolul 3ril. $edinlele organelor colegiale ale camerei Notariale pot fi desfEqurate cu prezenta
fizicd' a membrilor sdi sau la distan{d, in regim on-line, prin intermediul mijloacelor de comunicalii elec-
tronice, precum sistemul de teleconferin{a sau videoconferinfa. Desfd$urarea gedinlei cu prezen[afizicd,
a membrilor sdi sau in regim on-line se decide de organul competent de convocarea acesteia.,,

2) Articolul 37 se completeaza cu ariniatul (6) cu Lrrmdtorurl cuprins:
'"(6) $edintele Adun[rii Generale a Notarilor pot fi desltsurate la distanfd, in regim on-line, prin

intermediul mijloacelor de comunicalii electronice, precum sistemul de teleconferin{d sau videoconfe-
rin![. Desldsurarea gedinlei cu prezenta fizicd a membrilor sii sau in regim on-line se decide de organul
competent de convocarea acesteia."

3) Articolul 50 se cornpleteazl cu aliniatul (2r ;cu urmiirt-rr"ul cuprins:
"(21) Sedinlele Consiliului Carnerei Notariale pot fi deslEsurate la distan!6, in regim on-line, prin

intermediul miiloacelor de comunicalii electronice, precum sistemul de teleconferinl5 sau videoconfe-
rinf6' Desld$urarea gedinlei cu prezenfa fizicd, a membrilor sdi sau in regim on-line se decide de organul
competent de convocarea acesteia.''

4) Articolul 57 se completeazl cu aliniatul (5) cu urnritorul continut:
"(5) Sedintele Conrisiei de cticI pot fi deslEsurate la distanff,, in regim on-line, prin intermediul

mijloacelor de comunica{ii electronice, precum sistemul de teleconferinfd sau videoconferin!d. Desllgu-
rarea sedin{ei cu prezen[afizicir a membrilor sdi sau in regim on-line se decide de organul competent de
convocarea acestei a."'

5) Articolul 60 se completeazii cu alirriatul (lr) cu urmitorul confirrut:
"( I r) $edintele Cornisiei de cenzori pot fi desldgurate la distanfd, in regim on-line, prin intermediul

mijloacelor de comunicaliielectronice. precum sistemul de teleconferin[d sau videoconferint6. DeslEgu-

rarea qedinlei cu prezentafizicd a membrilor sdi sau in regim on-line se decide de organul competent de

convocarea acesteia."

4, "Aprobarea Raportului privind executarea bugetului pentru anii2019-2020"

Se aprobd Raportul privind executarea bugetului pentru anul 20 19-2020 (se anexeazd).

5. "Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori"

Se aprobd Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019. se ia act de neprezentarea Raportului

Comisiei de cenzori pentru anul2020 (se anexeaz6).

6. "Aprobarea Raportului de activitate al Camerei Notariale pentru anii 2019-2020.

Se aprobd Raportul de activitate al Camerei Notariale pentru anii2019 -2020 (se anexeazd).

T. "Aprobareamirimiiremunera(ieiPre$edinteluiCamereiNotariale"

Se aprobi remunerarea Pre;edintelui Camerei Notariale in mdrimea de 35 000 lei (treizeci gi cinci

mii) lunar.



8' "Aprobarea prealabili a mlrimii remuneratiei Secretarului general al Camerei No-
tariale pentru prezentarea cltre Consiliul Camerei Notariale spre aprobare"

Se aprobd in prealabil remunerarea Secretarului general al Camerei Notariale in marime de27 000
lei (douazeci qi qapte mii) pdna la aprobarea deciziei Consiliului Camerei Notariale privind statele de
personal qi mf,rimea salariilor angaja{ilor Camerei Notariale.

9. "Modificarea punctului 6 din decizia Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor
din 20.09.2019: " Adunarea generall extraordinari a notarilor aprobl stabilirea prefului publi-
cafiilor pe pagina web oficial[ a Camerei Notariale pentru pierderea actelor notariale qideschide-
rea procedurii succesorale similar preturilor in Monitorului oficial',

Se aprobd modificarea punctului 6 din decizia Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
20.09.2019: "Adunarea general5 extraordinara a notarilor aproba stabilirea prefului pubtica{iilor pe
pagina web oficiald a Camerei Notariale pentru pierderea actelor notariale qi deschiderea procedurii
succesorale similar pre(urilor in Monitorului Oficial" gi se expune pct.6 din decizia Adundrii Generale
lrxtraordinare a Notarilor din 20.09.2019 cu urmdtorul cuprins: "Se aproba prelul pentru publicarea pe
pagina web oficialS a Camerei Notariale a informaliei despre pierderea originalului actului notarial in
mlrime de 125 lei qi pretul pentru publicarea pe pagina web oficiald a Camerei Notariale a informaliei
despre procedurile succesorale deschise in mirime de 250 lei. achitatide cdtre solicitant".

"Aprobarea scutirilor de plati a cotei de contribufie obligatorie a notaruluio'

Se aproba scutirea integrald gi pentru viitor a notarului Piatac Alexandra (teritoriul de activitate in
r. Ialoveni) de la plata cotei de contribuliei obligatorie a notarului.

I l. "Aprobarea bugetului qi planului de achizi(ii a Camerei Notariale pentru anul202l"

Se aprobd bugetul Camerei Notariale gi planul de achizilii pentru anul202l la venituriin sumi de

ll 230 427 ,84 lei gi la cheltuieli in sum[ de I I 557 714,49 lei, cu un deficit in sumf, de 327 286,65 lei

12. "Aprobarea mlrimii cotei de contribu(ie obligatorie a notarului"

Se aprobi mdrimea cotei de contribu{ie obligatorie a notarului pentru anul202l in mdrime de 600

lei lunar care urmeazd afi achitatd pdna la data de 25 at\ecdrei luni.

13. "Desemnarea auditului extern al activitltii financiare a Camerei Notariale (pentru
anii 2018-2020)

Se aprob[ desemnarea auditului extern al activitltii financiare a Camerei Notariale pentru anii

2018-2020.

14. "Aprobarea Programului de activitate a Camerei Notariale pentru anul202l"

10.



Se aprobd Programul de activitate a Camerei Notariale pentru anul202l (se anexeaz6).

15. "Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectirii de cltre notari
a obligafiilor privind combaterea splllrii banilor qi finan(Irii terorismului"

Se respinge aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari
a obligaliilor privind combaterea spdl[rii banilor gi finan.t6rii terorismului, in variantaprezentatd,.

16. "Aprobarea modificlrilor la Regulamentul privind activitatea Comisiei de Eticl"

Se amdnl aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de Eticd in redac(ie nou6 cu exa-

rninarea intr-o altd gedin{a.

17. "Delegarea notarilor in Consiliul de mediere in calitate de membru si membru supleant"

Se aprobd delegarea notarului Buzd lrina (teritoriu de activitate in mun. Chiginlu) in calitate de

membru permanent ;i a notarului MurzacovAurelia (teritoriu de activitate in mun. Chiginlu) in calitate
de membru supleant in Consiliul de mediere.

Prezenta decizie este partea inlegrantd a Procesului-verhal al ;edinlei Adundrii Generale

Extrctordinare a Notarilor din data de 23.07.202 l.

Semnat

Secretarii Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor:

ONOFREI Diana

BOTNARI Daniela

Contrasemnat

Preqedin tele Ad u nI rii Genera le Extraordina re a

VIDRA$CU Alexandra
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