PROCES-VERBAL

AL $EDINTEI ADUNARTI COXERALE EXTRAORDINARE A NOTARILOR
DIN
6 august 202

6

AUGUST 2O2I

I

locul des/d;urdrii: mun. Chi;indu
Palatul Republicii, str Maria Cebotari 16.
Ora inceperii 09.30.

PrezentaAdunare GeneralS Extraordinard a Notarilor a fost convocatd la datade 6 august 202 I
in temeiul att.47 alin.(3) lit. c) din LegeaNr.6g din14.04.2016 privind organizareaactivititiinotarilor
qi art.37 alin.(4) lit. c) din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generala a Notarilor
din
18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.l58l20l8
aprobat de Adunarea Generald Extraord inara a

;i

Notarilor din I 0. 11.2018, avdnd labazd solicitarea a I l3 de notari, ceea ce reprezinti l/5 din numdrul
total de notari (anexa nr. I - cererile de convocare).
Adunarea General5 a Notarilor este deliberativi dacd la ea participi cel putin 50% din numarul

notarilor care exercitd activitate notariald (art.47 alin.(4) din Legea 6912016 si art.40 din Statutul
Camerei Notariale).
Notari licen{iali -299
Notari cu activitate suspendati - 6
Notari care exercitS activitate notariald - 293
in urma inregistrdrii notarilor, s-a constat cd la Adunarea Generald Extraordinard aNotarilor
din 06.08.2021 participd 175 notari din num[rul total al notarilor care exercitl activitate notariald
(Anexa nr.2 lista notarilor participanfi la AGEN din 06.08.2021).
Pre;edintele Camerei Notariale, Vidraqcu Alexandra, in temeiul art.47 alin.(4) din Legea
nr.6912016, anun!6 c[ Adunarea GeneralS Extraordinard a Notarilor din 6 august 2021 este
deliberativ5;i se declar[ deschisS, salut5 membrii Camerei Notariale prezen]i la qedint6. mullumind
pentru prezen\d,.
Preqedintele Camerei Notariale, Vidragcu Alexandra aduce la cunogtin!5 c6, conform art.42
alin.(l) din Statutul Camerei Notariale, gedinlele Adunlrii Generale sunt prezidate de pre;edintele
Adundrii, ales de cltre Consiliul Camerei Notariale, dar din cauza expirdrii mandatului membrilor
Consiliului Camerei Notariale propune alegerea pre;edintelui adundrii de cdtre Adunarea General[
Extraordinard a Notarilor, fiind inaintatd candidatura sa.
vot propunerea de alegere de c6tre Adunarea Generali Extraordinari a Notarilor in
calitate de pregedinte al adunirii a dnei Vidragcu Alexandra.
PRO - MAJORITATEA
Se declord aleasd in calitate de pre;edinte al Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor
din 6 augn,\t 2021, dna Vidra;cu Alexandra.
Se pune la

in temeiul art.42 alin.(2) din Statutul Camerei Notariale gi tin6nd conr de agenda incircard
adundrii, pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune alegerea a 2 vicepregedin(i
adundrii: Demenciuc Daniela (teritoriul de activitate in r. Ialoveni)
de activitate in mun. Chigin6u).
Preqedintele

;i

a
ai

StahurschiAlexandru (teritoriul

adunlrii, Vidrascu Alexandra

supune votului alegerea notarilor Demenciuc
Daniela (teritoriul de activitate in r. Ialoveni) gi Stahurschi Alexandru (teritoriul de activitate in mun.
Chigin6u) in calitate de vicepregedinli ai Adun[rii generale extraordinare a notarilor din 06.08.2021 .

MAJORITATEA
Se declard ale;i in calitate de vicepresedinli ai Adundrii Generale Extraortlinare a Notarilor
din 6 augu,st 2021, nolarii Demenciuc Daniela (teritoriul de activitate tn r laloveni) si Stahurschi
Alexandru (teritoriul de activitate in mun. Chi;indu).
PRO

-

Pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtinfd con{inutul art.42 alin.(2) din
Statutul Camerei Notariale. conform cdruia secretarul (secretariatul) qedinlei este desemnat de cdtre
Secretarul general al Camerei Notariale din rdndul angajalilor Camerei Notariale sau din r6ndul
notarilor.

Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra oferd cuvdnt Secretarului general al Camerei
Notariale, Maxim Angela pentru a da citire dispoziliei Secretarului general nr.3 din 05.08.2021 "Cu
privire la desemnarea secretariatului ;edin{ei Adun[rii generale extraordinare a notarilor din
06.08.2021", prin care a fost desemnat secretariatul gedinlei Adundrii Generale Extraordinare a
Notarilor din 06.08.2021, din rdndul angajatilor Camerei Notariale. Onofrei Diana gi Sibov Angela.
Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtinla membrilor Camerei
Notariale prezenli la gedin{[ regulile de desligurare a gedinfei Adundrii generale a notarilor in modul
prevdzut art.42 alin.(8) din Statutul Camerei Notariale.

Preqedintele adunflrii, Vidraqcu Alexandra di citire proieclului ordinii de zi a ;edinlei
Adunarii Generale Exlraordinare a Nolarilor din 6 augu,st 2021 (conform anunfului de convocare
semnat de Secretarul general al Camerei Notariale nr.2l2 din 30.07.2021 -anexa nr.3), dupd cum
urmeazd:

l.

Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale (in baza art. 47 alin.(6) lit.b) din Legea
nr.69 din 14.01.2016 cu privire la organizarea activitdtii notarilor art.38 alin.(1) lit.b), art.39 alin.(9)

din Statutul Camerei Notariale), votare repetat[;
2. Alegerea membrilor Comisiei de Licentiere a activitd{ii notariale qi a membrilor supleanli
(in baza art. 21 olin. (1,1), art. 17 alin. (6) lit.b) din Legea nr.69 din 11.01.2016 cu privire la
organizarea activitd{ii notarilor;i art.38 alin.(1) lit.b) din Statutul Camerei Notariale) (votare
repetati).

adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtinld ca conform art.47 alin.(7)
din Legea nr.6912016 qi art.44 alin.(l) din Statutul Camerei Notariale prevld cd, deciziileAdundrii
Preqedintele

generale a notarilor se adopti cu votul majorit[1ii notarilor prezenli, cu excep{iile specificate de lege,
pentru care se prevede un vot calificat. modalitatea de votare fiind prin vot deschis sau secret.

Pregedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a menlionat cd pentru numdrarea voturilor
deschise la examinarea chestiunilor de pe ordinea dezi, este nevoie de alegerea numdrdtorilor din
rdndul membrilor Camerei Notariale prezen[i la adunare gi propune de a fi inaintate candidaturi
pentru numdrarea voturi lor deschi se.

Au fost propuqi urmitorii numdrdtori:
Sector I - Golubiuc -Speianu Ala
Sector Il - MardariAlexandru
Sector III - Slutu Veaceslav
Notarul Mardari Alexandru gi Slutu Veaceslav propun alegerea a incd unui notar pentru
numdrarea voturilor deschise la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, deoarece numdrarea
voturilor in sectorul II este dificila.
Membrii Camerei Notariale prezenli la;edinli propun candidatura notarului Vidra;cu Mihail in
calitate de numdrdtor pentru numdrarea voturilor deschise la examinarea chestiunilor de pe ordinea de
zi.
Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra supune votului alegerea in calitate de numirltori
notarii pentru numdrarea voturilor deschise la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, dupd cum
urmeazd: sector I - Golubiuc -Speianu Ala, sector ll - Vidra;cu Mihail, sector III - Mardari Alexandru.
sector IV - Slutu Veaceslav.

PRO-MAJORITATEA
Se ale;i in calitate de numdrdtori pentru numdrarea voturilor deschise la examinarea
che,ctiunilor de pe ordinea de zi nolarii; sectorul I - Golubciuc-Speianu Ala, sectorul Il - Wdraqcu
Mihail, sectorul III - Mardari Alexandru, sectrsrul IV - Sluttt Veaceslav.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra pune in disculie dacd membrii Camerei Notariale
prezenfi la Eedin![ au propuneri privind ordinea de zi a gedin{ei Adundrii Generale Extraordinare a
Notarilor din 06.08.2021 .
Notarul Pistriuga Vitalii propune introducerea pe ordinea de zi a Adundrii Generale
Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021 a chestiunii privind aprobarea Regulamentului privind
procedura de verificare a respectdrii de c[tre notari a obliga{iilor privind combaterea spalarii banilor
gi finanldrii terorismului, motivdnd ca aprobarea Regulamentului este o obligalie legalS a Camerei
Notariale.

Preqedintele adunflrii, Vidra;cu Alexandra supune votului propunerea notarului Pistriuga
Vitalii privind introducerea pe ordinea de zi a Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor din
06.08.2021 a subiectului privind aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a
respectarii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea sp[l5rii banilor gi finan{drii terorismului.
PRO

-

120

Se aprobd completarea ordinii de zi a Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
06.08.2021 cu subiectul "Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de
c:dtre notari a obliga{iilor privind combuterea spdldrii banilor ;i.finanldrii lerorismului".

Notarul Constantinescu Elena propune introducerea pe ordinea de zi a Adun[rii Generale
Extraordinare a Notarilor a subiectului "Diverse" pentru a pune in disculie problemele din sistemul
notarial, similar ;edinlelor anterioare

Adundrii generale ale notarilor.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra susline propunerea notarului Constantinescu
Elena privind introducerea subiectului "Diverse" pe ordinea de zi pentru dezbatereachestiunilor legate
de activitatea Camerei Notariale.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului propunerea notarului
Constantinescu Elena privind introducerea pe ordinea de zi a Adundrii Generale Extraordinare a
Notarilor din 06.08.2021 a chestiunii "Diverse" pentru discutarea problemelor ce {in de sistemul
notarial.
PRO

-

a

120

CONTRA-

IO

ABTTNUT - 30
Se aprohd completarea ordinii tle zi a Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
06.08.2021 cu subiectul "Diverse" (disculii ce lin de problenele din sistemul notarial).

Prqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune aprobarea in intregime a ordinii de zi a
;edinfei Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021 tindnd cont de propunerile
aprobate, dupd cum urmeazd;

l. Alegerea membrilor Consiliului

Camerei Notariale (votare repetatf,),

2. Alegerea membrilor in Comisia de licenliere gi a supleanlilor (votare repetat6),

3. Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectarii de c[tre notari a
obl i gali ilor privind combaterea spil[rii ban i lor ;i fi nan!6ri i terorism ului,
4. Diverse (disculii ce {in de problernele din sistemul notarial).

Notarul Iftodi Victoria intervine cu solicitarea de a adresa o intrebare inainte de aprobarea
ord inii de zi, dacd. caracterul deliberativ al Adunlrii generale a notarilor cu prezen[a a 50Yo d in num6rul
notarilor care exercitd activitatea notariali, este valabilf, pentru orice intrebare de pe ordinea de zi sau
doar pentru chestiunea privind alegerea rnembrilor in organele de conducere ale Camerei Notariale.

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a menlionat c[ conform art.47 alin.(4) din Legea
nr.6912016, Adunarea generald a notarilor este deliberativd dacl la ea participd cel pufin 50% din
numdrul notarilor care exercitl activitatea notarialS, iar conform alin.(8) al aceluiagi articol, dacd
pentru adoptarea deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6) lit. a) ;i b) nu s-a oblinut o majoritate
calificativ[, la urmf,toarea gedinfa a Adunirii Generale a Notarilor acestea se consider[ adoptate cu
votul majoritilii celor prezenli.
Notarul Iftodi Victoria a adresat intrebarea privind numdrul de voturi necesar pentru aprobarea
deciziilor privind alte subiecte de pe ordinea de zi, decdt alegerile repetate a membrilor in Consiliul
Camerei Notariale gi Comisia de licen{iere. precum este aprobarea Regulamentului privind procedura
de verificare a respectdrii de citre notari a obligatiilor privind combaterea spdlSrii banilor;i finanldrii
terorismului. Consideri cd aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectArii de
citre notari a obliga{iilor privind combaterea spilirii banilor Ei finan(irii terorismului nu face parte
din votarea repetat[ ;i pentru aprobarea acestuia este necesar votul a 213 din num[rul notarilor

prezenti,

;i in cadrul ;edin{ei curente a Adundrii

generale a notarilor pot fi dezbdtut doar acele subiecte
care nu au fost epuizate la ;edinla precedentd. Considerd cd aprobarea deciziilor
asupra subiectelor de
pe ordinea de zi aAdunarii generale a notarilor de azi cu votul a50Yo
din numarul notarilor prezenli

se creeazd un precedent periculos, fiind necesar votul
adoptarea deciziilor in cadrul ;edinlei curente.

a 213 din numirul notarilor prezen{i pentru

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat cd Adunarea Generald Extraordinard
a Notarilor din 6 august202l nu este una repetat6, fiind o gedin[5 extraordinar[ convocatd la
solicitarea
a l/5 din numirultotal al notarilorin modul prevdzutdeart.4T alin.(3) lit. c) din Legea nr.69l20l6,in
cadrul cdreia va avea loc votarea repetatd a membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi Comisia de
licen{iere. in suslinerea opiniei sale, a dat citire art.47 alin.(4) din Legea nr.6912016. conform
cdruia: "Adunarea GeneralS a Notarilor este deliberativd dacl la ea participd cel pu{in 50oh din

numirul notarilor care exerciti activitate notarial[. in cazul in care Adunarea General[ a Notarilor nu
a fost deliberativd, Consiliul Camerei Notariale convoaci repetat Adunarea Generald a Notarilor in
cel mult l5 zile, care va fi consideratd deliberativa indiferent de numdrul notarilor prezenli" gi a
explicat cd cvorumul prevazut de lege a fost intrunit atdt in cadrul qedin{ei din23.07.2021, cdt gi in
cadrul ;edintei de astizi, motiv pentru care gedin{a curentf, nu poate fi consideratf, repetatd in sensul
prevdzut de art.47 alin.(4) din Legea nr.6912016.
Notarul Iftodi Victoria pune in disculie necesitatea stabilirii modalitalii de votare pentru
alegerea membrilor in Consiliului Camerei Notariale gi in Comisia de licenliere: cu votul majoritltii
calificate sau votul majoritdlii simple din numlrul notarilor prezen{i.
Pre;edintele adunlrii, Vidragcu Alexandra a men{ionat cd nu este necesar stabilirea de cdtre
Adunarea generald a notarilor a numf,rului necesar de voturi pentru alegerea membrilor Consiliului
Camerei Notariale;i a Comisiei de licenliere, deoarece art.47 alin.(l) din Legea nr.6912016 prevede
expres cd deciziile Adundrii Generale a Notarilor sint adoptate cu votul majoritilii notarilor prezen{i.
cu excep(ia deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6) lit. a) gi b), care se adoptd cu votul a cel putin
213 din numdrul notarilor prezen\i, iar alin.(8) prevede cd dacd pentru adoptarea deciziilor pe
subiectele indicate la alin. (6) lit. a) gi b) nu s-a ob{inut o majoritate calificativi, la urm[toarea gedin(a
a Adun[rii Cenerale a Notarilor acestea se consideri adoptate cu votul majoritalii celor prezenli.
Considerd Adunarea GeneralS Extraordinar[ a Notarilor din 6 august 2021 drept gedinla urmitoare in
sensul prevdzut de art.47 alin.(8) ;i nu o ;edin{a repetat[ in sensul art.47 alin.(4) din Legea nr.6912016.
Notarul Iftodi Victoria repetat pune intrebarea cu votul a cd{i notari din cei prezen{i in sala de
gedinld se vor considera alegi membrii Consiliului Camerei Notariale 9i a Comisiei de licenliere in
cadrul qedinlei curente.
Preqedintele adunflrii, Vidraqcu Alexandra a explicat ci in temeiul art.47 alin. (8) din Legea
nr.6912016. in cadrul Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021. se va considera
ales in calitate de membru al Consiliului CamereiNotariale;i a Comisiei de licenliere, candidatul care
va acumula votul a cel pulin 50Yo din numdrul notarilor prezenli.
Notarul Iftodi Victoria a menfionat cA lit. b) indicata in alin.(8) a art.47 din Legea nr.6912016
se ref'eri la alegerea membrilor in organele Camerei Notariale, care se vor considera aleqi cu votul
majoritalii simple din numlrul notarilor prezen{i. pentru ca gedinla curente a Adunirii generale a

notarilor este una repetatd.

adunlrii, Vidraqcu Alexandra a explicat cd Adunarea Generald Extraordinard a
Notarilor din 6 august 2021 nu este o adunare repetatS, deoarece este deliberativd fiind intrunit
Preqedintele

cvorumul necesar prin prezen[aa50% din numdrul notarilor care exerciti activitate notariala, in
;i
cadrul cdreia va avea loc doar votarea repetata in privinla candidalilor inscrigi pentru a fi alegi in
calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale sau a Comisiei de licenfiere. A menlionat cd prin
Legea nr.l58/2018 au fost introduse modificdri la Legea nr.6912016 pentru a nu fi necesard
convocarea repetat[ a Adundrii generale a notarilor in cazul in care nici un candidat nu reuseste
acumufarea votului a2l3 din numf,rul notarilor prezenli.
Notarul Mardari Maria considerl ca ;edinla de azi a Adunlrii generale a notarilor este o
adunare repetatd, deoarece la Adunarea Generald Extraordinarl a Notarilor din 23.07.2021 nu au fost
epuizate in totalitate subiectele de pe ordineadezi aprobat6. A menlionatc[in sensul art.47 alin.(8)
din Legea nr.6912016 considerd qedinla curentd a Adundrii generale a notarilor drept "urmltoarea
gedin![". in cadrul c6reia deciziile vor fi adoptate cu votul majorit5lii notarilor prezen{i gi se referl
doar la subiectele de pe ordinea de zi a adun6rii precedente, cunoscutd notarilor in prealabil. Susline
intrebarea adresati de notarul lftodi Victoria privind numdrul necesar de voturi pentru adoptarea
deciziilor de cdtre Adunarea general6 a notarilor in cadrul gedinlei curente, in special pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de verificare a respectarii de c[tre notari a obligatiilor privind
combaterea spilirii banilor qi finan![rii terorismului.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat ci toate subiectele de pe ordinea de
zi a Adunirii Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021 au fost epuizate, iar cAt priveqte
Regulamentul privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a obliga!iilor privind
combaterea spalarii banilor Ei finantdrii terorismului a tbst respinsd aprobarea in cadrul gedinlei
AGEN din 23.07.2021, insd introducerea pe ordinea de zi a subiectului privind aprobarea
Regulamentului menlionat deja a fost aprobatd de cltre Adunarea generali a notarilor, iar decizia pe
marginea subiectului dat se va adopta cu votul majoritSlii notarilor prezenli.
Notarul Mardari Maria adreseazi intrebarea dacd sedinta Adunlrii Generale Extraordinare a
notarilor de astazi este sau nu repetat[?
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat cE Adunarea Generald Extraordinard
a Notarilor de astazi nu este o adunare repetat6, deoarece arI.47 alin.(4) din Legea nr.6912016 stabilegte
clar cazurile in care are loc convocarea repetat6 aAdundrii generale a notarilor.
Notarul Pistriuga Vitalii a susfinut opinia pre;edintelui Adundrii gi a men{ionat c5 prima
propozilie din art.47 alin.(4) din Legea nr.6912016, stabilegte condiliile in care Adunarea general[ a
notarilor se considera deliberativd, iar propozilia a doua din art.47 alin.(4) se referA la cazul in care
gedinla nu a fost deliberativd, se convoacd adunarea repetati. Prin prisma art.47 alin.(4) considerd cd
at6t Adunarea General[ Extraordinard, a Notarilor din 23.07.2021, ci.t qi cea din 06.08.2021 sunt
deliberative, motiv pentru careAdunarea generald a notarilor din 06.08.2021 nu poate fi consideratd
repetati, fiind vorba doar despre votarea repetatd in senul alin.(8). Susline cd ref'eritor [a subiectul
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a
obliga{iilor privind combaterea spal[rii banilor gi finan{[rii terorismului (pct.3) qi subiectul "Diverse"
(pct.4) nu s-a pretins adoptarea de catre Adunarea generald a notarilor a deciziilor pe marginea

adunlrii precedente, ;i nici la adunarea curentA.
Consideri cd decizia pe marginea subiectului privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
acestora cu votul ma.iorit6!ii calificate nici in cadrul

verificare a respect5rii de citre notari a obligatiilor privind combaterea spdldrii banilor gi finanldrii
terorismului se va adopta cu votul majoritalii simple din numdrul notarilor prezen{i.
Notarul Iftodi Victoria considerd stranie regdsirea pe ordinea de zi a chestiunii privind
aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor
privind combaterea sp[l[rii banilor ;i finan{arii terorismului, deoarece in cadrul Adun[rii Generale
Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021 a fost respins, fiind enunlatb necesitatea elabordrii ghidului
practic Ei excluderea a2 puncte discutabile din con{inutul regulamentului.
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra intervine cu precizarea cd Legea nr.6912016
prevede clar cazurile in care Adunarea generald a notarilor se consideri "repetatS" si c6nd are
loc "urmitoarea qedin!6" a adundrii. Adreseazf, intrebarea cdtre membrii Camerei Notariale prezenli
la gedin!6 dacd prin disculiile iniliate s-a dorit clarificarea chestiunii daci mai pot fi inaintali candidali
pentru a fi alegi in calitate de membri in Consiliul Camerei Notariale 9i Comisia de licen[iere, decdt
cei propuqi la adunarea din 23.07 .2021.
in lipsa altor intreb6ri din partea membrilor Camerei Notariale prezen{i in qedin!d, preqedintele
adunirii, Vidraqcu Alexandra propune aprobarea ordinii de zi aAdundrii Generale Extraordinare a
Notarilor din 06.08.2021 .
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului aprobarea Ordinii de zi aAdundrii
Generale Extraordinare a Notarilor din 6 august 2021 dupir cum urmeaz6:
l. Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale (votare repetata)
2. Alegerea membrilor in Comisia de licen!iere gi a supleanlilor (votare repetatf,)
3. Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a

obligaliilor privind combaterea spalSrii banilor Ei finanlIrii terorismului
4. Diverse (disculii ce lin de problemele din sistemul notarial).
PRO

-

l12

CONTRA- I2
ABTTNUT - 28
Se aprobd ordinea de zi a Adundrii Generale Exlraordinare a Nolarilor din 06.08.2021.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra aduce la cuno;tin!5 ci conform art.47 alin.(7) din
Legea nr.6912016, deciziile privind alegerea ;i revocarea membrilor Comisiei de licenliere, ai
Consiliului Camerei Notariale, ai Colegiului disciplinar gi a membrilor Comisiei de eticd se adoptd
prin vot secret gi anunfa cd pentru buna desl]qurare a lucrarilor va fi aleasi comisia de numdrare a
voturilor, constituita din 3-7 notari, dintre care se va alege preqedintele comisiei de numdrare a
voturilor. persoana care este candidat pentru a fi ales qi persoanele afiliate candidatului nu pot fi
membri ai acestei comisii. Comisia de numdrare a voturilor asigur[ desfEgurarea corectd a procedurii
de vot, num6rarea voturilor exprimate, anun{6 rezultatele votdrii (art.42 alin.(5) din Statutul Camerei

Notariale).

pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune inaintarea candidalilor in calitate de
membri ai Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale
gi Comisiei de licen{iere, qi pune in disculie dacd din experienfa Comisiilor de numdrare a voturilor

care si-au desfbgurat lucrdrile in cadrul

Adun[rii din23.07.2021

este suficientd formarea acestora din

3 membri.

Notarul Hanganu Carolina a menfionat c5, in calitate de pregedinte a Comisiei de numlrure a
voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale, care gi-a deslEgurat lucr[rile la
adunarea precedent6, considerd cd este suficient formarea Comisiei de numdrare a voturilor din 3
membri.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului formarea Comisiilor de numirare
a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale ;i a membrilor si membrilor
suplean{i in Comisia de licen{iere din cAte 3 membri fiecare.
PRO r60
CONTRA- O

-

ABTINUT

-

O

Comisiilor de numdrare a volurilor pentru alegerea membrilor in Consiliul
o membrilor ;i membrilor supleanli in Comisia de licen{iere din cate 3 membri

Se aprobd crearea

Camerei Notariale

;i

fiecare.

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune inaintarea candidalilor in calitate de
membri ai Comisiilor de numSrare a voturilor.
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedin{a au propus formarea Comisiilor de numdrare a
voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi a membrilor ;i membrilor
supleanli in Comisia de licenliere in componenla din 23.07 .2021 .
Preqedintele adunlrii, Vidrascu Alexandra d[ citire listei notarilor care la Adunarea GeneralS
Extraordinard a Notarilor din 23.07.2021 au fost membri ai Comisiilor de numirare a voturilor pentru
alegerea membrilor in Consiliului Camerei Notariale qi a membrilor gi membrilor supleanli in Comisia
de licenliere: lzdebschi Natalia, Hanganu Carolina, Cavriliuc Diana, Polelueva Natalia, Jeleznii
Angela, Conoval Marcel. Pregedintele adunlrii, Vidragcu Alexandra a anunlat ca dat fiind faptul cn
notarul Izdebschi Natalia arefuzat, iar notarii Gavriliuc Diana Ei Conoval Marcel nu sunt prezenfi la
adunarea curent6, propune inaintarea a 3 candidali in componenla Comisiilor de num[rare a voturilor.
Membrii Camerei Notariale prezen!i la gedin!5 au propus candidaturile notarilor Cojocari
Dorina, Balan Marina gi Edu Ana.

Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului formarea Comisiei de numirare a
voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi a Comisiei de numirare a
voturilor pentru alegerea membrilor ;i membrilor supleanli in Comisia de licenliere in urmdtoarea
componen!f,: Hanganu Carolina, Cojocari Dorina, Polelueva Natalia, JelezniiAngela, Edu Ana, Balan
Marina.
PRO

-
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CONTRA ABTTNUT

-

O

0

pentru alegerea membrilor in Consiliul
a Comisiei de numdrrtre a voturilor pentru alegerea membrilor ;i membrilor

Se aprobd.formctrea Comisiei de numdrare a voturilctr

Camerei Notariale

;i

supleanli in Comisia de licen{iere in urmdtoarea componen{d; Hanganu Carolina, Co.iocori Dorina,
Polelueva Natalia, Jeleznii Angela, Edu Ana, Balan Marina.

l.
Raportor

-

Alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariole
Preqedintele Camerei Notariale, dna Alexandra Vidra;cu

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunoEtin!5 c[ in cadrul Adunarii Generale
Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021 a fost ales un membru in Consiliul Camerei Notariale.

notarul Chirtoaca Lilia (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu), motiv pentru care este necesari
inaintarea a cel pulin 6 candidali.
Anunli ci in sensul art.42 alin.(6) din Statutul Camerei Notariale, gi-au exprimat acordul pentru
a fi alegi in calitate de membri al Consiliului Camerei Notariale gi au depus curriculum vitae notarii
Sandu Ina (teritoriul de activitate in r. Telenegti), Teleuc6 Aliona (teritoriul de activitate in mun.
Chigindu), Dimitriu Svetlana (teritoriul de activitate in mun. B[lti), insd la Adunarea generald a
notarilor pot fi propugi qi alli candida{i. iar concuren{ii se inscriu in buletinul de vot in ordinea
depunerii actelor.

Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra propune inaintarea a cel pulin inca 4 candidali
pentru a fi aleqi in calitate de membru in Consiliul Camerei Notariale, indemnAnd membrii Camerei
Notariale sI se mobilizeze, deoarece necesitatea alegerii membrilor Consiliului Camerei Notariale
este stringent[.

Notarul Mardari Maria (teritoriul de activitate in mun. Chigin[u) propune

candidatura

notarului Lazu Aurelia (teritoriul de activitate in mun. Chiginau).
Membrii Camerei Notariale prezen[i la ;edinla au inaintat candidatura notarului Hanganu
Carolina (teritoriul de activitate in mun. Chi;in[u), care arefuzat.
Notarul Toma Elena propune candidatura notarului Belicesco Oleg (teritoriul de activitate in
mun. Chigindu), Ei menlioneazi cI ultimul a acceptat telefonic. Pregedintele adunSrii. Vidragcu
Alexandra a solicitat contactarea notarului Belicesco Oleg pentru confirmarea acordului slu de a fi
ales in calitate de membru al Consiliului CamereiNotariale.

Notarul Pistriuga Vitalii a inaintat in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale o
echipa fbrmatd din 7 notari: Constantinescu Elena gi Beliban-Rdfoi Ludmila (teritoriul de activitate in
mun.Chi;indu), Bejenar Denis (teritoriul de activitate in r. Orhei) Simboteanu Svetlana (teritoriul de
activitate in r. Cimiglia), Tatian Cristina (teritoriul de activitate in r. Edine!), Pistriuga Vitalii (teritoriul
de activitate in mun. Chiqindu). Sandu Ina (teritoriul de activitate in r. Telene;ti), care deja Ei-a inaintat
candidatura.

Notarul Chiriliuc Iurii propune introducerea in buletinul de vot pentru alegerea membrilor
Consiliului Camerei Notariale a candidalilor inainta{i in cadrul adunarii din 23.07.2021, insa
pregedintele adun6rii, Vidraqcu Alexandra a menlionat cd pot fi inaintali gi alte candidaturi'
Notarul Andronic-Gabura Olga (teritoriul de activitate in mun. Chi;inau) propune candidatura
notarului Iftodi Victoria (teritoriul de activitate in mun. Chiginlu), care a refuzat.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra concretizeazd dacd toli candidalii inainta{i
confirmd acordul de a fi alesi in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale.

i;i

Notarul Mardari Maria

precizeazd cr notarul Lazu Aurelia
intemeiate nu s-a putut prezenta la gedinfa de astdzi.

a acceptat, insd din motive

Candidatii din echipa propusa de notarul Pistriuga Vitalii
;i-au confirmat acordul de a fi incluqi
in lista candida{ilor pentru a fi alegi in calitate de membru in Consiliul
CamereiNotariale.
Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra dr citire mesajului
telefonic expediat de notarul
Belicesco oleg, prin care qi-a confirmat acordul de a fi inscris in
lista candidatilor pentru a fi ales in
calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale.
Alte propuneri nu au parvenit.

fi

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra di citire listei candidalilor care au acceptat
de a
consiliurui camerei Notariale:
l. Sandu lna (teritoriul de activitate in r. Telenegti),
2. Teleuci Aliona (teritoriur de activitate in mun. chigindu),
3. Dimitriu Svetlana (teritoriul de activitate in mun. BAlti),
4. Lazu Aurelia (teritoriul de activitate in mun. Chiginau),
5. Pistriuga Vitalii (teritoriul de activitate in mun. Chigin6u),
6. Constantinescu Elena (teritoriul de activitate in mun. Chiginlu),
7. Beliban-R[{oi Ludmila (teritoriul de activitate in mun. Chiqin[u),
8. Belicesco Oleg (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu).
9. Tatian Cristina (teritoriulde activitate in r. Edine{),
10. Bejenar Denis (teritoriul de activitate in r. Orhei),
I l. Simboteanu Svetlana (teritoriul de activitate in r. Cimislia),
2. Alegerea membrilor Comisiei de Licenliere a octivitdlii notariale
;i a membrilor supleanli.
Raportor - Preqedintele Camerei Notariale. dna Alexandra Vidrascu.

alegi in calitate de membri ai

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunoqtinld ci conform art. 24 alin.(|,4)
din Legea Nr.6912016, Comisia de Iicenliere se formeazd prin ordinul ministrului justi{iei qi este
compusd din 7 membri: 3 membri alegi de cdtre Adunarea Generald a Notarilor, 4 membri desemna{i

cltre Ministerul Justi{iei, dintre care un reprezentant din rindul societaliicivile selectat prin concurs
de cdtre Ministerul Justiliei. Prin ordin al ministruluijustiliei, conform ordinii gi procedurii stabilite
la alin. (l), sint numi!i qi cei 7 membrisuplean[i ai Comisiei de licenliere ;i men{ioneazd c[ in cadrul
Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021, din rdndul notarilor" a fbst ales un
membru in Comisia de licenliere, Turcan Daniela (teritoriul de activitate in mun. Chigin[u).
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra anunfd ca in cadrul Adundrii Generale
Extraordinarii a Notarilor din 23.07.2021 au fost inaintate candidaturile notarilor: Obadd Constanla
(teritoriul de activitate in mun. Chi;iniu), Secrieru Iana (teritoriul de activitate in mun. Chiqinau),
Bulgac Svetlana (teritoriul de activitate in r. Hinceqti)" care au acceptat de a fi incluse in lista
candida{ilor pentru a fi aleqi in calitate de membru al Comisiei de licen{iere gi propune inaintarea
candidaturilor din rdndul notarilor pentru a fi alegi in calitate de membru al Comisiei de licenliere.
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedin!5 au inaintat candidatura notarului Bobeico Maria
(teritoriul de activitate in mun. Chiqinau).
de

l0

Notarul Simboteanu Svetlana (teritoriul de activitate in r. Cimi;lia), propune

candidatura
notarului Vidragcu Alexandra (teritoriul de activitate in mun. Chigindu).
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra dd citire listei candida{ilor care au acceptat de a
fi alesi in calitate de membru permanent Ei membru supleant din r6ndul notarilor in Comisia de
licen{iere:
l.
Obad[ Constanla (teritoriul de activitate in mun. ChiEin6u),
2.

Secrieru Iana (teritoriul de activitate in mun. ChiEinau),

J.

Bulgac Svetlana (teritoriul de activitate in r. Hincegti),
Vidraqcu Alexandra (teritoriul de activitate in mun. Chigindu),
Bobeico Maria (teritoriul de activitate in mun. Chiqin[u).

4.
5.

Membrii Camerei Notariale prezenli la ;edinld propun s[ inceapi procedura de vot pentru
alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi Comisia de Licenliere cu examinarea ulterioarl
a celorlalte subiecte de pe ordinea de zi.

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra invitd membrii Comisiilor de num6rare

a

voturilor pentru tragerea la sorli arepartizdrii notarilor alegi in Comisia de numdrare a voturilor pentru
alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi in Comisia de numirare a voturilor pentru
alegerea membrilor in Comisia de Licen!iere.
Se purcede la tragerea la sor{i.

Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra anun!6 rezultatele tragerii la so(i:

in Comisia de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale
sunt urmdtorii membri; Balan Marina, Edu Ana ;i Jeleznii Angela.
in Comisio de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor qi a membrilor supleanli in
Comisia de Licen{iere sunt urmdtorii membri: Hanganu (larolina, Cojocari Dorina, Polelueva
Natalia.

Preqedintele

adunlrii, Vidraqcu Alexandra inviti membrii Comisiilor de num[rare

a

voturilor pentru inceperea lucrlrilor, gi anume elaborarea modelului ;i conlinutului buletinului de vot
pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi a modelului gi conlinutului buletinului
de vot pentru alegerea membrilor permanenli ;i a membrilor supleanli in Comisia de Licenliere.
Prqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anun!6 o pauzd pentru desfr;urarea lucrSrilor
Comisiilor de num[rare a voturilor (ora 10.30).
S-a revenit din pauzd (ora I 1.30).

Notarul Edu Ana, membru in Comisia de numSrare a voturilor pentru alegerea membrilor in
Consiliul Camerei Notariale, a dat citire procesului verbal nr.l ;i nr.2 al Comisiei de numlrare a
voturilor pentru ategerea membrilor Consiliului Camerei Notariale (se anexeazd).
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune spre aprobare buletinul de vot pentru
numlrare a
alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale in redac{ia propusi de Comisia de
voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale (procesul-verbal nr.2).
PRO

-
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CONTRA - O
ABTTNUT - 0
Se aproba buletinul de vot penlru alegerea membrilor tn Consiliul Camerei l'{otariale in
redaclia propusd de Oomisia de numdrutre o voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul
Camerei l{otariole (procesul-verbal nr. 2 ).

Notarul Hanganu Carolina, membru al Comisiei de numirare a voturilor pentru alegerea din
rdndul notarilor a membrilor si a membrilor supleanfi in Comisia de Licen!iere, a dat citire procesului
verbal nr.l gi nr-2 al Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei
Notariale (se anexeaz6).
Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra propune spre aprobare buletinul de vot pentru
alegerea din rAndul notarilor a membrilor permanenti $i a membrilor supleanli in Comisia de

Licenfiere in redaclia propusi de Comisia de numdrare pentru alegerea din rAndul notarilor a
membrilor permanenli ;i a membrilor suplean{i in Comisia de Licen{iere (proces-verbal nr.2).
PRO -167
CONTRA - O
ABTTNUT - 0
Se aprobd buletinul de vot pentru alegerea din randul nolarilor a membriktr permanen{i ;i a
membrilor supleanli in (lomisia de Licenyiere tn redac{ia propusd de Comisia de numdrare pentru
alegerea din rundul notarilor a membrilor permanenli ;i cr membrilor supleanli in Comisia de
Licenliere (proces-verhal

nr. 2).

Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra se adreseazd candidalilor pentru a se expune
asupra activitdtii sale in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale sau a Comisiei de
licenliere, pdnd la inceperea procedurii de vot.
Dat fiind faptul cd nici unul dintre candidalii inscrigi in listele pentru alegerea in calitate de
membru al Consiliului Camerei Notariale gi a Comisiei de licenliere nu a dorit expunerea programului
sdu, prqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a propus examinarea subiectului din ordinea de zi
"Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de c[tre notari a obliga]iilor
privind combaterea spildrii banilor qi finan!6riiterorismului" cu trecerea ulterioarb la procesul de vot.

Aprobarea Regulamentului privind proceduro de verificare a respectdrii de cdtre noturi a
obligaliilor privind combaterea spdldrii bonilor;iJinanldrii terorismului
Raportor -membrul grupului institulional de lucru in vederea implementarii prevederilor Legii
nr. 308/201 7 din 22.12.2017 , Zgardan Diana
3.

Notarul Zgardan Diana a menlionat cd proiectul Regulamentului privind procedura

de

verificare a respectlrii de cdtre notari a obliga{iilor privind combaterea spdlSrii banilor 9i finan!5rii
terorismului a fost supus dezbaterilor publice cu notarii, obiecliile formulate de membrii Camerei
Notariale au fost introduse in tabelul de divergenle ;i luate in considerare de cdtre membrii grupului
delucru.AindicatcaincadrulAdunarii GeneraleExtraordinareaNotarilordin23.0T.202l nuafost

t2

aprobat Regulamentul privind procedura de verificare a respect[rii de c[tre notari a obligaliilor privind
combaterea spalarii banilor qi finantdriiterorismuluiin redacJia propus6, motiv pentru care se propune
spre aprobarea Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021, varianta modificatd a
proiectului Regulamentului privind procedura de verificare a respectirii de cdtre notari a obligafiilor

privind combaterea spdldrii banilor gi finanlirii terorismului.
Notarul Zgardan Diana prezintd, modificdrile care se propun in proiectul Regulamentului
privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spilSrii
banilor qi fi nanlarii terorismului :
l.
Excluderea punctului 28: "Pre;edintele Camerei Notariale este in drept si includd in
componenla Corpului de control notarii, care instruiesc membrii Camerei Notariale in domeniul
prevenirii gi combaterii spdlSrii banilor ;i finan!6riiterorismului, lird concurs", astfel incdt formatorii
cursurilor de instruire a notarilor in domeniul Ei combaterii spllirii banilor gi finanlirii terorismului
sd participe in egal6 mdsurd la concurs pentru a fi membru in Corpul de control, din considerentul
respectdrii echitdlii intre membrii Camerei Notariale.

2.

Modificarea punctului 59 dupd cum urmeaz6: "Notarul poate fi supus doar unui control
planificat in domeniul prevenirii gi combaterii spIISrii banilor gi finanldrii terorismului, efectuat pe
parcursul unui an calendaristic de citre Camera Notariald sau Serviciul Prevenirea gi Combaterea
Spdldrii Banilor. Fiecare membru al Camerei Notariale urmeazd a fi supus controlului cel pulin o datd
in l0ani".cuefectuareacontrolului planificatindomeniul prevenirii gi combaterii spdlSrii banilorgi

finanliriiterorismului la necesitate prin aplicarea abordlrii bazate pe risc in supraveghere. Susline cd
s-a menfinut prevederea precum cd notarul poate fi supus doar unui control planificat pe parcursul
unui an calendaristic de cdtre Camera Notariald sau de citre Serviciu. Explica ca din cauza excluderii
punctului 28 s-a schimbat numerotarea punctelor, iar punctul 59 a devenit pct.58.
Excluderea punctului 60: "Notarii ce formeazd Corpul de control pot fi supugi doar
3.
controlului inopinat" din considerentul de echitate gi egalitate.
Excluderea din capitolul "Dispozilii finale qi tranzitorii" a prevederii privind delegarea
4.
competenlei Secretarului general in caz de imposibilitate a Consiliului Camerei Notariale sau a
Preqedintelui Camerei Notariale de a exercita competenlele prevdzute de Regulament, cu men{inerea
acestei prerogative strictin sarcina Consiliului CamereiNotariale, deoarece Secretarul general nu are
astfel de competenle legale, cu expunerea capitolului in redaclie nou6.
La intrebarea de concretizare a pre;edintelui adundrii, Vidragcu Alexandra, notarul Zgardan
Diana a precizat modific6rile propuse la proiectul Regulamentului privind procedura de verificare a
respectarii de cdtre notari a obliga{iilor privind combaterea spdlarii banilor gi finanldrii terorismului:

- Excluderea punctului 28,
- Expunerea punctului 58 in urmdtoarea redaclie: "Controlul planificat se efectueazd la
necesitate, prin aplicarea abord[riibazate pe risc de supraveghere. Notarul poate fi supus doar unui
control planificat in domeniul prevenirii qi combaterii sphldrii banilor gi finan{arii terorismului,
efectuat pe parcursul unui an calendaristic de cltre Camera Notarial6 sau Serviciul Prevenirea;i
Combaterea Spdlarii Banilor." Punctul dat a devenit punctul 58 ca urmare a excluderii punctului 28.
- Excluderea punctului 60,
- Expunerea capitolului "Dispozilii finale ;i tranzitorii" intr-o redaclie noud.

l3

La solicitarea membrilor Camerei Notariale prezen!i la;edin!d, notarul Zgardan Diana repetat
a dat citire punctului 58 din Regulament in redac(ia propusf,: "Controlul planificat se efectueazd la
necesitate, prin aplicarea aborddriibazate pe risc de supraveghere. Notarul poate

fi

supus doar unui

control planificat in domeniul in domeniul prevenirii gi combaterii spdldrii banilor gi finantdrii
terorismului, efectuat pe parcursul unui an calendaristic de cdtre Camera Notariala sau Serviciul
Prevenirea;i Combaterea Spdl6rii Banilor.", precizdnd cd notarul va fi supus controlului planificat in
domeniul in domeniul prevenirii gi combaterii spildrii banilor qi finan!5rii terorismului, la necesitate.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra indeamnd membrii Camerei Notariale prezenli la
qedin!5 sd adreseze intrebdri qi sd discute modificdrile propuse.
Notarul Carpov Tatiana a intervenit cu precizarea cd notarii nu au fost anunlali despre
introducerea acestui subiect pe ordinea de zi a Adundrii de azi, motiv pentru care nu sunt pregitifi
pentru examinare qi dezbatere. Propune inceperea procedurii de vot, deoarece membrii Camerei
Notariale nu sunt pregatili pentru dezbaterea Regulamentului in redaclia propus6, care nu a fost
expediat din timp notarilor.
Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a menfionat c[ proiectul Regulamentului privind
procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a obliga{iilor privind combaterea sp[l5rii banilor
gi finanfdrii terorismului a fost suspus dezbaterilor publice cu notarii gi examinat in cadrul Adunirii
Generale Extraordinare a Notarilor din 23 iulie 2021. iar modific[rile propuse de c[tre grupul
institu{ional de lucru se referi doar la c6teva articole problenratice. A reamintit membrilor Camerei
Notariale. cd SPCSB a solicitat prezentarea listei notarilor care urmeazd a fi supugi controlului in
domeniul prevenirii gi combaterii spal[rii banilor;i finan{drii terorismului. care nu a fost expediatd
din cauza lipsei Regulamentului pus in dezbatere informdnd SPCSB despre faptul aprobdrii in cel mai
scurt timp de cdtre Adunarea generald a notarilor a Regulamentului privind procedura de veriticare a
respecthrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spilarii banilor ;i finan{[rii terorismului.
in cazul neprezentirii
Ei care ar permite efectuarea controlului notarului la necesitate, spre exemplu
de c[tre notar a informaliilor solicitate de cdtre Camera Notariald sau in cazurile prevlzute de lege. A
indemnat membrii Camerei Notariale de a nu fi reticenli in aprobarea Regulamentului privind
procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spilSrii banilor
aprobarea acestuia este o obligalie legala a Camerei Notariale.
Notarul Carpov Tatiana a menlionat disponibilitatea de a fi supusd controlului in domeniul
prevenirii gi combaterii spatarii banilor gi finanldrii terorismului oric6nd, deoarece nu este impotriva

;i finan![rii terorismului, deoarece

ac{iunilor intreprinse in domeniul prevenirii gi combaterii spnl6rii banilor qi finan}drii terorismului.
insd este impotriva modului de aprobare gi votare a actelor normative de catre Camera Notariald.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra aprecizatcd aprobarea introducerii pe ordinea de
zi a Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021 a subiectului "Aprobarea
Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de c[tre notari a obliga{iilor privind
combaterea sp[l6rii banilor qi finan{[rii terorismului" a fost decisf, de cdtre Adunarea Generalf,
Extraordinard a Notarilor de astizi cu votul a 120 de notari, motiv pentru care poate fi pus6 in disculie
doar faptul aprobdrii sau respingerii acestuia.
Notarul Zgardan Diana solicitd expunerea concret[ propunerii notarului Carpov Tatiana.
Notarul Carpov Tatiana propune inceperea procedurii de vot pentru alegerea membrilor in

Consiliul Camerei Notariale gi Comisia de licenfiere, deoarece in lipsa proiectului Regulamentului
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privind procedura de verificare a respectdrii de c[tre notari a obliga]iilor privind combaterea sp6larii
banilor qi finanlarii terorismului, in redaclia propusi spre aprobarea Adundrii Generale Extraordinare
a Notarilor de astf,zi, se mimeaz[ dezbaterea acestuia.
Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a menfionat ca in pregdtirea lucrdrilor pentru
Adunarea Generald Extraordinard a Notarilor d in 23.07 .2021 , la care Carpov Tatiana a fbst prezenta.
tuturor membrilor Camerei Notariale le-a fost expediat proiectul Regulamentului privind procedura
de verificare a respectirii de cdtre notaria obligaliilor privind combaterea spdldrii banilor gi finanldrii
terorismului, iar in redac{ia propusi la adunarea de astdzi sunt vizate spre modificare doar c6teva
articole explicate de notarul Zgardan Diana.
Notarul Zgardan Diana considerl cE sunt 2 variante posibile ce lin de subiectul aprob[rii
Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a obligaliilor privind
combaterea spilirii banilor gi finanflrii terorismului: aprobarea Regulamentului in variant[ propus6
de grupul de lucru sau aprobarea Regulamentului in varianta dezbdtuti de Adunarea generali
extraordinar5 a notarilor in cadrul gedinlei de astdzi.
Notarul Pistriuga Vitalii menlioneazd ca existd doar opliunea de aprobare a Regulamentului
privind procedura de verificare a respectirii de citre notari a obligaliilor privind combaterea spil[rii
banilor gi finan!6rii terorismului, insd asupra redacliei aprobate va decide Adunarea Generald
Extraordinara a Notarilor.
Aprecizat ca obliga(ia Camerei Notariale de aprobare a Regulamentului privind procedura de
verificare a respectdrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spalarii banilor gi finanfarii
terorismului este prev[zutd de lege, iar proiectul Regulamentului dat a fost supus dezbaterilor publice
in repetate r6nduri. A solicitat membrilor Camerei Notariale formularea propunerilor concrete pe
marginea proiectului Regulamentului. deoarece deocamdatd au parvenit propuneri de condilionare a
aprobdrii Regulamentului de aprobarea Ghidului practic al notarului in domeniul prevenirii gi
combaterii spdldrii banilor gi finan!6rii terorismului, elaborarea c6ruia trebuie sd se regdseascd in
Programul de activitate al Camerei Notariale gi nu este prevdzut de lege drept o obliga!ie, precum este
aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a obligaliilor
privind combaterea spaldrii banilor gi finan!5rii terorismului. A menlionat ci in cazul neaproblrii de
cdtre Adunarea general[ a notarilor a Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de
citre notari a obligaliilor privind combaterea spildrii banilor Ei finanldrii terorismului, este necesard
alegerea unui alt grup de lucru din rdndul notarilor pentru elaborarea unui nou proiect al
Regulamentului, din care nu vor f-ace parte membrii grupului institulional de lucru creat prin decizia
Adundrii generale a notarilor nr. 6 din 06. 10.2018, deoarece s-a reprogat faptul cd nu ar fi fbst investit
de Adunarea generald a notarilor cu sarcina elaboririi Regulamentului privind procedura de verificare
a respectdrii de cltre notari a obligaliilor privind combaterea spalarii banilor ;i finan!5rii terorismului.
Consecin{a mai gravl in cazul neaproblrii de citre Adunarea generald extraordinard a notarilor de
astdzi a Regulamentului privind procedura de verificare a respectirii de cdtre notari a obligafiilor
privind combaterea spalarii banilor gi finanlarii terorismuIui presupune modificarea legii ce ar
prevedea efectuarea verificarii notarului in domeniul AMt, de citre inspectorul din cadrul SPCSB,
care nu au o atitudine binevoitoare fafa de notari. Propune sus{inerea gi aprobarea Regulamentului
privind procedura de verificare a respectirii de c[tre notari a obligaliilor privind combaterea spalSrii
banilor gi finanfdrii terorismului, deoarece acesta nu prevede sancfiuni pentru notari, ci doar
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monitorizarea gi supravegheaz[ acestui domeniu de
recomand[ri lor/ghidurilor pentru notari.

cltre Camera Notariali cu

elaborarea

Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea Regulamentului privind
procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spll5rii banilor
gi finanfarii terorismului in redac{ia prezentatd Adunirii Generale Extraordinare a Notarilor in ;edinla

de astdzi, cu excluderea pct.28, modificarea pct.59, excluderea pct.60
di spozilii

;i

modificarea redacfiei

lor tranzitori i.

PRO

- il5

CONTRA - 5
ABTTNUT - 37
Se aprobd Regulamentul privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a
obligaliilor privind combaterea spdldrii bctnilor ;i.finanldrii terorismului.
Preqedintele adunflrii, VidraEcu Alexandra mullume;te membrilor grupului institulional de
lucru in vederea implementlrii prevederilor Legii nr.30812017 Ei a Legii nr.6912016 pentru munca
depusi la elaborarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de c[tre notari a
obliga{iilor privind combaterea spalarii banilor;i finanlarii terorismului.

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra propune candida{ilor care s-au inscris in lista
candidalilor pentru a fi alegi in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale si ai Comisiei de
Licenjiere sd expuni obiectivele planificate pentru viitorul mandat.
Se oferd cuvAntul notarului Pistriuga Vitalii, care prezintd discursul echipei sale:
"Notarul adevlrat este liber gi independent. Fiecare notar trebuie sd fie liber gi independent.
Practica notariald trebuie sd fie legal[ gi uniformd, iar dacd cineva azi consider[ cd nu este
independent, cI cineva are pdrghii de influen{a asupra lui, nu este realitatea. Notarul adevdrat este
notarul liber. iar dac6 cineva doregte s[ influen{eze portul sau pozilia dvs., acum este momentul sI
puneli punct, odatl ;i pentru totdeauna. Sistemul este cel care trebuie sa vd protejeze gi nu cel care
trebuie sd manipuleze cu notarii. Toli notarii urmeazd sd contribuie Ia dezvoltarea Camerei Notariale,
cine gi cum poate. Notarii care sunt activi urmeazd a fi stimulafi, inclusiv ;i compensa{i prin prime.
Notarii care nu sunt activi pot ajuta prin contribulii suplimentare, majorate pentru a acoperi
compensaliile notarilor activi. Tot trebuie s[ fie transparent financiar, notarul care nu lucreazd la birou
ofer[ posibilitate colegului care lucreaza s5 ciqtige mai mulli bani, iar solicitanlii vor apela la alt notar
;i acesta va avea un venit mai mare. Consiliul trebuie sf, fie o echipS, echipa notarilor care urmiresc
aceleaEi valori, scopuri, idei. care au incredere unul in altul. Asta va constitui eficacitatea constituirii
Consiliului ca organ pozitria ciruia urmeazd a fi luatd in consideralie, care nu va spune Ei nu va cduta
scuze, dar face gi obline rezultate reale. Valorile care le promoveazd echipa despre care v-am vorbit:
Legalitatea: atit constituirea cdt gi activitatea Consiliului, inclusiv a organelor acestuia urmeazd
a fi exclusiv legald, drept exemplu pentru toli. pentru fiecare notar. Statutul Camerei trebuie sd fie
ajustat la cadrul legal

;i

la necesitdlile noastre.

Colegialitatea: fiecare notar este coleg, membrul Consiliului nu este un titlu care ar insemna cf,
membrul Consiliului este un notar cu insemn[tate sau cu o valoare mai mare dec6t orice alt notar. To{i
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notarii sunt egali, iar conducerea Consiliului este sarcina tuturor notarilor si nu doar a Consiliului sau
a membrilor acestuia.
Transparenfa: fiecare notar urmeazd, sd aibd acces la orice informa{ie despre activitatea
Consiliului ;i a Camerei, inclusiv cea financiar6. Fiecare notar urmeazl si fie la curent cu activitalile
;i ac!iunile deslEqurate de c6tre Camerd, precurn;i sd aibi posibilitatea sd participe in aceste acliuni
gi activit5li.
Uniformizarea: practica notarialS trebuie sa fie uniform5. Pl6lile notariale trebuie si fie
uniforme, fiecare notar trebuie sd fie in stare si indeplineasci orice acliune notariali. Camera
Notariald asigurd gi monitorizeazi instruirea notarilor, stagiarilor, monitorizeazd practica judiciard si
cadrul legal. elaboreazd ghiduri, instrucliuni, sistematizeazd gi unifbrmizeazdpractica notarialS.
Protecf ia notarilor: Camera NotarialS este un organ care proteje azd notarii, notarii care respectl
legea. care respectS colegii gi deciziile Camerei Notariale, cu alte cuvinte a tuturor notarilor, oricare

notar urmeazdsd primeascd ajutor din partea Camerei Notariale c6nd are nevoie. Camera Notariald
urmeazd, si acorde asistenld sociali qi juridicd notarilor.
Promovarea imaginii notariatului: societatea qi statul urmeazd s[ aib[ doar o apreciere pur
pozitivd a notarilor, si simtd ci notariatul este ajutorul lor in solulionarea oricdror chestiuni ce !in de
competen{a notarilor.
Prosperarea notarilor: competenlele gi aptitudine notarilor urmeazd sd fie in permanen!f, cre$tere

dezvoltare. Camera NotarialI trebuie si promoveze imbunitlJirea procedurilor notariale,
diminuarea birocraliei gi identificarea formalitatilor care strict necesare. Camera Notariala urmeazd
sd incheie acorduri de colaborare cu autorit[lile publice at6t na{ionale. c6t qi cele interna{ionale.
Totodatd urmeazd sd asigure qi sa sprijine dezvoltarea IT tehnologiilor in domeniul notariatului.
Notarul trebuie s[ readucl aminte ca intotdeauna a fost primul care a fost in stare sd indeplineascb
acliuni pe care nu au fost capabili sI le indeplineasci exponentii altor profesii.
Drept consecinld in mdsura in care nu se va vota un Consiliu care sd aibi in echipa cel pulin
aceiagi pozilie, aceleiagi valori, acelaEi idei, care vor fi in stare s[ demonstreze gi sd realizeze
programul care este, nu are nici un sens. De aceea eu pledez Ei sper ca fiecare din echipa mea, iar dacE
dvs. votali pentru mine. vd rog si vota{i pentru toli cei care sunt in echip6. De altfel nu o sd fie un
rezultat cdruia i-am dat citire;i am incercat sd vedeli un pas spre viitor;i si vedeli cum o sa fie in
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Consiliul viitor;i cum va fi Camera Notarial6".
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune adresarea intrebdrilor cdtre candidatul
Pistriuga Vitalii.
Notarul Glu;cenco Ghenadie consider6 ci prezentarea programului echipei inaintate de
notarul Pistriuga Vitalii nu este corect6, in raport cu notarii care qi-au inaintat candidaturile de a fi
alegi in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale, dar nu au avut posibilitatea de a-gi
prezenta propriul program. Men{ioneazd c[ din programul prezental de notarul Pistriuga Vitalii se
creeazd impresia cI este bazat in mare parte pe resursele b6negti de care vor fi nevoie pentru
implementarea tuturor scopurilor candidafilor, in rezultatul clrora vor avea de suferit notarii.
indeamnd membrii Camerei Notariale sd se gindeascl bine pe cine voteazd.
Candidatul Pistriuga Vitalii a menlionat cI pe parcursul intregii sale activitSlii s-a dedicat
sistemului notarial, gi a manifestat transparen{5 gi lipsa oricdror interese financiare. Nu sus{ine ideea
de afacere a Camerei Notariale, ins[ a precizat cd pentru protejarea intereselor comunitSlii notariale
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sunt necesare resurse bdneqti, iar pentru modul de gestionare a acestora sunt suficiente mecanisme;i
organe ale Camerei Notariale care au competenla de a verifica corectitudinea gestiondrii acestora.

Candidatul Simboteanu Svetlana a enun{at cd candidatul Pistriuga Vitalii a fost delegat de
cdtre membrii echipei pentru prezentarea programului, qi fiecare membru al Camerei Notariale se va
expune prin vot. A adus la cunoqtinla membrilor Camerei Notariale despre faptul achit[rii cotei de
contribulieobligatorieanotaruluiincepdndcu23 iulie202l,iar pentruperioadadepdnila23.07.202l
iEi asumi consecinlele previzute de lege, at6t de tragerea Ia rdspundere disciplinard, care nu a fost
finalizatd, c6t ;i de depunere a ac{iunii in instan}a de judecat5, asupra c[reia se va expune instan(a de
judecat[. A indemnat membrii Camerei Notariale sd susfina echipa prezentatd de notarul Pistriuga
Vitalii.
Preqedintele adunflrii, Vidraqcu Alexandra anunfI despre faptul cd urm[torul pas este
votarea secreti a membrilor in Consiliul Camerei Notariale si in Comisia de licen{iere gi intreabd
dac[ Comisiile de numdrare a voturilor sunt gata.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anun![ despre faptul cI votarea secretA va avea
loc in sala special amenajatd din partea dreaptd a salii de Eedinle, buletinele de vot vor fi eliberate de
membrii Comisiilor de numdrare a voturilor, iar notarii vor ridica citte 2 buletine de vot de culori
diferite. gi dupl aplicarea qtampilei de vot, vor arunca buletinele de vot intr-o singurd urnd de vot.
Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra anun!5 pauzd (ora 12. l0).
Pregedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra anun!6 cd membrii Camerei Notariale prezen!i la
gedin{a Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor gi-au exercitat dreptul la vot pAni la ora 13.30.
;i anunld despre continuarea examinarii chestiunilor de pe ordinea de zi pAni la flnisarea lucririlor
Comisiilor de numdrare a voturilor.
4. Diverse (disculii ce lin de problemele din sistemul notarial).

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune inilierea discu!iilor privind probleme din
sistemul notarial la subiectul "Diverse" de pe ordinea de zi.
Notarul Constantinescu Elena pune in discufie subiectul privind cl[direa amplasat[ in mun.
Chiqin[u, str. C. Stere 8, proprietate a Camerei Notariale Centru, in imediatd apropiere a cdreia se sapi
Adunarea
o groapd de fundalie . A precizatcd in bugetul Camerei Notariale pentru anul202l aprobat la
Generald Extraordinard a Notarilor din 23.07.2021 se regdseqte ;i oblinerea unor venituri din contul
vanzdrii clddirii, motiv pentru care se adreseazd Secretarului general al Camerei Notariale 9i notarului
8,
Ungureanu Tatiana pentru prezentarea detaliilor referitoare la soarta cl[dirii din str. C. Stere
de membri
aceasta a fost procurata din contul contribuliilor achitate de cdtre notariin calitate
deoarece

ai UniuniiNotarilor.
mun'
Secretarul general, Maxim Angela a men{ionat cf, nu cunoaqte nimic despre cladirea din
Chigindu, str. C. Stere nr.8, Ei sugereazd notarului Ungureanu Tatiana sd ofere detalii.
Notarul Ungureanu Tatiana a men{ionat cd intenlia A.O. "Uniunea Notarilor" de a transmite
va
clldirea de pe str. C. Stere 8, mun. Chigin[u cdtre Camera Notariala este cunoscutd tuturor, care
dat[ apar]ine notarilor
decide asupra demoldrii, vdnzdrii sau reconstrucliei acesteia. deoarece cl6direa
gi asigur6 cd se va identifica modalitatea legald de transmitere. A reamintit pozilia notarului
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Constantinescu Elena exprimata in cadrul lucririlor asupra proiectului Legii cu privire laorganizarea

activit5tii notarilor, despre faptul cd cladirea datd nu trebuie transmisi cdtre Camera Notariali,
deoarece datorita statutului CamereiNotariale de interes public, existd riscul trecerii tuturor bunurilor

in proprietatea statului in caz de dizolvare. Confirmi cI membrii A.O. "Uniunea
Notarilor" se vor intruni in gedinla pentru a decide asupra modului de transmitere a clidirii din str. C.
Stere 8, mun. Chigin[u in proprietatea Camerei Notariale, deoarece nu se doreqte p6strarea acesteia
dupi A.O. "Uniunea Notarilor". A mai enunlat cd cu tolii au a$teptat aprobarea bugetului Camerei
Notariald pentru anul202l, in care s[ fie inclus6 ;i procurarea clSdirii pentru sediul Camerei Notariale
pentru a transmite clldirea din str. C. Stere 8, mun. Chiginau cf,tre Camera Notarial5.
Notarul Constantinescu Elena a confirmat ca in cadrul disculiilor privind statutuljuridic al
Camerei Notariale a atenlionat despre faptul cd la desfiintarea persoanei juridice de drept public,
Camerei Notariale

bunurile acesteia trec in patrimoniul statului. A menlionat cd are dubii cine dintre notari va autentifica
contractul de vdnzare-cumplrare a clidirii din mun. Chigindu, str. C. Stere 8 unde vdnz[tor este
Camera Notariali Centru, deoarece ca urmarea abrogdrii Legii Nr. I153 din I1.04.1997 cu privire la
notariat, nu mai existl entitatea juridicl "Camera Notariala Centru" din cauza excluderii din proiectul
de lege a prevederilor din dispoziliile finale privind soarta bunurilor Camerei Notariale Centru. A
adresat notarului Ungureanu Tatiana intrebarea dacd a fbst contactati de citre compania de construc(ie
"lnamstro" pentru inilierea negocierilor referitoare la cedarea cl6dirii din mun. Chi;indu, str. C. Stere
8.

Notarul Ungureanu Tatiana a menlionat c5 membrii Uniunii Notarilor vor decide

asupra

cI

notarul Constantinescu Elena nu este indreptSlitd sa solicite astfel de
informalii, din motiv cd nu gi-a adus aportul in cadrul Uniunii Notarilor din data excluderii sale la

acestui aspect gi consideri
14.09.2001.

Notarul Constantinescu Elena aprecizat cd gi-a vlrsat aportul la Uniunea Notarilor at6t timp
cdt calitatea de membru al Uniunii era prev[zutd de lege in mod obligatoriu, iar de c6nd calitatea de
membru al Uniunii a devenit neobligatorie, personal a depus cererea de excludere din motivul
in re g i strdri i necore spu n zdtoar e a entitdt i i.
Notarul Ungureanu Tatiana a menlionat ci notarul Constantinescu E,lena a fost impotriva
sistemului notarial, atAt a Uniunii Notarilor, cit gi a Camerei Notariale, insd mai benefic ar fi sprijinirea
activitalii Camerei Notariale prin formularea de sugestii. Considerd cd notarul Constantinescu Elena
nu are dreptul de a candida in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale. din cauza
neachitirii cotei de contribulie obligatorie a notarului.
Notarul Constantinescu Elena a menlionat cd notarul Ungureanu Tatiana a fost contactatd de
compania de construclii "lnamstro,, pentru cedarea clSdirii din mun. Chigin5u, str' C- Stere 8.

Notarul Pistriuga Vitalii a adresat intrebarea cdtre notarul Ungureanu Tatiana privind
subrogarea Uniunii Notarilor de c[tre Camera Notariali in cadrul UNIL, in contextul achitarii de cdtre

Camera Notarial[ a datoriilor Uniunii Notarilor la plata contribufiilor citre UNIL ca urmare a
aprobarii de cltre Adunarea Generali Extraordinari a Notarilor din 23.07.2021 a bugetului Camerei
Notariale pentru anul 2021 .
Notarul Ungureanu Tatiana consideri c5 statutul reprezentativ al notarilor in cadrul UNIL a
r[mas neschimbat. indiferent de denumirea organului sdu reprezentativ'
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Notarul Mocanu Elena a menlionat cd in cadrul intrunirii din 2019 cu reprezentantul UNIL
dl
Struchikaitis a fost abordat subiectul contributiilor datorate catre UNIL, raspunsul oficialului fiind cI
urmeazd Camera Notarial5 9i Uniunea Notarial[ sd se decida, insd membri ai UNIL se considerd
notariatul din Republica Moldova. Consideri c[ fine de obligafia moralS a notarilor de a fi demni de
acest statut ;i de a-;i onora obligaliile financiare fa{a de UNIL, deoarece UNIL a demonstrat suslinerea
sa in legaturd cu proiectul de excludere a obligativitS!ii autentificirii notariale a actuluijuridic ce are
ca obiect instrlinarea bunurilor imobile sau grevarea acestora cu drepturi reale limitate.
Notarul Ungureanu Tatiana a explicat cd notarii din Republica Moldova au fost admigi in
cadrul UNIL in anul 2001, ca urmare a verific6rilor care au durat un an a corespunderii notariatului
moldav criteriilor notariatului de tip latin, qi alte 16ri au trecut prin experien{a schimbirii organelor
reprezentative ale notarilor, insd problema excluderii unui notariat din cadrul UNIL nu se pune,
deoarece nu existd procedur[ ol'icial5 de excludere din cadrul UNIL.
Notarul Pistriuga Vitalii a concretizat cd pune in discufie doar clarificarea entitd{ii care este
membru al UNIL: Camera Notariala sau Un iunea Notarilor. lindnd cont de faptul cd Uniunea Notarilor
a incetat achitarea contribu{iilor cltre UNIL.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra aduce la cuno;tinfa c[ datoria la plata
contribuliilor citre UNIL este din anul 201 l, cotizalia lunari de membru este de 2 I l0 euro, iar datoria
existentd la moment este de 20 317 euro, care au fost prevazuli in bugetul Camerei Notariale pentru
anul 2021. Consideri cd este indiscutabil[ men]inerea calitSlii de membru al notariatului din
Republica Moldova in cadrul UNIL, suslinerea cdrora a fost reiteratd qi in cadrul unei intrevederi
online cu vice-pregedintele Uniunii Internalionale a Notariatului Latin pe zona Europa, dl Maitre
Lionel Galliez qi dl Valeriu Eganu, notar in Paris, Fran{a la elaborarea proiectului Legii cu privire la
pla!ile notariale.
CAt privegte procurarea unui nou sediu al Camerei Notariale, pre;edintele adunirii, Vidra;cu
Alexandra a men{ionat cd actualul sediu al Camerei Notariale nu este suficient, fiind necesar o
incdpere mai spa{ioas6 care ar permite organizarea gedin{elor ;i intrunirilor cu notarii, organizarea
p[strdrii arhivei activit[tii notariale de c[tre Camera Notarial6, iar la formarea bugetului Camerei
Notariale pentru anul202l a fost prevazuta suma de 5 milioane de lei linAndu-se cont de clddirea din
mun. Chigindu gi din mun. B5l{i, din contul clrora ar fi posibi16 procurarea unui sediu mai spa{ios.
Notarul Ungureanu Tatiana aprecizat cd a fost contactatd de mai multe ori de reprezentan{ii
companiei de construc(ie "lnamstro", cdrora li s-a comunicat ci luarea unei decizii privind clSdirea
din mun. Chi;indu, str. C. Stere 8 de catre Uniurrea Notarilor nu este posibil[, deoarece este necesari
transmiterea clddirii c[tre Camera Notarial[, care va decide soarta clddirii.
La intrebarea notarului Constantinescu Elena, dacd a fost eliberati permisiunea pentru sdparea
gropii de fundalie, notarul Ungureanu Tatiana a men!ionat cd da, a fost eliberat acordul pentru
sdparea gropii de fundalie a clddirii din apropriere.
Prepedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra gi-a expus opinia c5 clidirea de pe str. C. Stere 8.
mun. Chiginiu, care a apar{inut Camerei Notariale Centru nu poate fi vdndutd gi apoi demolatS, dar in
cazul in care va fi transmisf, Camerei Notariale, decizia privind soarta acestei clSdiri ii apa(ine
Consiliului Camerei Notariale.
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Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a men{ionat cd degi Adunarea Generald
Extraordinar[ a Notarilor din 23.07.2021 a adoptat o deciziei privind subiectul pre{ul pentru
publicarea pe pagina web a Camerei Notariale a informa{iei despre procedurile succesorale deschise
;i pierderea originalului actului notarial, o considerd ilegalE gi pune in discu{ie subiectul dat.

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cuno;tin{a membrilor Camerei Notariale
cd pe ordinea de zi a Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021 se regdsea subiectul
privind modificarea punctului 6 din decizia Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
20.09.2019, insd subiectul dat de pe ordinea de zi a;edinlei Adun[rii Generale E,xtraordinare a
Notarilor din20.09.2019 din Procesul-verbal al gedinlei este expus in felul urmdtor: "5. Aprobarea
costului publica{iilor pe pagina web oficial[ a Camerei Notariale privind pierderea actelor". pe cdnd
in decizia Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.2019 se regdsegte in punctul 6 expus

cu urmdtorul conlinut: "6. Adunarea Generald Extraordinar[ a Notarilor aprobi stabilirea pre]ului
publicaliilor pe pagina web oflciald a Camerei Notariale pentru pierderea actelor Ei deschiderea
procedurii succesorale similar prelurilor in Monitorului Oflcial".
Consideri cI cadrul legal pentru achitarea prelului pentru publicarea informaliei despre
pierderea originalului actului notarial este art.26 alin.(4) din Legea nr.24612018, iar art.7l alin. ( l) din
Legea nr.24612018 prevede cd" informalia despre procedurile succesorale deschise se publici pe
pagina web a Camerei Notariale in termen de 5 zile lucrdtoare din momentul deschiderii procedurii
succesorale. in decizia Consiliului Camerei Notariale nr.2 din 13.01.2020 "Cu privire la aprobarea
Ghidului privind publicarea pe pagina oficial[ a Camerei Notariale a informaliei despre deschiderea
procedurii succesorale notariale gi a avizului despre pierderea originalului actului notarial" se indicd
in punctul 4.1. cd "Pentru publicarea infbrma(iei despre procedura succesoral5 deschis[, avizul despre
pierderea originalului actului notarial. solicitantul va achita plata de publicare in mirimea stabiliti de
Adunarea Generald a Notarilor din 20.09.2019: suma in mdrime de 250 lei pentru publicarea
informafiei privind deschiderea procedurii succesorale gi suma in mdrime de 125 lei pentru publicarea
avizului de pierdere a actului". A mai precizat cd in procesul de publicare a informa{iilor pe pagina
web oficialI a Camerei Notariale sunt implic ali 3 angajali ai Camerei Notariale.
A explicat cI a iniliat disculiile pe marginea acestui subiect pentru a atenliona asupra necesitilii
formulSrii corecte a deciziilor Consiliului Camerei Notariale pentru a asigura executarea corect[ qi
legald a acestora. iar achitarea pre{ului de 250 de lei de c[tre solicitant pentru publicarea pe pagina
web oficial6 a Camerei Notariale a informaliilor despre procedurile succesorale deschise o consideri
ilegald.

Notarul Gluqcenco Ghenadie a intervenit cu solicitarea de

respectare a deciziei Adunarii

Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021 adoptatd pe marginea subiectului dat, solicitdnd
anunlarea rezultatelor alegerilor.

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra pune in discu{ie daci este necesar a se mai expune
asupra subiectului iniliat, deoarece considerd cd pentru publicarea informaliilor pe pagina oficiald a
Camerei Notariale, solicitanlii nu ar trebui si achite taxe citre Camera Notariali.
Notarul Glu;cenco Ghenadie considerf, gregitl abordarea notarului Vidraqcu Alexandra.
deoarece in cazul excluderii taxelor pentru publicarea informaliilor pe pagina web oficial6 a Camerei
Notariale aceasta ar trebui sI se refere la toti membrii Camerei Notariale,
Notariale de resurse financiare pentru intre{inerea activit[1ii sale.

insl ar lipsi

Camera
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Notarul Simboteanu Svetlana consideri gregit[ c[ activitatea Camerei Notariale ar trebui
asigurat[ din contulachiterii cotelor de contribu[iide c6tre notari, gi nu din contul achitAriitaxelor de

c[tre solicitanlii actelor notariale.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a menlionat cd nu pune irl disculie anularea
deciziei Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 23.07.2021 privind "Modificarea punctului
6 din decizia Adun[rii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.2019, ci doar igi expune opinia
sa in contextul discutdrii subiectului "Diverse" de pe ordinea de zi. A men{ionat c5 renun![ la
abordarea acestui subiect gi asupra acestuia se va expune viitorul Consiliu al Camerei Notariale.
Notarul Mocanu Elena pune in disculie dacd Camera Notariald a participat la inmormAntarea
notarului Snegur Lidia gi soliciti prezentarea explicaliilor.
Secretarul general, Maxim Angela a confirmat cf, la inmormdntarea notarului Snegur Lidia
Camera Notariali nu a participat, deoarece in lipsa Secretarului general qi al Pregedintelui Camerei
Notariale, angajafii CamereiNotariale nu au reu;it organizarea celor necesare, din cauza desligurdrii
in grabd a procesiunii datoritd situafiei epidemiologice, ins[ a concretizat c5 nu a fost neaten{ia sau
ignorarea notarului, ci o derulare a circumstanlelor.
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra aprecizat ci regreti cd din rdndul notarilor s-au
trecut colegi cu care s-a muncit de la instaurarea notariatului ;i sugereaz[ angaja]ilor Camerei
Notariale si acorde atenlie sporitd notarilor.
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra anun{[ despre finisarea lucririlor Comisiilor de
numdrare a voturilor qi invitd preqedinlii Comisiilor de numlrare a voturilor pentru anunlarea
rezultatelor votdrii secrete.

Notarul Edu Ana, pregedintele Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor
Consiliului Camerei Notariale, dd citire procesului verbal nr.3: au fost imprimate 185 buletine de vot,
au fost eliberate 172 buletine de vot, au r[mas neutilizate l3 buletine de vot, din urni au fbst extrase
l7l buletine de vot, au fost declarate nevalabile 7 buletine de vot.

in urma numarlrii buletinelor

l.

Lazu Aurelia

-

2. Pistriuga Vitalii

de vot, au fost constate urmdtoarele rezultate:
87 de voturi,

-

87 de voturi,

3. Constantinescu Elena - 8l de voturi,
4. Sandu Ina - 80 de voturi,
5. Teleuca Aliona - 80 de voturi,
6. Dimitriu Svetlana - 79 de voturi,
7. Beliban-R[{oi Ludmila- 77 de voturi,

8. Belicesco Oleg - 50 de voturi,
9. Tatian Cristina - 44 de voturi,
10. Bejenar Denis - 39 de voturi,
I l.Simboteanu Svetlana - 28 de voturi.
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Notarul Hanganu Carolina, pregedintele Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea in
Comisia de Licenliere a membrilor gi a membrilor supleanli. dd citire procesului verbal nr. 3: au fost
imprimate 185 buletinedevot, au fbsteliberate 170 buletinede vot, au rlmas neutilizate l5 buletine
de vot, din urna au fost extrase I 70 buletine de vot, au fost declarate nevalabile 6 buletine de vot.

in urma numdr[rii buletinelor de vot, au fost constate urmdtoarele rezultate:
I . Obadi Constan{a - I l3 de voturi,

2.
3.
4.
5.

-

Vidragcu Alexandra 109 de voturi,
Secrieru lana - 95 de voturi,

Bobeico Maria -92de voturi,
Bulgac Svetlana - 70 de voturi.

Preqedintele

adunirii, Vidra;cu Alexandra

din Legea nr.6912016,

aduce la cunogtin!5 cE conform art. 47 alin.(8)

pentru adoptarea deciziilor pe subiectul privind alegerea membrilor
Consiliului Camerei Notariale Ei ai Comisiei de licenliere nu s-a oblinut o majoritate calificativS, la
urmdtoarea gedinla a AdunErii Generale a Notarilor acestea se considerl adoptate cu votul majoritilii
celor prezenfi.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anunli cd num6rul total al notarilor care exercitd
activitate notarialf, este de 293, numdrul total al notarilor prezenli la gedinla Adunirii Generale
Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021 este de 175, respectiv numirul necesar de voturi pentru a fi
ales in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale sau a Comisiei de licentiere este de 88 de
voturi.
Dintre candidafii inscrigi pe listd pentru a fi alegi in calitate de membri ai Consiliului Camerei
Notariale, nici un candidat nu a acumulat numdrul necesar de voturi.
Dintre candidalii inscri;i pe listl pentru a fi aleqi in calitate de membri permanenli si membri
supleanfi ai Comisiei de licenliere, au acumulat numf,rul necesar de voturi notarii: Obadd Constan{a
(ll3 voturi), Vidragcu Alexandra (109 voturi), Secrieru lana (95 de voturi) qi Bobeico Maria (92
voturi), iar candidatul Bulgac Svetlana nu a acumulat numdrul necesar de voturi.
dacd,

Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului, conform Statutului Camerei
Notariale, validarea rezultatelor alegerilor membrilor in Consiliul Camerei Notariale gi a alegerii din
rAndul notarilor a membrilor gi a membrilor supleanli in Comisia de Licenliere desliEurate in cadrul
in cadrul Adun[rii Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021.
PRO

-

152

CONTRA - O
ABTINUT - 0
Se ia act de procesul-verbal nr.3 a Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor
C'onsiliului Comerei Notariale ;i procesul-verbal nr.3 a Comisiei de numdrare a voturilor pentru
alegerea din rdndul notarilor a memhrilor ;i membrilor supleanli in Comisia de licen{iere ;i se
valideazd rezultatele alegerii membrilor in Consiliul Camerei Notariale ;i rezullatele alegerii din
randul ruttarilor a membrilor ;i a membriktr suplean{i in Comisia de Licenliere desfd;urate in cadrul
in cadrul Adundrii Generale Extraordinore a Notarilor din 06.08.2021.
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adunirii, Vidragcu Alexandra supune votului, conform Statutului Camerei
Notariale, aprobarea rezultatelor alegerii membrilor in Consiliul Camerei Notariale desfEgurate in
cadrul in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021.
PreEedintele

PRO

- 157

CONTRA

-

O

ABTTNUT *

0

Se constatd cd nici unul dintre candidayii inscri;i in lista penlru alegerea in calitate de membru
in Consiliul Camerei Notariale nu a acumulat numdrul nec,esar de voturi prevdzut de arl.17 alin.(tl)
al Legii nr.69 din 11.01.2016 cu privire la organizareu activitdlii notarilor.

Presedintele adunirii, Vidragcu Alexandra supune votului, conform Statutului Camerei
Notariale, aprobarea rezultatelor alegerii din rAndul notarilor a membrilor permanen!i gi a membrilor
supleanli in Comisia de licenfiere deslE;urate in cadrul in cadrulAdunirii Generale Extraordinare a
Notarilor din 06.08.202 l.
PRO

-

155

CONTRA _

O

ABTTNU]:

0

aprobd rezultatele alegerii din randul notarilor in calitate de membri permanenli in C'ornisiu
de licen{iere a aclivitd{ii notariale, a notqrilor Obada Conslanla (teritoriul de aclivilate in mun.
Chi;inou), Vidra;cu Alexondra (teritoriul de activilate in mun. Chi;indu), ;i in calitate de memhri
supleanli, a notorilor Secrieru lona (teritoriul de activitate in mun. C-hi;indu) ;i Bobeico Maria
(teritoriul de activitale in mun. Chi;indu).
Se

Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a men{ionat cd {indnd cont ci la gedinla de astdzi
aAGEN nici unul dintre candidalii inscrigi in lista pentru a fi ales in calitate de membru in Consiliul
Camerei Notariale nu a acumulat numdrul necesar de voturi prevdzut de art.47 alin.(8) din Legea
nr.6912016, intreabS membrii Camerei Notariale prezen{i la gedin!5 dacd doresc sd se convoace
Adunarea generalS extraordinard a notarilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei
Notariale.
Membrii Camerei Notariale prezenli la qedin!5 au suslinut convocarea inc6 a unei Eedin{e a
Adun[rii generale a notarilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale.
Pre;edintele adunflrii, Vidraqcu Alexandra pune in disculie data urmdtoarei Eedinle a
Adunarii generale a notarilor. t.
Membrii Camerei Notariale prezenli la ;edinla au sus!inut convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Notarilor, la solicitarea a l/5 din numdrul total al notarilor, pentru data de l4 august
2021 cu o singurd chestiune pe ordinea de zi: Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale
(votarea repetat[).
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului convocarea Adunirii Generale
Extraordinare a Notarilor, la solicitarea a l/5 din numlrul total al notarilor, pentru data de l4 august
2021 cu o singur6 chestiune pe ordinea de zi: Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale
(votarea repetati).
PRO - MAJORITATEA
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Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anuntd cI au fost epuizate toate subiectele de pe
ordinea de zi, mulfumegte membrilor Camerei Notariale prezen[i la qedinla gi in temeiul art.42
alin.( l0) din Statutul Camerei Notariale, declard ;edin{a Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor
din 06.08.2021 inchis[.

Ora 15.15.

Semnat

Secretarul Adunlrii Generale Extraordinare a Notarilor:

ONOFREI Diana

Contrasemnat

ni rii Gen era le Extrao rdinare a Notarilor:
VIDRA$CU Alexandra
Preqed intele Ad

u

--
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