PROCES-VERBAL
AL $EDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A NOTARILOR
din 23 IULIE 2021
locul desJd;urdrii: mun. Chi;indu
Polatul Republicii, str Maria C'ehotari l6
Ora tnceperii 09.20

23 iulie 2021

Prezenta Adunare Generali Extraordinari a Notarilor a fost convocat[ la data de 23 iulie 2021 in

temeiul art.47 alin.(3)lit.c)dinLegeaNr.6g dinl4.04.20l6privind organizareaactivitatii notarilorqi
art.37 alin.(4) lit. c) din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generala a Notarilor din
18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.l58/2018 ;i aprobat de Adunarea General[ Extraordinara a
Notarilor din 10.11.2018. avdnd labazd solicitarea a 6l de notari, ceea ce reprezintd l/5 din numlrul
total de notari (anexa nr.l - cererile de convocare).
Adunarea General6 a Notarilor este deliberativi daci la ea participd cel pulin 50% din numdrul
notarilor care exercitd activitate notariald (art.47 alin.(4) din Legea 6912016;i art-40 din Statutul
Camerei Notariale).

Notari licenfiali -299
Notari cu activitate suspendati - 6
Notari care exercitd activitate notariald -293
in urma inregistrdrii notarilor, s-a constat ci la Adunarea Generald Extraordinari a Notarilor din
(anexa
23.07.2021 participa 207 notari din numlrul total al notarilor care exercitd activitate notariala
nr.2 lista notarilor participanli la AGEN din23.07 -2021).
preqedintele Camerei Notariale, Vidraqcu Alexandra, in temeiul art.47 alin.(4) din Legea
2021 este deliberativd
nr.6912016, anunl5 cd Adunarea General[ Extraordinari a Notarilor din 23 iulie
din
qi se declar6 deschis[. salut[ notarii prezenli la gedin{d Ei aduce un omagiu notarilor care au incetat
via!f,, cu linerea unui minut de reculegere.
pre;edintele Camerei Notarialeo Vidraqcu Alexandra aduce la cunoqtinli ci, conform art'42
alin.(l) din Statutul Camerei Notariale, Eedin{ele Adundrii Generale sunt prezidate de preqedintele
membrilor
Adunarii. ales de cdtre Consiliul Camerei Notariale, dar din cauza expirdrii mandatului
GeneralS
Consiliului Camerei Notariale propune alegerea preqedintelui adunlrii de citre Adunarea
Extraordinard a Notarilor, fiind inaintati candidatura sa'
a Notarilor in
Se pune la vot propunerea de alegere de cdtre Adunarea General[ Extraordinar[
calitate de preqedinte al adun[rii a dnei vidragcu Alexandra.

MAJORITATEA
Extraordinare a Nolarilor din 23
Se declurd aleasd in calilate de pre;edinte alAdundrii Generale
iulie 202 l, dna Vidra;cu Alexandra.
PRO

-

linAnd cont de agenda incircat[ a
vicepreqedinli ai adunarii:
adunlrii, preqedintele adunf,rii, Vidragcu Alexandra propune alegerea a 2

in temeiul

art.42 alin.(2)

din Statutul Camerei Notariale

;i

Demenciuc Daniela (teritoriul de activitate in r. Ialoveni)

;i StahurschiAlexandru (teritoriul

de activitate

in mun. Chi;in6u).

Pre;edintele adun[rii, Vidra;cu Alexandra supune votului alegerea notarilor Demenciuc
Daniela (teritoriul de activitate in r. Ialoveni) gi Stahurschi Alexandru (teritoriul de activitate in mun.
Chigindu) in calitate de vicepreqedinli ai Adundrii generale extraordinare a notarilor din 23 iulie 2021 .
PRO - MAJORITATEA
Se declara ale;i in calitate de vicepre;edinli ai Adunarii generale extraordinare a ruttaribr din
23 iutie 2021, notarii Demenciuc Danielo (teritoriul de aclivitate in r. Ialoveni) qi Stahurschi Alexandru
(leritoriul de aclivitale tn mun. Chi;inau).
Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra aduce la cunogtinld conjinutul art.42 alin.(2) din
Statutul Camerei Notariale, conform clruia secretarul (secretariatul) gedinlei este desemrrat de cdtre
Secretarul general al Camerei Notariale din rindul angajalilor Camerei Notariale sau din rAndul notarilor.
Se oferd cuvAnt Secretarului general al Camerei Notariale, Maxim Angela pentru a da citire
dispoziliei Secretarului general nr.2 din 22-07.2021 "Cu privire la desemnarea secretariatului ;edinlei
Adunlrii generale extraordinare a notarilor din 23.07.2021", prin care a fost desemnat secretariatul
Adunarii Generale Extraordinare aNotarilor din 06.08.2021, din rdndul angajalilor CamereiNotariale,
Onofiei Diana gi Botnari Daniela.
preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra supune votului aprobarea desemndrii angaja{ilor
generale
Camerei Notariale, Onofrei Diana Ei Botnari Daniela in calitate de secretari ai gedinlei Adundrii
extraordinare a notarilor din 23.07.2021, desemnali prin dispozilia Secretarului general nr.2 din
22.07 .2021.

PRO

-

MAJORITATEA

prqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunoqtin!a membrilor CamereiNotariale
prezenli la gedinli regulile de desfEqurare a ;edin[ei Adunarii generale a notarilor in modul prevdzut
art.42 alin.(8) din Statutul Camerei Notariale.

preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra dd citire proiectului Ordinii de zi a Adundrii
de
Generale Extraordinore o Norarilor din 23 iulie 2021, conform anun{ului de convocare semnat
Secretarul general al Camerei Notariale din02.07.2021 cunr.l87(anexanr.3),dupdcumurmeaz6:
(6) lit. b) din
Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale (in baza art. 17 alin.
1.
lit. b) din
Legea nr69 din 11.01.2016 cu privire lo organizarea activitd{ii nolarilor art.38 alin.(l)
VidraEcu.
Statutul (,amerei lttotariale). Raportor - Preqedintele Camerei Notariale, dna Alexandra
supleanli
Alegerea membrilor Comisiei de Licen{iere a activit[{ii notariale ;i a membrilor
Z.
(in baza art.24 alin. (1,1), art. 17 alin. (6) lit. b) clin Legea nt69 din 11.01.2016 cu privire lu
Raportor organizarea activitdlii notarilor ,yi arr.38 alin.(l) lit. b) din statutul Camerei Notariale)Pregedintele Camerei Notariale, dna Alexandra VidraEcu'
a
Aprobarea modific6rilor la Statutul Camerei Notariale, adoptat de Adunarea Generall
3.
Adunarea Generald
Notarilor din 18.02.2017. ajustat prevederilor Legii nr.l58/2018 qi aprobat de
in regim online a
Extraordinar6 a Notarilor din 10.11.2018 (prevederea posibilitalii desligurdrii

gedin{elor organelor colegiale ale Camerei Notariale) (in baza art. 63 alin.(3, 6) din Statutul Comerei

Notariale). Raportor

-

Pre;edintele Camerei Notariale, dna Alexandra Vidraqcu.
Aprobarea Raportuluiprivind executarea bugetului pentru anii2019-2020 (in baza art.17
4.
alin.(6) lit../) qi art.5l alin.(1) lit. e) din Legea nr69 din 11.01.2016 cu privire la organizarea activittilii
ruttarilor, art.l7, 38 alin.(l) lit.e), art.55 alin.(l) lit.g) din Statutul Camerei l'lotariale). Raportor Secretarul general al Camerei Notariale, dna Angela Maxim.
Aprobarea raportuluiComisiei de Cenzori (tn baza art. 38 alin. (1) lit. p) ;i art.60 alin.(3)
din Statutul Camerei Notariale). Raportor - Preqedintele Comisiei de Cenzori - Dl Pietraru lurie.

5.

6.

Aprobarea Raportului de activitate al Camerei Notariale pentru anii2019-2020 (in baza
art.50 olin. (3) lit. d) din Legea nr69 din 11.01.2016 cu privire la organizarea activitdyii notarilor;i
art. 37 atin.(2) din Statutul Camerei Notariale). Raportor - Preqedintele Camerei Notariale, dna
Alexandra Vidragcu.
Aprobarea marimii cotei de contribulie obligatorie a notarului (tn baza art.17 alin.(6)
7.
tir.tt) din Legea nr.69 din 11.01.2016 cu privire la organizarea activitdlii notaribr;i art.37 alin.(2) ;i
art.38 alin.(t) tir.e clin Statutul Camerei Notariale). Raporlor - Pre;edintele Camerei Notariale, dna
Alexandra Vidragcu.
Aprobarea scutirilor de platd a cotei de contribulie obligatorie a notarului (in baza urt.l0
8.
din Srarutul Camerei l{otariale). Raportor - PreEedintele Camerei Notariale, dna Alexandra Vidra;cu.
Aprobarea mdrimii remuneraliei Pregedintelui CamereiNotariale (in baza art. 50 alin.(2)
9.
tlin Legea nr.69 lin 11.01.2016 cu privire la organizarea activitd{ii notarilor;i art.38 alin.(l) lit.r) ;i
art.17 alin.(2) din Statutul Camerei Notariale). Raportor - Preqedintele Camerei Notariale. dna
Alexandra Vidragcu.
10. Aprobarea prealabilS a m[rimii remunera{iei Secretarului general al Camerei Notariale
pentru prezentareacltre Consiliul Camerei Notariale spre aprobare (in baza art.51 alin.(1) din Statutul
C'qmerei l,lofariale). Raportor - Preqedintele Camerei Notariale, dna Alexandra VidraEcu.
(in
Aprobarea bugetului gi planului de achizilii a Camerei Notariale pentru anul202l
ll.
baza art.l7 atin.(6) lit.g), art.5l alin.(1) lit.d) din Legea nr.69 din 11.01.2016 cuprivire la organizarea
('amerei
activitdlii norarilor qi art.37 alin.(2), art.38 alin.(l) lit.fl, art. 55 alin. (1) lit..fl din Statutul

llofariale). Raportor- Secretarul general alCamerei Notariale, dnaAngela Maxim.
12. Desemnarea auditului extern al activit5lii financiare a Camerei Notariale (pentru anii
21lg-2020) (inbaza art.53 alin.(l ) din Legea nr69 din 11.01.2016 cu privire la organizarea activitd{ii
ruttarilrtr;iarr.3galin.(t)lir.g),art.58alin.(1)clinstatutul(lamereiNotariale). Raportor-Secretarul
general al Camerei Notariale, dna Angela Maxirn.

Aprobarea Programului de activitate a Camerei Notariale pentru anul 2021 (in baza
notarilor;i
art.17 alin.(6) lit.g) din Legea nr.69 din 11.01.2016 cu privire la organizarea activitd{ii
general al
art.37 alin.(2), art.3g alin.(l) lit.fl din Statutul Camerei Notariale). Raportor - Secretarul
Camerei Notariale, dna Angela Maxim.
14. Delegarea notarilor in Consiliul de mediere in calitate de membru qi membru supleant (in
Preqedintele
bazo art.9 alin.(2) tlin Legea nrt37 ctin 03.07.2015 cu privire la mediere). Raportor Camerei Notariale, dna Alexandra Vidraqcu.
15. Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectirii de citre notari a
(tn baza qrt- 17 alin. (6) lit' e)
obliga!iilor privind combaterea sp6larii banilor Ei finanlarii terorismului

13.

din Legeanr.69 din 11.01.2016 cuprivire laorganizarea activita{ii notarilor;i art.3B alin.(l) lit.d) din
Statutul Camerei Notariale). Raportor - membrul grupului de lucru institulional de lucru in vederea
implement[rii prevederilor Legii nr. 308/2017 din22.12.2017, dna Diana Zgardan.

16.

Aprobarea modificirilor la Regulamentul privind activitatea Comisiei de Etic[ (in baza

art.17 alin (6) lit i), art.52 alin.(7), art.38 alin.(l) lit.i), art.57 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale).
Raportor - pregedintele Comisiei de Etic6, dna Olga Andronic-Gabura.

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunoEtin\d cd art.47 alin.(7) din Legea
nr.6912016 qi art.44 alin.(l) din Statutul Camerei Notariale prevdd c5, deciziile Adundrii generale a
notarilor se adopti cu votul majorit6lii notarilor prezen{i, cu excep{iile specificate de lege, pentru care
se prevede un vot calificat, modalitatea de votare fiind prin vot deschis sau secret.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a men!ionat cI pentru num[rarea voturilor deschise
la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, este nevoie de alegerea numdrdtorilor din rAndul
membrilor Camerei Notariale prezenli la adunare. Deoarece sala este aranjatd irr 4 sectoare. se propune
de a

fi inaintate candidaturi pentru numirarea voturilor din fiecare
Au fost propu;i urm[torii numdritori:

sector.

Sectorul I - Golubciuc-Speianu Ala
Sectorul II - Belicesco Oleg
Sectorul III - Slutu Veaceslav
Sectorul IV - Miron Corneliu
Preqedintele adunflrii, Vidra;cu Alexandra supune votului alegerea in calitate de numdrdtori
notarii: Golubciuc-Speianu Ala, Belicesco Oleg, Slutu Veaceslav, Miron Corneliu pentru num[rarea
voturilor deschise la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

PRO-MAJORITATEA
Se declard ale;i in calitale de numdrdtori pentru numdrarea voturilor deschise la examinarea
chesriunilor cle pe ortlinea cle zi notarii; ,cectorul I - Goluhciuc-Speianu Ala, sectorul II - Belicescrt
Oleg, sectorul III - Slutu Veaceslav, sectorul IV - Miron Corneliu.
aduce la cunoEtinld despre solicitarea notarilor
intruniliin dezbateri publice ladata l5 iulie 202l,lacare au participat ll4 notari, privind regdsirea pe
ordinea de zi aAdun6rii generale extraordinare a notarilor a chestiunii privind modificarea deciziei
Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.2019, prin care afost aprobat6 stabilirea prefului

Preqedintele

adunlrii, Vidraqcu Alexandra

publicafiilor pe pagina web oficial6 a Camerei Notariale pentru pierderea actelor notariale qi deschiderea
procedurii succesorale similar prelurilor in Monitorului Oficial, in vederea diminu6rii prelurilor
conform sinecosturilor;i despre propunerea notarului Bazaochi Andrei expusd in adresarea citre
generale
Camera NotarialS din 10.06.2021 cu nr.53/e privind reg[sirea pe ordinea de zi a Adundrii
Notariale
extraordinare a notarilor doar a chestiunii privind alegerea membrilor Consiliului Camerei
(anexa nr.4).

Notarul Bazaochi Andrei menlioneaz6 cd examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi a
qi art'37
Adun6rii generale extraordinare a notarilor deazi,potrivit art.47 alin.(2) din Legea nr.6912016
a Adunarii
alin.(2) din Statutul Camerei Notariale trebuie si aiba loc in cadrul unei Eedin{e ordinare
generale a notarilor ce se convoacl de cltre Consiliul Camerei Notariale'

Preqedintele

adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat

cd din cauza situaliei epidemiologice

din {ar[ ;i a expirdrii mandatului membrilor Consiliului Camerei Notarial6, nu a fost posibi16 convocarea
unei gedinle ordinare a Adunarii generale a notarilor, care urma sf, examineze chestiuttile prevdzute de
art.37 alin.(2) din Statutul Camerei Notariale. Din acest motiv, convocarea gedinlei extraordinare a
Adunarii generale a notarilor a avut loc la solicitarea a l/5 din numdrul total al notarilor in modul
prevdzut de art.47 alin.(3) lit.c) din Legea nr.6912016. A precizat cd legea nu face distincfie intre
chestiunile ce se vor examina in cadrul gedinlei Adundrii generale a notarilor ordinare sau extraordinare.
Referitor la chestiunile propuse in ordinea de zi a qedinlei, notarul Bazaochi Andrei propune
men[inerea urmitoarelor chestiuni: alegerea membrilor Consiliului CN (pct. l), aprobarea modif-ic6rilor
la Statutul Camerei Notariale (pct.3) gi aprobarea mirimii remuneraliei Preqedintelui Camerei Notariale
(pct. 9). Propune excluderea de pe ordin eade zi a subiectului alegerea membrilor Comisiei de licenliere
(pct.2), deoarece in temeiul alin. (2) din art. 24 din Legea nr.6912016, alegerea membrilor Comisiei de
licenliere urmeazdaavealoc timp de 30 de zile de la solicitarea ministruluijustiliei. Propune excluderea
subiectelor: aprobarea Raportului privind executarea bugetului pentru anii20l9-2020 (pct.4), aprobarea
raportului Comisiei de Cenzori (pct.5); aprobarea Raportului de activitate al Camerei Notariale pentru
anii 20lg-ZO2O (pct.6). aprobarea marimii cotei de contribu{ie obligatorie a notarului (pct.7) pentru ca
(in de competenlaAdun[rii generale ordinare a notarilor; a subiectului aprobarea scutirilor de plati a

cotei de contribulie obligatorie a notarului (pct. 8), deoarece nu este un buget aprobat Ei aprobarea
prealabila a mlrimii remunera{iei Secretarului general al Camerei Notariale pentru prezentarea cdtre
Consiliul Camerei Notariale spre aprobare (pct.l0) intrucAt Legea nr.6912016 nu prevede cd mdrimea
remuneraliei Secretarului general trebuie aprobat in prealabil de Adunarea general5 a notarilor.
pentru
Suplimentar menlioneazdcd 16 subiecte pe ordinea de zi reprezinti un volum prea mare de muncd
o singur[ qedin{[ de lucru qi nu se va reu;i discutarea fiecdruia'
Notarul Mocanu Elena solicitd completarea ordinii de zi cLr chestiunea privind modificarea
generala
punctului 6 din decizia Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.201 9: "Adunarea
Camerei
extraordinard a notarilor aprob[ stabilirea prelului publicaliilor pe pagina web oficialS a
in
Notariale pentru pierderea actelor notariale gi deschiderea procedurii succesorale similar pre(urilor
notarii
Monitorului Oficial,,, menliondnd c[ acest subiect a fost ridicat in cadrul dezbaterilor publice cu
pentru a diminua pre{ul publica{iilor pAnd la cheltuielile efectiv suportate.
Notarul Lazu Aurelia susline propunerea notarului BazaochiAndrei privind regdsirea pe ordinea
(pct-l), care va
de zi aadun6rii doar a 3 subiecte: alegerea mernbrilor Consiliului Camerei Notariale
la Statutul Camerei
convoca qedinla ordinara a Adun6rii Generale a Notarilor. aprobarea modificdrilor
(pct.9). Cdt privegte
Notariale (pct.3) qi aprobarea mdrimii remunera{iei Pregedintelui CamereiNotariale
Ministerului Justiliei.
alegerea membrilor in comisia de licenfiere, propune sa aib6 loc dup[ solicitarea
generale a notarilor'
iar restul chestiunilor sd fie examinate in cadrul urmrtoarelor gedinle ale Adunari
pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a indicat cd membrii permanenli 9i membrii
generala a notarilor, 9i
suplean{i in Comisia de Licenliere din rdndul notarilor se aleg de citre Adunarea
de 30 de zile de la solicitarea
doar in cazul in care Adunarea generala a notarilor nu ii alege in termen
ministruluijustiliei, ace;tia sunt numili de ministruljustiliei in rezultatul concursului'
pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului propunerea notarului Mocanu Elena
punctului 6 din decizia Adunarii
privind completarea ordinii de zi cu chestiunea privind modificarea

Notarilor din 20.09.201 9: "Adunarea generald extraordinar[ a notarilor aproba
stabilirea prelului publicaliilor pe pagina web oficial[ a Camerei Notariale pentru pierderea actelor
notariale qi deschiderea procedurii succesorale similar prelurilor in Monitorului Oficial".

Cenerale Extraordinare

PRO

-

a

124

CONTRA- I6
ABTTNUT

-

r

r

ordinii de zi cu chestiunea privind modificarea punctului 6 din decizio
Adundrii Generale Extraordinare a Notrtrilor din 20.09.2019: "Adunarea generctld exlraordinard a
nolarilor aprobd stahilirea prelului publica1iilor pe pagina web oficiald a Camerei Notariale pentru
pierclerea actelor notariale ;i deschiderea procedurii succesorale similur prelurilor in Monitorului
Se aprobd completarea

OJicial".

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra supune votului propunerea notarului Bazaochi
Andrei privind men{inerea pe ordinea de zi a subiectelor privind alegerea membrilor Consiliului
Camerei Notariale (pct.l), aprobarea modificdrilor la Statutul Camerei Notariale (pct.3);i aprobarea
m6rimii remuneraliei Preqedintelui Camerei Notariale (pct.9) qi excluderea de pe ordinea de zi a
urmitoarelor subiecte: alegerea membrilor Comisiei de licen!iere (pct.2), aprobarea Raportului privind
(pct.5);
executarea bugetului pentru anii 2019-2020 (pct.4), aprobarea raportului Comisiei de Cenzori
aprobarea Raportului de activitate al Camerei Notariale pentru anii 2019-2020 (pct.6), aprobarea
m6rimii cotei de contribulie obligatorie a notarului (pct.1); aprobarea scutirilor de platd a cotei de
contribulie obligatorie a notarului (pct. 8), aprobarea prealabilS a mdrimii remuneraliei Secretarului
general al Camerei Notariale pentru prezentarea cdtre Consiliul Camerei Notariale spre aprobare
(pct.l0), aprobarea bugetului gi planului de achizilii a Camerei Notariale pentru anul202l (pct.ll).
(pct' l2).
desemnarea auditului extern al activitalii financiare a Camerei Notariale pentru aniiZ0lS-2020
notarilor
aprobarea programului de activitate a Camerei Notariale pentru anul202l (pct.l3)' delegarea
in Consiliul de mediere (pct.l4), aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectarii
(pct.l5),
de cf,tre notari a obligaliilor privind combaterea spalSrii banilor gi finanfirii terorismului
aprobarea modificdrilor la Regulamentul de activitate a Comisiei de Eticd (pct.l6).
PRO

-

56

CONTRA

- 87

ABTINUT-

30

pre;edintele adundrii anunld cd propunerea notarului Bazaochi Andrei privind menlinerea pe
(pct.1), aprobarea
ordinea tle zi a subiectelor privind alegerea membribr Consiliului Cqmerei l{otariale
morlificdrilor la Statutul Camerei Notariale (pct.3) ;i aprobarea mdrimii remuneraliei Pre;edintelui
aleg,erea
Camerei Notariale (pct.9);i exclutlerea de pe ordinea de zi a urmdkrurelor,vubiecle:
anii
pentru
bugetului
membrilor Comisiei de licenliere (pct.2), aprobarea Raportului privind executarca
Raportului de
20l9-2020 (pct.l), aprobarea raportului Comisiei tle Cenzori (pct'5): aprobarea
mdritnii cotei de contribulie
activitute ctl Camerei Notariale penlru anii 2019-2020 (pct.6), aprttbarea
obligalorie a
obligatorie a notarului (pct.7); aprobarea scutirilor de platd a cotei de contrihulie
general al Canerei
notarului (pct. u), aprobarea prealabild a mdrimii remuneraliei Secretarului
(pct.l0), aprobarea
I{otariale pentru prezentarea cdrre Consiliul Canerei Notariule spre aprobare
(pct'll)' desemnarea quclitului
bugetului;i planului de achizi1ii a Camerei Nolariale pentru anul202l

extern al activitdlii financiare a Camerei Notariale pentru anii 2018-2020 (pct.l2), aproburea
Programului de activitate a Comerei Notariale pentru anul 2021 (pct.l3), delegarea notarilor in
Consiliul de mediere (pct.ll), aprcharea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii
de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spdldrii banilor;i.finan{drii terorismului (pct.l5).
aprobarea modificdrilor la Regulamentul de activitate a Comisiei de Etica (pct.l6) nu a lntrunit
numdrul necesar de voturi.

Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra di citire ordinii de zi a Adun[rii generale
extraordinare a Notarilor din 23.07 .2021 gi o supune votului pentru a fi aprobata:
1.
Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale
Alegerea membrilor Comisiei de Licen{iere a activit6!ii notariale gi a membrilor supleanli
2.
Aprobarea modificdrilor la Statutul Camerei Notariale, adoptat de Adunarea Generald a
3.
Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.l58l20l8 gi aprobat de Adunarea GeneralS
Extraordinari a Notarilor din 10.11.2018 (prevederea posibilit6!ii desld;uririi in regim online a
qedinlelor organelor colegiale ale Camerei Notariale)

4.
5.

Aprobarea Raportului privind executarea bugetului pentru anii2019'2020
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori
Aprobarea Raportului de activitate al Camerei Notariale pentru anii2019-2020
Aprobarea mdrimii cotei de contribu{ie obligatorie a notarului
Aprobarea scutirilor de plati a cotei de contribulie obligatorie a notarului
Aprobarea mdrimii remuneraliei Pregedintelui Camerei Notariale
Aprobarea prealabil[ a mirimii remuneraliei Secretarului general al Camerei Notariale

6.
1
8.
9.

10.

pentru prezentareacdtre Consiliul Camerei Notariale spre aprobare.
Aprobarea bugetului gi planului de achizilii a Camerei Notariale pentru anul202l
ll.
12. Desemnarea auditului extern al activitilii financiare a Camerei Notariale (pentru anii
2018-2020)

13.
14.
15.

Aprobarea Programului de activitate a Camerei Notariale pentru anul2021
Delegarea notarilor in Consiliul de mediere in calitate de membru 9i membru supleant
Aprobarea Regulamentului privind procedura de veriflcare a respectdrii de citre notari a
obligaliilor privind combaterea spal[rii banilor qi finan{Irii terorismului
16. Aprobarea modificdrilor la Regulamentul privind activitatea Comisiei de Eticd
17. Modificarea punctului 6 din decizia Adunirii Generale Extraordinare a Notarilor din

20.0g.2019, prin care: "Adunarea generald extraordinarl a notarilor aprobd stabilirea prelului
publica{iilor pe pagina web oficial6 a Camerei Notariale pentru pierderea actelor notariale qi deschiderea
procedurii succesorale similar prelurilor in Monitorului Oficial".
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Se aprobd ordinea de

zi u Adundrii Generale Extraordinare tt Nolarilor din 23.07.2021 enunlatd

mai sus.
pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra pune in discu{ie dacf, examinarea chestiunilor de pe
ordinea de zi enunfatdmat sus rlmdne neschimbatd sau se modifica'

Notarul Pistriuga Vitalii propune modificarea ordinii de examinare a chestiunilor de pe ordinea
de zi, si anume: aprobarea mdrimii cotei de contribu{ie obligatorie a notarului (pct.7) gi aprobarea
scutirilor de platd a cotei de contribu!ie obligatorie a notarului (pct.8) sd se examineze in corela{ie cu
subiectul privind aprobarea bugetului Camerei Notariale pentru anul 2021. cu renumerotarea
corespunzltoare.

Preqedintele adunirii, VidraEcu Alexandra supune votului propunerea notarului Pistriuga
Vitalii privind modificarea ordinii de examinare a chestiunilor de pe ordinea de zi privind aprobarea
mlrimii cotei de contribulie obligatorie a notarului ;i aprobarea scutirilor de platd a cotei de contribulie
obligatorie a notarului dupi examinarea subiectului privind aprobarea bugetului Camerei Notariale
pentru anul202l.
PRO

-
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ABTTNUT- r2
Se aprobd modificarea examindrii chesliunilor de pe ordinea de

zi;i

anume:

pct.l0

apr"obareu

scutirilor de platd a cotei de contribu{ie obligalorie a notarului, pct.l I aprobarea bugelultti ;i planttlui
de achiziyii a Camerei Notariale pentru anul 2021, pct.l2. aprobarea mdrimii cotei de contribulie
obli gatorie a nolarului.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra da citire ordinii de zi aprobate a Adundrii Generale
Extraordinare a Notorilor din 23.07.2021:
Alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale
l.
Alegerea membrilor Comisiei de Licenfiere a activitdlii notariale ;i a membrilor suplean{i
2.
Aprobarea modificarilor la Statutul Camerei Notariale, adoptat de Adunarea Generald a
3.
Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.l58/2018 gi aprobat de Adunarea GeneralA

Extraordinar[ a Notarilor din 10.11.2018 (prevederea posibilitAtii desldqurdrii in regim online

a

gedinfelor organelor colegiale ale Camerei Notariale)
Aprobarea Raportului privind executarea bugetului pentru anii 2019-2020
4.
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori
5.

Aprobarea Raportului de activitate al Camerei Notariale pentru anii2019-2020
1
Aprobarea mlrimii remunera!iei Pregedintelui Camerei Notariale
Aprobarea prealabilS a mirimii remunera{iei Secretarului general al Camerei Notariale
8.
pentru prezentarea c6tre consiliul camereiNotariale spre aprobare.
g.
Modificarea punctului 6 din decizia Adunirii Generale Extraordinare a Notarilor din
,,Adunarea generald extraordinard a notarilor aprobd stabilirea pre(ului publica{iilor pe
20.0g.ZOl9
pagina web oficial[ a Camerei Notariale pentru pierderea actelor notariale qi deschiderea procedurii
6.

succesorale similar prefurilor in Monitorului Oficial".
Aprobarea scutirilor de plata a cotei de contribulie obligatorie a notarului

10.
11.
lZ.
13.

Aprobarea bugetului gi planului de achizilii a Camerei Notariale pentru anul202l
Aprobarea mdrimii cotei de contribulie obligatorie a notarului
(pentru anii
Desemnarea auditului extern al activitdlii financiare a Camerei Notariale

2018-2020)

14.

Aprobarea Programului de activitate a Camerei Notariale pentru anul2021

15.
16.

Delegarea notarilor in Consiliul de mediere in calitate de membru Ei membru supleant
Aprobarea Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de catre notari a

obligaliilor privind combaterea splldrii banilor gi finanlarii terorismului
17. Aprobarea modificdrilor la Regulamentul privind activitatea Comisiei de Etica
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anun[5 despre inceputul disculiilor asupra
subiectelor din Ordinea de zi aprobata.

1.

Alegereo membrilor tn Consiliul Csmerei Notariale
(anexa nr.5: Nota informativa cu privire la alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale)
Raportor - PreEedintele Camerei Notariale, dna Alexandra Vidragcu

Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra d[ citire art.47 alin.(7) din l.egea nr.6912016.
conform cdruia deciziile Adun[rii Generale a Notarilor sint adoptate cu votul majoritalii notarilor
prezenli, cu excep!ia deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6) lit. a) gi b), care se adoptd cu votul a cel
pu\in2l3 din numdrul notarilor prezenli. Deciziile privind alegerea gi revocarea membrilor Comisiei de
licen{iere, ai Consiliului Camerei Notariale, ai Colegiului disciplinar gi a membrilor Comisiei de etica
se adoptd prin vot secret gi anun![ cd pentru buna desfbgurare a lucrdrilor va fi aleasd comisia de
numlrare a voturilor, constituit[ din 3-7 notari, dintre care se va alege pregedintele comisiei de numirare
a voturilor. Persoana care este candidat pentru a fi ales gi persoanele afiliate candidatului nu pot fi
membri ai acestei comisii. Comisia de num[rare a voturilor asigurd desfEqurarea corect[ a procedurii de
vot, num[rarea voturilor exprimate, anun{[ rezultatele votirii (art.42 alin.(5) din Statutul Camerei
Notariale).

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune inaintarea candidalilor in calitate de
membri ai Comisiei de num[rare a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale
qi pune in disculie constituirea unei singure comisii de numdrare a voturilor sau a 2 comisii distincte?
Notarul Bicec Victor propune sd fie constituitl o singurd comisie.
Notarul Pistriuga Vitalii propune mai intAi inaintarea candida{ilor la func(ia de membru al
Consiliului CN pentru ca membrii comisiei de numdrare a voturilor si nu se regiseascd in lista
candida{ilor.

Membrii Camerei Notariale prezenli la ;edinla au suslinut propunerea notarului Pistriuga Vitalii.
preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra d[ citire listei candidafilor care qi-au exprimat
acordul pentru a fi alegi in calitate de membru in Consiliul Camerei Notariale gi au depus curriculum
in
vitae: Galaju Ana (teritoriul de activitate in mun.Chiginbu), Chirtoacd Lilia (teritoriul de activitate
la Adunarea
mun.Chigin6u) gi Sandu Ina (teritoriul de activitate r. Telene;ti) ;i totodati anun!6 cd
se inscriu in
generald extraordinar[ a notarilor de ast[zi pot fi propugi ;i al(i candida!i, iar concuren!ii
Notariale este
buletinul de vot in ordinea depunerii actelor. Comunic[ c[ organul executiv al camerei
mandatul a 6 membri
Consiliul Camerei Notariale, constituit din 7 notari, alegi pe un termen de 4 ani, iar
mandatul rnembrului
ai Consiliului Camerei Notariale a expirat la data de 18.02.2021 ;i 25'02'2021,
incalitatede
vidraqcuAlexandraexpirala 14.0g.2021 fiindnumir6prinoMJ nr.2l6din 17.12-2020

Pregedinte al Camerei Notariale. Din aceste considerente se propune inaintarea a cel

pulin 7 candidati

fi aleqi in calitate de membri ai Consiliului CamereiNotariale.
Notarul Pistriuga Vitalii a inaintat in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale o
echipa formatl din 7 notari: Constantinescu Elena qi Beliban-R5{oi Ludmila (teritoriul de activitate in
mun.Chi;indu), Sandu Ina (teritoriul de activitate in r. Telene;ti), Bejenar Denis (teritoriul de activitate
in r. Orhei) Simboteanu Svetlana (teritoriul de activitate in r. Cimiqlia), Tatian Cristina (teritoriul de
activitate in r. Edine{), Pistriuga Vitalii (teritoriul de activitate in mun. Chiginau), solicitAnd expunerea
in buletinul de vot a candidalilor in ordinea expusd. De asemenea a menfionat c[ de;i notarul Bejenar
pentru a

Denis nu este prezent la gedin{a de azi, telefonic a acceptat propunerea

sa.

Notarul Ucrainean Natalia (teritoriul de activitate in mun. Chiginiu) propune candidatura
notarului Teleuc6 Aliona (teritoriul de activitate in mun. Chiginau).
Notarul Andronic- Gabura Olga (teritoriul de activitate in mun. Chi;inau) propune candidatura
dnei Iftodi Victoria (teritoriul de activitate in mun. Chiginau).
Notarul Chiriliuc Iurii (teritoriul de activitate in mun. BAI!i) a propus candidaturile notarului
Popovici Adrian (teritoriul de activitate in mun. BAlti) qi a notarului Hanganu Carolina (teritoriul de
activitate in mun. Chigin[u).

Notarul Roman Valentina (teritoriul de activitate in mun. Chigindu) a propus candidaturile
notarilor Lazu Aurelia qi Bazaochi Andrei (teritoriul de activitate in mun. ChiEin[u).
Notarul Lazu Aurelia propune in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale o echip[
formatd din 7 notari: Bazaochi Andrei, Lazu Aurelia, Jurcan Daniela, Galaju Ana, GluEcenco Ghenadie,
Gratii Boris (teritoriile de activitate in mun. Chi;inau) Ei Dobuleac Viorica (teritoriul de activitate in r.
Briceni).

Notarul Agachi Aliona (teritoriul de activitate in mun. Bal{i) propune candidatura notarului
Dimitriu Svetlana (teritoriul de activitate in mun. BAlli).
Notarul Florea Adelina (teritoriul de activitate in mun. Chiginau) a propus candidatura notarului
Ungureanu Tatiana (teritoriul de activitate in mun. Chiginau).
Dintre membrii prezenli la adunare s-au propus candidaturile notarilor Mocanu E,lena qi Zgardan
Diana (teritoriile de activitate in mun. chiEinau), care au refuzat.
Notarul Simboteanu Svetlana (teritoriul de activitate in r. Cimiglia) propune candidatura
notarului VidraEcu Alexandra (teritoriul de activitate in mun. ChiEinau). care a refuzat.
preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra propune candida{ilor inaintafi pentru a fi aleqi in
calitate de membru in Consiliul Camerei Notariale si se expunl daci accept[ sd candideze.
Notarii Constantinescu Elena, Simboteanu Svetlana, Beliban - R6!oi Ludmila, Sandu Ina, Tatian
notarului
Cristina, pistriuga Vitalii au acceptat propunerea de a candida qi solicitd sus!inerea echipei
Pistriuga Vitalii.
irl
Notarul Roman Valentina a solicitat notarului Pistriuga Vitalii s[ se expund asupra includerii
contribufie obligatorie
lista candidafilor propugi a membrilor Camerei Notariale care nu achita cota de
fi dep[9iti qi sunt
poate
a notarului. Notarul pistriuga Vitalii a menlionat cd intrebarea adresati
explicate de citre colegi prin unele aspecte privind constituirea Camerei Notariale'
a candida{ilor
La intrebarea notarului Andronic-Gabura olga privind reputalia irepro;abil5
notarul Pistriuga vitalii a
propugi in echip6 care nu achitr cota de contribu{ie obligatorie a notarului,
men{ionat cd poate oferi cuv6ntul colegilor viza\i'

t0

Notarul Constantinescu Elena, cu titlu de replic[, a mentionat c[ considerd cd laprima adunare
a notarilor nu a fost aprobati mdrimea cotei de contribufie obligatorie a notarului gi sd se atragdatenfia
la expunerea conlinutului deciziei Adunarii Generale a Notarilor din I aprilie 2017. Considera ca codul
fiscal al Camerei Notariale a fost atribuit ilegal qi este pusa la indoiala soarta contribuliilor deja achitate
de cdtre notari. A men{ionat cd va achita contribulia cdnd se va clarifica asupra atribuirii codului fiscal
;i recunoa;te constituirea Camerei Notariale din data operdrii modificarilor la L,egea nr.6912016.
Notarii Teleucd Aliona gi lfiodi Victoria au acceptat propunerea de a fi incluqi in lista candidalilor
pentru a fi alesi in calitate de membru in Consiliul Camerei Notariale.
La intrebarea notarului Constantinescu Elena c[tre notarul Iftodi Victoria privind activitatea sa
la Ministerul Justiliei in perioada in care au fost introduse modiflciri la Legea nr.6912016 prin care s-a
acordat dreptul Ministerului Justiliei de a numi unilateral membri in organele Camerei Notariale. Iftodi
Victoria a explicat cd se cunosc circumstanlele care au determinat formarea blocajului in executarea
Legii nr.6912016 si aceasta a fost unica solu{ie de deblocare a situaliei. A indicat ca ini{iatorul
modific[rilor la lege nu a fost Ministerul Justiliei, dar a suslinut aceast[ solulie.
La intrebarea notarului Simboteanu Svetlana cdtre notarul Iftodi Victoria privind posibilitatea
demisiei din calitatea de membru ales in Consiliul Camerei Notariale. notarul Iftodi Victoria a
menlionat

ci deocamdat[

nu cunoaste.

Secretarul general

al Camerei Notariale, Maxim Angela a adus la cuno;tin{d cd notarul

Popovici Adrian a anunlat despre absen{a sa de la ;edinla Adun[rii Generale Extraordinare de astdzi, dar

telefbnic aretuzat categoric de a candida in organele Camerei Notariale.
Notarul Hanganu Carolina (teritoriul de activitate in mun. ChiEin5u) arefuzat.
Notarul Lazu Aurelia (teritoriul de activitate in mun. Chiginau) a acceptat.
Notarul Bazaochi Andrei (teritoriul de activitate in mun. Chiqinhu) a acceptat cu condilia cd va
fi suslinut5 echipa propusd de notarul Lazu Aurelia.
in contextul discursului notarului Bazaochi Andrei. notarul Mocanu Elena i-a adresat intrebarea
cu cine ;i pentru ce a luptat 4 ani fiind membru al Consiliul Camerei Notariale. Notarul Bazaochi

Andrei a men{ionat cd a pornit activitatea Camerei Notariale. dar nu a reugit sd gdseasca limb[ comunS
cu unii membri ai Consiliului, inclusiv cu dna Mocanu. Din categoria lucrurilor ce nu s-au reuqit a lZcut
referire la implementarea sistemului informalionalin activitatea notariale.
La intrebirile adresate de citre notarul Piatac Alexandra, notarul Bazaochi Andrei a menlionat
c6 a fost ales dupd 9 incerciri de alegere a PreEedintelui Camerei Notariale. iar cererea sa de demisie a
fost in martie 2018. PAna atunci in afara de Consiliu, nu mai era nimic. Toate gedin{ele au avut loc la
dna Mardari Maria in birou. A specificat c5 nu se considerd cdpitanul care a plrirsit nava, deoarece nava
nu era, Camera Notarial[ nu avea sediu, activitatea deslZ;ur6ndu-se in biroul s[u, iar secretarul angaiat
la biroul notarial indeplinea lucrf,rile de secretariat ale Camerei Notariale. A men!ionat cd nu a putut
desligura activitate profesionalS timp de 6 luni Ei nu a fost remunerat decAt ulterior demisiei sale.
Notarii Dobuleac Viorica, Jurcan Daniela, Gratii Boris, Ungureanu Tatiana au refuzat de a fi
inclugi in lista candida{ilor pentru a fi alegi in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale.
Notarii Gala.iu Ana, Glugcenco Ghenadie, Dimitriu Svetlana, Chirtoacd Lilia au acceptat de a fi
inclu;i in lista candida(ilor pentru a fi alegi in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale'
pregedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a menfionat cd notarul Bejenar Denis printr-un
mesaj telefonic Ei-a exprimat acordul de a candida in calitate de rnembru al Consiliului Carnerei

It

Notariale. Dna Maxim Angela a dat citire mesajului: "Sunt Bejenar Denis, confirm acordul la
inscrierea
in lista candidafilor in calitate de membru al Consiliului Camerei Notariale.,,

Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra da citire listei candidalilor care au acceptat de a fi
alegi in calitate de membru in Consiliul Camerei Notariale, urmatorii notari:
l. Galaju Ana (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu)
2. Chirtoaci Lilia (teritoriul de activitare in mun. Chiginlu)
3. Sandu Ina (teritoriul de activitate in r. Telenesti)
4. Constantinescu Elena (teritoriul de activitate in mun. Chigindu)
5. Beliban Riloi Ludmila (teritoriul de activitate in mun. Chiqiniu)
6. Bejenar Denis (teritoriul de activitate in r. Orhei)
7. Simboteanu Svetlana (teritoriul de activitate in r. Cimiglia)
8. Tatian Cristina (teritoriul de activitate in r. Edine!)
9. Pistriuga Vitalie (teritoriul de activitate in mun. Chi;inau)
10. Teleucd Aliona (teritoriul de activitate in mun. Chiqinnu)
ll. Iftodi Victoria (teritoriulde activitate in mun. Chigindu)
12. Lazu Aurelia (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu)
13. Bazaochi Andrei (teritoriul de activitate in mun. Chiginau)
14. Glugcenco Ghenadie (teritoriul de activitate in mun. Chiginau)
15. Dimitriu Svetlana (teritoriul de activitate in mun. Bdlli).

2.

Alegerea membrilor Comisiei de Licenliere a activitdlii notariale;i a membrilor
supleanli.
(anexa nr.6: Nota informativd cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Licen{iere a
activitAlii notariale qi a membrilor suplean{i), Raportor - Pre;edintele Camerei Notariale, dna
Alexandra Vidragcu
Pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra dd citire art.24 alin.(1,4) din Legea Nr.69l2016,
conform cdruia Comisia de licenliere se formeazdprin ordinul ministruluijusti!iei gi este compusi din
7 membri: 3 membri ale;i de c6tre Adunarea Generala a Notarilor, 4 membri desemna{i de citre
Ministerul Justi{iei, dintre care un reprezentant din rindul societalii civile selectat prin concurs de catre

Ministerul Justiliei. Prin ordin al ministruluijustitriei, conform ordinii gi procedurii stabilite laalin. (l),
sint numili gi cei 7 membri suplean{i ai Comisiei de licen{iere.
Preqedintele adunfirii, Vidraqcu Alexandra solicitl inaintarea candidalilor pentru a fi alegi in
calitate de membri permanenli ai Comisiei de licen{iere a activitilii notariale gi a suplean{ilor, din rdndul
notarilor.
Membrii Camerei Notariale prezenli la qedin[6 au propus urmitoarele candidaturi:
l. Vidra;cu Alexandra (teritoriul de activitate in mun. Chi;inau), care a acceptat.
2. Digori Galina (teritoriul de activitate in r. Orhei), care a refuzat.

3. Jurcan Daniela (teritoriul de activitate in mun. Chi;iniu), care a acceptat.
4. Florea Adelina (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu), care a refuzat.

l2

5. Izdebschi Natalia (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu), care arefuzat.
6. Agachi Aliona (teritoriul de activitate in mun. Balti), care se afld incompatibilitate
calititii

7.

8'

datoritd

de membru a Comisiei de Etica.

Obadb Constanl6 (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu) care a acceptat.

Cutian Aliona (teritoriul de activitate

in mun. Chi;in[u), care insd nu este prezenta la

gedin!5.

9. Golubciuc

Olga (teritoriulde activitate in mun. Chiginiu) care arefuzat.
(teritoriul de activitate in mun. Chigindu) care a acceptat.
I l. Piatac Alexandra (teritoriul de activitate in r. Ialoveni) care a refuzat.
12. Palic Fedora (teritoriul de activitate in mun. Chi;in5u) care a refuzat..
13. Bulgac Svetlana (teritoriul de activitate in r. Hincegti) care a acceptat.
10. Belicesco Oleg

Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra dd citire listei candidalilor care au acceptat de a fi
alegi in calitate de membru permanent gi membru supleant din rdndul notarilor in Comisia de Iicentiere:
l. Vidraqcu Alexandra (teritoriul de activitate in mun. Chi;indu)
2. furcan Daniela (teritoriul de activitate in mun. Chigindu)
3. Secrieru Iana (teritoriul de activitate in mun. Chi;in[u)
4. Obadd Constan{a (teritoriul de activitate in mun. Chi;indu)
5. Belicesco Oleg (teritoriul de activitate in mun. Chiqinau)
6. Bulgac Svetlana (teritoriul de activitate in r. Hinceqti)
Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra in sensul art.42 alin.(5) din Statutul Camerei
Notariale. propune inaintarea candidatilor in componenla Comisiei de numirare a voturilor pentru
alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale ;i in Comisia de Licenliere ;i pune in disculie
alegerea unei singure comisii sau a doud comisii distincte.
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedin!6 au sus{inut necesitatea cre[rii a doud comisii
distincte.

Pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului crearea a dou[ comisii distincte de
numdrare a voturilor: Comisia de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei
Notariale gi Comisia de numlrare a voturilor pentru alegerea membrilor ;i a membrilor suplean{i in
Comisia de licenliere.
PRO

-
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CONTRA_

5

ABTTNUT - 0
Se aprobd crearea a doud comisii distincte de numdrare a volurilor pentru alegerea membriktr in
Consiliul Camerei Notariale .yi a membrilor ;i membrilor supleanli in C'omisia de licen{iere.

Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra in sensul ar|.42 alin.(5) din Statutul Camerei
Notariale pune in discufie numdrul membrilor in Comisiile de numdrare a voturilor.
Membrii Camerei Notariale prezenli la qedin!5 au suslinut formarea Comisiilor de numirare a
voturilor din 3 membri fiecare.

l3

Prqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului formarea Comisiilor de numdrare
voturilor din c6te 3 membri:
PRO

-

a
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CONTRA _ 2
Se aprobd crearea Comisiilor de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul
Camerei Notariale .yi a membrilor ;i membrilor suplean{i tn Comisia cle licen{iere din core 3 membri
.fiecare.

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune inaintarea candida(ilor in calitate de
membri ai Comisiilor de numdrare a voturilor.
Membrii Camerei Notariale prezen(i la ;edin!6 au propus urmdtorii candida{i in Comisiile de
numlrare a voturilor:
l.
Izdebschi Natalia (teritoriul de activitate in mun. Chigin6u)
2.
Hanganu Carolina (teritoriul de activitate in mun. Chiqindu)
3.
PrigalS Troflm (teritoriul de activitate in r. Anenii Noi)
4.
JelezniiAngela (teritoriul de activitate in mun. Chigindu)
5.
Gavriliuc Diana (teritoriul de activitate in r. $olddnegti)
6.
Conoval Marcel (teritoriul de activitate in mun. Chiginiu)
7.
Toma Elena (teritoriul de activitate in r. Cimiqlia)
Notarul Prigal6 Trofim qi-a retras candidatura.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului formarea Comisiilor de numdrare a
voturilor in urm[toarea componen{I: Izdebschi Natalia, Hanganu Carolina, JelezniiAngela, Gavriliuc
Diana, Conoval Marcel, Toma Elena.

PRO-

173

CONTRA - O
ABTTNUT - 0.
Candidatul Toma Elena a anunlat despre retragerea sa din componenla Comisiei de numf,rare a
voturilor.
Pentru inlocuirea candidatului Toma Elena, membrii Camerei Notariale prezen{i la gedin!5 au
propus candidatura notarului Cojocari Dorina. care a refuzat.
Pre;edintele adunlrii, Vidragcu Alexandra a inaintat candidatura notarului Polelueva Natalia,
care a acceptat.

Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului inlocuirea candidatului Toma Elena
cu candidatul Polelueva Natalia in componen{a Comisiei de numdrare a voturilor.
PRO - MAJORITATEA.
Cu votul majorit[1ii membrilor prezen{i la ;edin!E, a fost aprobatd inlocuirea candidatului Toma
Elena cu candidatul Polelueva Natalia in componenla Comisiei de numlrare a voturilor.
Membrii Camerei Notariale prezenli la Eedinl6 au propus tragerea la sor{i pentru repartizarea
membrilor aleEi in Comisia de numirare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei
Notariale gi in Comisia de numlrare avoturilor pentru alegerea membrilor in Comisia de Licenliere.
Se purcede la tragerea la sorii.

t4

Pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anunl5 rezultatele tragerii la so(i:

in

Comisia de numdrare a voturilor pentra olegereo membrilor in Consiliul Camerei Notariale
- Polelueva Natalia, Hanganu Carolina, Conovol Marcel.
in Comisiu de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor in Comisia de Licenliere
Izdebschi Natalia, Jeleznti Angelo, Gavriliuc Angela.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra inviti membrii Comisiilor de numirare a voturilor
pentru inceperea lucrdrilor, gi anume elaborarea buletinului de vot pentru alegerea membrilor in
Consiliul Camerei Notariale qi a buletinului de vot pentru alegerea membrilor permanenli gi a membrilor
supleanfi in Comisia de Licenliere.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anunli o pauzd pentru o ord (ora 12.25).
S-a revenit din pauz5 (ora 13.30).

Notarul lzdebschi Natalia, membru in Comisia de numdrare a voturilor pentru alegerea din
rdndul notarilor a membrilor permanenfi gi a membrilor suplean{i in Comisia de Licen{iere, a dat citire
procesului verbal nr.l ;i nr.2 al Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea din r6ndul notarilor a
membrilor in Comisia de Licen!iere (procesele-verbale se anexeazl).
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune spre aprobare buletinul de vot pentru
alegerea din rAndul notarilor a membrilor permanenli gi a membrilor supleanli in Comisia de Licen{iere
in redaclia propus[ de Comisia de num[rare pentru alegerea din r6ndul notarilor a membrilor permanen{i
gi a membrilor supleanli in Comisia de Licen(iere (proces-verbal nr.2).
PRO

-
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CONTRA - O
ABTTNUT - 0
Se aprobd buletinul de vot pentru alegerea din randul ruttarilor a membrilor permanen{i ;i a
membrilor supleanli in Comisio de Licen{iere in redacyia propusd de Comisia de numdrare penlru
alegerea din rdndul notariktr a membrilor permanenli ;i a membrilor suplean{i in Comisia de Licenliere
(proces-verbal nr.2).

Notarul Hanganu Carolina, membru a[ Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea
membrilor in Consiliul Camerei Notariale, a dat citire procesului verbal nr.l ;i nr.2 al Comisiei de
numirare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale (procesele-verbale se
anexeazd).

Prqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune spre aprobare buletinul de vot pentru
alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale in redaclia propus[ de Comisia de numdrare a
voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale (procesul-verbal nr.2).
PRO

-

187

CONTRA - O
ABTTNUT - 0.

l5

Se oprobd

buletinul de vot pentru alegerea membrilor in Con.giliul Camerei Notctriale in reclacyia
propusd de Comisia de numdrare a voturilor penlru alegerea membrilor in C)onsiliul Camerei l,lotariale
(procesul-verbal nr. 2 ).
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra anun{i despre continuarea examindrii subiectelor de
pe ordinea de zi cu desligurarea ulterioard a procedurii de votare.

Aprobarea modiJicdrilor la Statutul Camerei Notariale, adoptat deAdunoreo Generald u
Nolarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/201I ;i aprobat de Adunarea Generald
Extraordinard a Notarilor din 10.11.2018 (prevederea posibilitdlii des/dEurdrii in regim online a
3.

;edinlelor organelor colegiale ale Camerei Notariale).
(Anexa nr.7: Nota informativd cu privire la aprobarea modificdrilor la Statutul Camerei
Notariale), Raportor - Preqedintele Camerei Notariale, dna Alexandra Vidrascu.

adunirii, Vidra;cu Alexandra

aduce la cuno;tinld prin Legea Nr.249 din l6
decembrie 2021 de modificare a LegiiNr.69 din 14.04.2016 cu privire laorganizareaactivitalii notarilor,
(publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2020, nr.360-37 l, art.32l) s-a prevdzut cd: "in

Preqedintele

cazul declardrii stdrii de urgen!6, de asediu sau de rdzboi, precum qi in cazul situa{iilor excep!ionale
generate de epidemii, pandemii, calamitSli naturale, al situa!iilor de crizd teroristd sau al altor situalii
a Notariloq Consiliului
Camerei Notariale, Comisiei de cenzori, Comisiei de licenfiere a activitS{ii notarilor gi ai Colegiului
disciplinar al notarilor, la gedinlele acestora, gedin{ele respective pot fi desfE$urate la distan{f,, in regim
on-line, prin intermediul mijloacelor de comunicalii electronice" precum sistemul de teleconferin(d sau
de videoconferin(a. Organizarea ;i desl};urarea qedinlelor la distan{[ au loc conform unui regulament,
aprobat de Ministerul Justiliei dupd consultarea Camerei Notariale. Camera Notariali asiguri
respectarea dreptului de exprimare a votului in cadrul gedin{ei Adun[rii Generale a Notarilor, caracterul

exceplionale. care fac imposibila prezen{a fizicd a membrilor Adunarii Generale

secret al votului, dupdcaz, precum gi inregistrarea acestuia.".

in temeiul Legii nr. 24912019, organizarea qedin{elor in regim online

este condilionatd de
privind
organizare
modul de
aprobarea de citre Ministerul Justiliei a unui regulament
;i desligurare a
gedinlelor la distanfd. Camera Notariald a elaborat un proiect al regulamentului dat cu prevederi privind
modul de organizare ;i desffuurare la distanla a ;edinlelor organelor colegiale ale Camerei Notariale.
care a fost remis Ministerului Justiliei la data de 19.12.2020. Regulamentul dat urma a fi elaborat gi
aprobat de cltre Ministerul Justiliei pAni la 25.01.2021, insd pAna la moment, regulamentul privind
modul de organizare qi desfEqurare a qedin{elor la distanl5 nu a fost consultat qi aprobat de Ministerul
Justi!iei.
Dat fiind faptul cd a:l;t Legea nr.6912016, cdt gi Statutul Camerei Notariale nu conlin prevederi
exprese privind posibilitatea desligur[rii gedin{elor organele colegiale ale Camerei Notariale in regim
online, in contextul instabilita{ii situaliei epidemiologice, la nivel mondial, cAt Ei a existen(ei riscului de
declangarea a unui nou val de rdspAndire a infecliei, pentru a evita blocarea activitAlii organelor Camerei
Notariale se propune modiflcarea Statutului Camerei Notariale cu includerea unor prevederi ce ar enunta
posibilitatea desldqurlrii in regim online a qedinfelor organelor colegiale ale Camerei Notariale.

r6

Modificarile propuse la Statutul Camerei Notariale au fost supuse dezbaterilor publice
cu notarii, care
au sus{inut propunerea. Totodatd, Preqedintele adundrii, Vidragcu Alexandra aduce la cuno;tin{i
c6
conform prevederilor art.47 alin. (7) din Legea nr.6912016, deciziile Adunarii Generale a Notarilor
sint
adoptate cu votul majoritalii notarilor prezenli, cu excep{ia deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6)
lit. a) 9i lit. b), care se adoptd cu votul a cel pu{in 213 din numdrul notarilor prezenfi.
Preqedintele adunirii, Vidragcu Alexandra dd citire modificdrilor propuse la Statutul Camerei
Notariale:

l)

Se

completeazdcuArticolul 36r cu urmdtorul con{inut:

"$edin{ele organelor colegiale ale Camerei Notariale pot
./i des.fi;urate cu prezen{a ./izicd u
membrilor sdi sau la distanld, tn regim on-line, prin intermediul mijloacelor de comunicalii elecrrutnice,
precum sistemul de teleconferinld sau videoconferinld. Desfasurarea ;edinlei cu prezenta fizicd a
membrilor sdi sau tn regim on-line se decide de organul competent de convocarca acestuia.".

2)

Articolul 37 se completeazd cu aliniatul 6 cu urmdtorul cuprins:
"(6). $edin{ele Adundrii Generale a Notarilor pot./i deffi$urate la di,stanld, in regim on-line, prin
intermediul mijloacelor de comunicalii electronice, precum .;istemul cle teleconJbrinld sau
videoconferinld. DesJd$urorea ;edinlei cu prezenlafizicd a membrilor sdi sau in regim on-line se decide
de organul competent de convocarea acestuia."

3)

Articolul 50. Consiliul Camerei Notariale. se completeazd cu aliniatul 2l cu urmdtorul

con!inut:
(2t) $edinyele Consiliului Camerei Notariale pot

fi desfd;urate la distanlti, in regim on-line, prin
intermediul mijktacelor de comunica{ii electronice, precum sistemul de teleconferinld sau
"

videoconfbrinyd. Des/d;urareo ;edinlei cu prezenla.fizicd a membrilor sdi sou tn regim on-line se decide
de organul competent de convocorea ocestuia.."

4)

Articolul 57. Comisia de Etic[

se completeazd cu

aliniatul

5

cu urmdtorul confinut:

"(5) $edin{ele Comisiei de eticd pot.fi deffi;urate la di,;tanld, in regim on-line, prin intermediul
mijloacelor de comunicalii electronice, precum sislemul de teleconferinld sau videoconferintrd.
DesJd;urarea qedin{ei cu prezenla fizicd a memhrilor sdi sau in regim on-line se decide de organul
competent de convocarea acesluia. "

5)
(lt)

Articolul 60. Comisia de cenzori

se completeazd cu

aliniatul ll cu urmdtorul con(inut:

potfi desfi;urate la distan{d, in regim on-line, prin intermediul
mijloacelor de comunicalii eleclntnice, precum sistemul de teleconfbrinld sau videocon/brin1d.
Desfd;urarea ;edinlei cu prezen{a .fizicd a membrilor sdi sau in regim on-line se decide de organul
$edinyele Comisiei de cenzori

competent de convocarea acesluia. "

Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra se adreseazS membrilor prezen\i la qedinfa Adundrii
Generale Extraordinare a Notarilor in vederea formuldrii sugestiilor gi propunerilor pe marginea
proiectului de modificare a Statutului Camerei Notariale.
Notarul Mocanu Elena propune de a substitui cuvdntul "acestuia" cu cuv6ntul "acesteia" in
r).
articolele 361, art.37 alin.(6), art.50 alin.(2l), art.57 alin.(5), art.60 alin.(l
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedinf6 au suslinut propunerea notarului Mocanu Elena.

t7

Pre;edintele adunlrii, Vidragcu Alexandra supune votului aprobarea
modific[rilor la Statutul
Camerei in redac{ia propus[ cu substituirea cuv6ntului "acestuia" cu cuvantul ,,acesteia,,
in art. 36r
art.37 alin.(6), art.50 alin.(Zt), art.57 alin.(5), art.60 alin.( I r).
PRO

-
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Se aprobd

modificdrile ln Statutul C'amerei Notariale adoptat de Adunarea Generald a Notarilor
din 18.02.2017, aiustat prevederilor Legii nrt58/2018 ;i aprobat de Adunarea Generald Extraordinara
a Nolarilor din I 0. I I .20 l8 dupd cum urmeozd:
1)
Se completeazd cu Articolul 36t cu urmdtorul c.uprins;
"Articolul 361 . $edintele organelor colegiale ale C)amerei l{otariale pot clesfa;urate cu prezenla

fi

.fizicd a membrilor sdi sau la distanla, tn regim on-line, prin intermediul mijloacelor de comunica{ii
electronice, precum sistemul de teleconferin{d sau videoconferinld. Deffi;urorea ;edinlei cu prezen{a
.fizica a membrilor sdi sau in regim on-line se dec,ide de organul compelent rJe convocurea acesteia."
2)
Articolul 37 se completeazd cu aliniatul (6) cu urmdtorul cuprins:
"(6) $edinlele Adundrii Generale a l{otarilor potfi desJd;urate la distan{d, in regim on-line, prin
intermediul mijloacelor de comunicatii elec:tronice, precum sistemul de teleconJbrinyd satt
videoconferinld. DesJd;urarea;edinlei cu prezenla fizicd a membrilor sdi sau in regim on-line se dec:ide
de organul competent de convocarea acesteia."

3)
"

Articolul 50 se completeazd cu aliniatul

(2t) $edintrele Consiliului Camerei Notariale pot

intermediul mijloacelor

(2t

fi

)

cu urmdtorul cuprins;

desjb;urate la distanld, in regim on-line, prin

de comunica{ii electronice, precum

sistemul

de

telecon/brin{d sou

videoconJbrinld. Desfd;urqreo ;edin{ei cu prezenla.fizicd a membrilor sdi sau tn regim on-line se decide
de organul competent de convocarea acesteia."

1)

Arlicolul 57 se completeazd cu aliniatul (5) cu urmdtorul conlinut:
"(5) $edinlele Comisiei de eticd pot-fi des/d;urate lo diston{d, in regim on-line, prin intermediul
mijloacelor de comunicalii electronice, precum sistemul de leleconferinld sau videoconferinyd.
DesJdEurarea qedinlei cu prezen{a.fizicd a membrilor sdi .sau in regim on-line ,se decide de organul
competent de convocarea acesteia. "

5)

Articolul 60 se compleleazd cu aliniatul (lt) cu urmdtorul conlinut:

"(1t) $edinlele Comisiei de cenzori pot.fi des/d;urate la dislanld, tn reE;im on-line, prin
internediul miiloacelor de comunica{ii electronice, precum sistemul de leleconferinyd sau
videoconferinld. Deffi;urarea ;edinlei cu prezen{a fizicd a membrilor sdi sau in regim on-line se decide
de organul competent de convocarea acesleia."

Aprobarea Raportului privind executarea bugetului pentru onii 2019-2020.
(anexa nr.8: Nota informativd cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului
pentru anul 2019-2020), Raportor - Secretarul general al Camerei Notariale, dna Angela Maxim.
4.

l8

Secretarul general al Camerei Notariale, Maxim Angela prezintitRapoftul privind
executarea
bugetului pentru anii2019-2020,menlionAnd cI Raportul privind executarea bugetului pentru anii20192020 a fost supus dezbaterilor publice cu notarii in cadrul gedinlei din 02.07.2021.
PreEedintele adunEriio Vidra;cu Alexandra propune membrilor Camerei Notariale prezen{i Ia
;edin{a formularea intrebdrilor pe marginea Raportului privind executarea bugetului pentru anii 20192020.

Notarul Gluqcenco Ghenadie a solicitat Secretarului general

prezentarca infbrmaliei privind
existenla unui contabil angajat la Camera Notariali.
Secretarul general, Maxim Angela a menlionat cA Camera NotarialS nu are angajat1t persoand in
funclia de contabil, ins[ pentru ducerea contabilitdtii Camera Notariald a apelat la servicii de
outsourcing, fiind prestate de o companieinbazacontractului de prestdri servicii, ceea ce permite a face
economii la buget.

La intrebarea notarului Gluqcenco Ghenadie privind explicarea avantajelor ca urmare

a

contracterii serviciilor de outsourcing pentru {inerea contabilit[1ii. Secretarul general, Maxim Angela
a merrlionat ci se oblin economisirea unor resurse bdne;ti prin decdderea necesit6lii de achitare din
contul bugetului Camerei Notariale a primelor de asigurare social6 qi medicalS pentru angajatul contabil
care ar fi fost, gestionarea optim[ a incdperii arendate de Camera Notariali, dar gi prin trecerea
rdspunderii pentru erorile comise in !inerea contabilitalii asupra companiei contractate.
Notarul Gluqcenco Ghenadie a menlionat cd aceleiagi probleme de organizare a activit[1ii
birourilor notariale, notarii le solulioneazdprin angajarea personalului cu salarii mai mici decdt cele ale
angaja{ilor CamereiNotariale si a solicitat prezentarea informaliei privind mdrimea salariilor anga.iafilor
Camerei Notariale.
Preqedintele adunlrii, Vidragcu Alexandra a menlionat c[ chestiunea dati urmeazd a fi
discutatd in cadrul subiectului privind aprobarea bugetului Camerei Notariale pentru anul202l, care a
fbst supus dezbaterilor publice cu notarii. insd salariile anga.ia{ilor Camerei Notariale se supun aprobdrii
in flecare an. ultima decizie a Consiliului Camerei Notariale fiind din anul2020.
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedinla au replicat cd subiectul privind mlrimea salariilor
angajalilor Camerei Notariale au fost publicate qi supuse dezbaterilor publice cu notarii.
Secretarul general, Maxim Angela a dat citire Statelor de personal Ei mlrimii salariilor
angaja{ilor Camerei Notariale aprobate prin decizia Consiliului Camerei Notariale nr. I din 03.02.2020.
in contextul rubricii "Cheltuieli. Datorii la achitarea contribu{iei" din Raportul privind executarea
bugetului Camerei Notariale, notarul Bazaochi Andrei a solicitat prezentarea listei notarilor care au
datorii la achitarea cotei de contribulii obligatorii a notarului gi a informafiilor privind soarta celor 6
cereri de chemare in judecatd depuse de Camera Notariald privind incasarea datoriilor la plata cotei de
contribu{iei obligatorie a notarului, !indnd cont de faptul cd in cadrul dezbaterilor publice cu notarii,
Pregedintele Camerei Notariale a declarat cd a retras o cerere de chemare in judecatd.

Secretarul general, Maxim Angela a dat citire listei actualizate a notarilor care inregistreazd
datorii la achitarea cotei de contribufie obligatorie a notarului: Constantinescu Elena, Covali Luminila,
Cramarenco Valentina, Culava Diana, Culava Taisia, Floreanu Irina, Gavriliuc Diana, Godoroja Tatiana,
Palancean Liliana, Piatac Alexandra. Simboteanu Svetlana.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat c[ intrebarea privind retragerea cererii
de chemare in judecatd a fost pusi in disculie gi in cadrul dezbaterilor publice cu notarii ;i a confirmat

l9

retragerea cererii de chemare in.iudecati depusd de Camera Notariald c6tre notarul piatac
Alexandra. A
explicat cd' la data numirii sale in functia de Pregedinte al Camerei Notariale prin OMJ nr.2l6 din

17'12.2020 i s-a adus la cunostinld despre faptul depunerii de c6tre Camera Notariald a sesizlrilor
Ia
Colegiul disciplinar privind tragerea la rlspundere disciplinari a notarilor care inregistrau datorii la
achitarea cotei de contribu!ie obligatorie

notarului qi cererilor de chemare in judecata privind incasarea
datoriilor. in cadrul discu!iilor purtate cu preqedintele Colegiului disciplinar, notarul Stahurschi
Alexandru i s-a comunicat cd sesizirile depuse de Camera Notariala nu corespund cerinlelor gi au fost
restituite pentru formularea sesizirilor in mod individual pentru fiecare notar, insd a refuzat semnarea
sesizirilor privind tragerea la rdspundere disciplinar5 a notarilor;i inaintarea ac{iunilor de incasare a
datoriilor in instanfa de.iudecat6, deoarece au fost depuse in timpul mandatului de pre;edinte Camerei
Notariale, Lazu Aurelia. A explicat cI intreprinderea acestor acliuni nu sunt demne de profesia de notar,
iar notarul Piatac Alexandra a solicitat retragerea cererii de chemare in judecatd si tin6nd cont de situalia
notarului a considerat corect depunerea cererii de retragere a acliunii depuse de Camera Notariald in
instanla de judecat6. A explicat cI la depunerea cererii de retragere a acliunii fali de notarul Piatac
Alexandra s-abazat pe prevederile art. 50 alin.(3) lit. a) din Legea nr.6912016.
Notarul Bazaochi Andrei gi-a expus pf,rerea consider6nd cd preqedintele Camerei Notariale a
depdEit cadrul legal la retragerea cererii de chemare in judecata fala de notarul Piatac Alexandra.
a

deoarece conform art.50 alin.(3) din Legea nr.6912016, presedintele semneazd actele emise de Consiliul

Camerei Notariale, insi o decizie a Consiliului Camerei Notariale privind indeplinirea obligatiei de
achitare a cotei de contribulie obligatorie a notarului de cdtre notarul Piatac Alexandra nu a fost aprobat[.

Preqedintele adundrii, Vidraqcu Alexandra supune votului aprobarea Raportului privind
executarea bugetului pentru anii 2019-2020.

PRO-
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Se aprobd Raportul privind execularea bugetului penlru unii 2019-2020.

Aprobareo Raportului Comisiei de Cenzori
(anexa nr.9: Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019).
Raportor - Pregedintele Comisiei de Cenzori - Dl Pietraru lurie.
5.

Preqedintele Comisiei de cenzori, Pietraru lurie a menlionat ci Comisia de cenzori a intocmit
qi prezintaAdunlrii Generale Extraordinare a Notarilor Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
Cdt prive;te Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2020, a explicat cd acesta nu a fost intocmit,
motivdnd cibugetul gi planul deachizilii al CamereiNotarialepentru anul2020 nuafostaprobat.
La intreblrile membrilor Camerei Notariale prezenli la gedin!6, notarul Pietraru Iurie a explicat
cd Comisia de cenzori a verificat modul de executare a bugetului pentru anul 2019 gi au intocmit raportul.
Raportul Comisiei de cenzori pentru anul2020 nu a fost intocmit, dat flind faptul, dup6 cum s-a mai
expus.

c[ bugetul pentru anul 2020 nu a fost

aprobat de Adunarea general6 a notarilor 9i cum nici un

20

membru al Comisiei nu este specialist in economie gi finanle, nu au putut sr se expuna
asupra executdrii

bugetului.
La intrebarea de concretizare a pregedintelui adundrii, Vidragcu Alexandra dacd pentru
anul2020

a fost intocmit Raportul Comisiei de cenzori, Pietraru Iurie a menlionat ci pentru anul 2020 este
intocmitd o informalie care corespunde celor prezentate de c6tre Secretarul general in Raportul privind
executarea bugetului pentru anul 2020.

Preqedintele

adunlrii, Vidra;cu Alexandra

pune in discu{ie care Raport a Comisiei de cenzori

aprobirii de cdtre Adunarea general[ extraordinar6 a notarilor.
Membrii Camerei Notariale prezenli la;edin!5 au sus{inut doar aprobarea Raportului Comisiei de
cenzori pentru anul 2019 gi de a lua act de neprezentarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul
2020.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului aprobarea Raportului Comisiei de
cenzori pentru anul20.19 ;i a se lua act de neprezentarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul
2020.
se supune

PRO-

175

CONTRA _ O
ABTTNUT - s
Se aprohd Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019 ;i se ia act de neprezentareu Raportului
Comisiei de cenzori pentru anul 2020.

6. Aprobarea Roportului de uctivitate al Camerei Notsriale pentru anii 2019-2020
(anexa nr. l0: Nota informativd cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Camerei

Notariale pentru anii 201 9-2020), Raportor

-

Pregedintele Camerei Notariale, dna Alexandra Vidraqcu

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtin!5 ci Raportul de activitate al
Camerei Notariale pentru anii2019-2020 a fost prezentat la dezbaterile publice cu notarii din l6 iulie
2021. De asemenea anunfd cd sunt restan{e la implementarea Legii nr.24612018 privind procedura
notarial[ gi a Legii nr.6912016 privind organizareaactiviEtii notarilor, in special in ceea ce tine de arhiva
activitdtii notariale, transmiterea arhivei activitdtii notariale in cazul suspenddrii ;i incetdrii activitdtii
notariale, transmiterea arhivei activiffilii notariale cdtre Camera NotarialS, respectarea programului de
lucru de cdtre notari. A menjionat cI pentru anul 2020 Camera Notariald nu a avut un program de
activitate aprobat de AGN cu obiective concrete de executat, iar activitatea Camerei Notariale flind
indreptatd spre organizarea cursurilor de instruire a notarilor cu participarea nemijlocitda notarilor gi
desli;urarea lucrlrilor grupului institulional de lucru in vederea implementirii prevederilor Legii nr.
308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea gi combaterea spaldrii banilor;i finan15rii terorismului. creat
prin DeciziaAdundrii Generale Extraordinare nr.6 din 06.10.2018, in vederea elabordrii proiectului
Regulamentului privind verificarea respectdrii de citre notari a obligaliilor privirrd prevenirea gi
combaterea spilSrii banilor qi finan!5rii terorismului Pregedintele adunirii, Vidrapcu Alexandra propune
inaintarea intreb[rilor pe marginea Raportului de activitate a Camerei Notariale pentru anul 2019-2020.
Membrii Camerei Notariale prezenli la ;edin![, nu au avut intrebiri.

2t

Preqedintele adunlriio Vidragcu Alexantlra supune votului
aprobarea Raportului de activitate al
Camerei Notariale pentru anii 2019-2020.

PRO-
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CONTRA - O
ABTINUT - 3
Se aprobd Raportul de activitate al Camerei Notariale pentru ctnii 2019-2020.

Aproborea mdrimii remuneratiei Pre;edintelui Comerei Notoriale.
Raportor - Preqedintele camerei Notariale, dnaArexandra vidrascu.

7.

Prqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra aduce la cunogtinld cd confbrm art. 50 alin.(2) din
Legea nr.6912016 qi art.38 alin.(l) lit. 0 gi art.47 alin.(Z) din Statutul Camerei Notariale, mirimea
remuneraliei pregedintelui Camerei Notariale este stabiliti de Adunarea Generali a Notarilor. iar prin
deciziaAdunirii generale a notarilor din I aprilie 2017, remunerarea Preqedintelui Camerei Notariale a
fost stabilit[ in mirime de l0 00 lei, care a r6mas neschimbati.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune membrilor Camerei Notariale prezerr(i la
;edinla s6-gi expun[ opinia privind mdrimea remunera{iei Pregedintelui Camerei Notariale.
Notarul Mocanu Elena susline cd reieqind din prevederile Legii nr.6912016 qi a Statutului
Camerei Notariale, CameraNotariald are doi conducdtori: PreEedintele Camerei Notariale care este de
drept gi preEedintele Consiliului Camerei Notariale;i reprezintd Camera Notarial[ gi Secretarul general,
care asigurl activitatea organizatorici, administrativS. economic6 9i financiarl a Camerei Notariale. Din
aceste motive considerd echitabil ca mdrimea remunera{iei Presedintelui Camerei Notariale sa fie cel
pulin egalS cu mf,rimea remuneratiei Secretarului general. care potrivit deciziei Consiliului Camerei
Notariale nr.l din 03.02.2020 constituie 27000 lei. Propune aprobarea rnlrimii remunera{iei
Preqedintelui Camerei Notariale in mf,rime de cel pu\in 27 000 lei.
Preqedintele adunlrii, Vidragcu Alexandra a men{ionat cd pentru o bund funclionare a Camerei
Notariale, este necesar[ o implicare maximl a pregedintelui Camerei Notariale, ceea ce necesitd mult
timp Ei dedicare qi propune aprobarea remuneraliei in mdrinre de 35 000 lei.
Notarul Pietraru Iurie propune remunerarea Pregedintelui Camerei Notariale in mdrime de 4045 000 lei.
Notarul Constantinescu Elena a men{ionat cd la stabilirea mdrimii remunera}iei Pre;edintelui
Camerei Notariale ;i a Secretarului general este necesard compararea cu salariul unui deputat din
Parlamentul Republicii Moldova qi menlioneazd cd, trebuie sd existe un coraport intre mdrimea
remunerafiei Secretarului general ;i marimii remuneraliei Pregedintelui Camerei Notariale.
Notarul Lazu Aurelia a men{ionat cd activ6nd in calitate de Pregedinte al Camerei Notariale,
mdrimea remuneraliei net lunara constituia suma de 8 000 lei, insi a calculat cI venitul ratat din
activitatea profesionalS de notar este de 400 000 lei. Din acest motiv, considerd c[ Pregedintele Camerei
Notariale trebuie sd aiba o remuneralie motivantd. deoarece exercitarea atribuJiilor de Pre;edinte
necesit[ dedicare din contul activitAlii profesionale de notar gi implicare in activitatea Camerei Notariale
in intregime, in compara{ie cu pregedin}ii Camerelor Notariale din alte !5ri, unde acegtia isi exercitd
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atribuliilor doar 2-3 ore pe zi. Ca urmare propune stabilirea remunera{iei pregedintelui
camerei
Notariale in mlrime de 40-50 000 lei.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra menlioneaz[ cd nu e cazulde adoptat
decizii pripite
in stabilirea m5rimii remunerafiei Pregedintelui Camerei Notariale, deoarece mdrimea remuneraliei
se
stabile;te de cdtre Adunarea generalf, a notarilor anual gi decizia care va fi adoptata de catre Adunarea
general5 a notarilor astdzi se va referi la urmitoarele 6 luni ale anului 2021.

Notarul Pistriuga Vitalii sus[ine cd dacd Pre;edintele Camerei Notariale se dedicd totalmente
activit5tii Camerei Notariale, atunci meriti sd fie remunerat in modul corespunzator, sau poate s-ar putea
igi suspende activitatea profesional6 de notar pe durata mandatului de Preqedinte.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra men!ioneazl ci deoarece bugetul Camerei Notariale
se aprobl de cltre Adunarea Generald a Notarilor in fiecare an, pentru anul2022, membrii Camerei
Notariale se vor expune asupra mdrimii remuneraliei Pregedintelui Camerei Notariale, reiegind din
raportul de activitate al Camerei Notariale prezentat. Consider[ justificatd mirimea remunera{iei
Preqedintelui Camerei Notariale de 35 000 lei in coraport cu mirimea remunera{iei Secretarului general
de 27 000 lei.
sd

Membrii Camerei Notariale solicit[ supunerea la vot a fiec6rei propuneri privind mdrimea
rem unerafiei Pregedi ntel

u

i Camerei Notariale.

Pentru remunerarea Preqedintelui Camerei Notariale in m[rime de 27 000 lei,

PRO- l9
CONTRA - O
ABTTNUT -0
Pentru remunerarea Presedintelui Camerei Notariale in mdrime de 35 000 lei.

PRO- lt2
CONTRA - O
ABTTNUT -0
Pentru remunerarea Pregedintelui Camerei Notariale in mlrime de 40 000 lei.
PRO
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CONTRA - O
ABTTNUT -0
Pentru remunerarea Presedintelui Camerei Notariale in m[rime de 50 000 lei.

PRO-3
CONTRA - O
ABTTNUT -0
Se aprobd remunerarea Pre;edintelui Camerei Notariale tn mdrime de 35 000 lei (treizeci qi cinci
mii) lunar
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8' Aproborea prealobitd a

mdrimii remuneraliei Secretarului general al Camerei Notariale
pentru prezentorea cdtre Consiliul Camerei Notariale spre aprobare.
(anexa nr.ll: Nota informativa privind aprobarea prealabila a marimii remunera(iei
Secretarului
general al Camerei Notariale pentru prezentarea cdtre Consiliul Camerei Notariale spre
aprobare),
Rapoftor - Pre;edintele camerei Notariare, dna Arexandra vidrascu.
Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunoqtinJa cd prin decizia Consiliului
Camerei Notariale nr.l din 03 februarie 2020 s-a decis aprobarea statelor de personal al Camerei
Notariale ;i a mlrimii salariilor acestora, inclusiv a remunerdrii Secretarului general in mlrime de
27 000lei. Amenlionatcd prin deciziaAdun[rii generale a notarilordin I aprilie2017,a fbst aprobat6
mdrimea remuneratiei Secretarului general de

l3 000 lei. Dat fiind faptul ci existd o neconcordanla intre
prevederile Legii nr.6912016;i Statutul Camerei Notariale privind procedura de stabilire a marimii
remunera{iei Secretarului general, nu este posibi16 modificarea deciziei Consiliului Camerei Notariale
nr.l din 03.02.2020. dar {indnd cont de faptul cd mirimea remunera{iei Secretarului general a fbst
aprobatd de Adunarea general6 a notariloq propune aprobarea de citre Adunarea generald extraordinare

anotarilordeaziambrimiiremuneratiei Secretarului general de27000lei pentrucele6lunialeanului
202t.
Pregedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra solicita membrilor Camerei Notariale prezenli la
gedinfi s[ se expund asupra subiectului dat.
Notarul Bazaochi Andrei men(ioneazd cd Legea nr.6912016 nu prevede expres cI mdrimea
remuneraliei Secretarului general trebuie sI fie aprobatl in prealabil de cdtre Adunarea GeneralS a
notarilor qi dd citire art.51 alin.(2) gi alin.(6) din Legea nr.6912016, conform clruia: "Func(ia de secretar
general al Camerei Notariale este remunerat[. Mdrimea remunera{iei este stabilitS de Consiliu." Susline
cd Statutul Camerei Notariale prevede cf, marimea remuneraliei Secretarului general se stabileqte de
Consiliul Camerei Notariale cu aprobarea prealabilS a Adunirii generale a notarilor, insi apare
intrebarea dac6 Statutul poate deroga de la prevederile legii.

Notarul Constantinescu Elena considerd cd Secretarul general al Camerei Notariale, Maxim
Angela a acces in func{ie ca urmare a participdrii la concurs cu mlrimea remunera}iei aprobat[ de
Adunare general6 a notarilor din 01.04.2017, de l3 000 lei. Consideri c5 dacd la data desfbqurlrii
concursului de angajare ar fi fost stabilita o alta marime a remunera{iei Secretarului general. probabil ar
fi acces in funclie candida{i mai competenfi. A mentionat cd Adunarea generalA a notarilor a stabilit
mlrimea remuneraliei de l3 000 lei, iar Consiliul Camerei Notariale a aprobat mdrimea remuneraliei de
27 000 lei in lipsa unor criterii clar stabilite, gi acum se adreseazd notarilor cu intrebarea dacf,
remunerarea Secretarului general aprobatd de Consiliul Camerei Notariale in mdrime de 27 000 lei
rimdne in vigoare, in condiliile in care m[rimea acesteia nu a fost aprobati in prealabil de cdtre
Adunarea generali a notarilor. Considerd ca bugetul unei institufii se formeazd altfel decdt bugetul
prezentat.

Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a sus!inut pirerea notarului Constantinescu Elena
privind participarea la concurs in cunogtin\d de cauzd privind mirimea remunera{iei. insd rimdne ca
viitorul Consiliu al Camerei Notariale sa ia in considerare toate aceste aspecte.
Notarul Gluqcenco Ghenadie a licut comparalie a mdrimii remunera{iei Secretarului general al
camereiNotariale cu Secretarul general al UniuniiAvoca(ilor, care are un volum de lucru mult mai mare
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decdt Secretarul general al Camerei Notariale, salariul cdruia a fost majorat cu 3000
de lei fiind la
moment de 16.000 lei, insl mlrimea remunera{iei Secretarului general al Camerei Notariale a fost
majorata de.2 ori. A men{ionat cI venitul Camerei Notariale permite salarizarea mai multor angaja{i,
insd sunt necesare resurse gi pentru finanfarea altor necesitdli ale Camerei Notariale.

Notarul LazuAurelia a men{ionat c[ consider[ decizia Consiliului Camerei Notariale nr.l din
03.02.20201ega16, explicdnd

ci

majorarea salariilor angaja{ilor a fost condilionat5 de demonstrarea pe

a capacitdlilor profesionale, iar la desligurarea concursului de angajare nu Ie-a fost aduse la
cuno;tinfd mirimea salariilor fieciruia, de;i acestea erau stabilite in mlrime de 3-4 mii lei. A men(ionat
cd decizia Consiliului Camerei Notariale din 03.02.2020 a fost adoptatd cu votul majorititii membrilor
parcurs

prezen{i,

;i

nu dupd cum se discut6, de cbtre unii membri din Consiliul Camerei Notariale.

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra se expune asupra faptului cE dacd mdrirnea
remuneraliei Pre;edintelui Camerei Notariale a fost aprobatS, si fie aprobatd qi mlrimea remunerdrii
Secretarului general in modul aprobat de Consiliul Camerei Notariale, deoarece aprobarea prealabilS de
cdtre Adunarea generald a notarilor nu a fost posibi16 din cauza situa{iei epidemiologice din }ar5,
explicdnd cd mlrimea remunera(iei Secretarului general sd fie aprobatd pentru jumdtatea r5masd a anului
202l.iar pentru anul2022 va decide noul Consiliu al Camerei Notariale.
Notarul Hanganu Carolina a propus aprobarea mdrimii remuneraliei Secretarului general de
27 000 lei cu expunerea Adunirii generale a notarilor pentru anul 2022, considerdnd cI nu este
momentul ca Camera Notarial6 s5 anun{e un nou concurs la funclia de Secretar general, pentru cd nu se
gtie dacl va face fa!6 lucrurilor.

Notarul Demenciuc Daniela a men(ionat ci notarii sunt cei care contribuie la bugetul Camerei
Notariale gi sunt interesali sA cunoasc6 criteriile de stabilire a mlrimii salariilor angaja{ilor, deoarece
acestea se stabilesc prin compara{ie cu alte institulii.

Notarul furcan Daniela a menlionat cE acest subiect a fost discutat Ei in cadrul dezbaterilor
publice cu notarii, unde gi-a exprimat opinia precum ci Legea nr.6912016 stabilegte clar cine aprobd
mdrimea remuneratiei Secretarului general, iar Statutul Camerei Notariale vine cu precizarea de vot
consultativ al Adundrii generale a notarilor, gi pentru inliturarea acestei neconcordanle este necesard
operarea modificirilor in Statut sau in Lege. A specificat c5 notarii au experienfi in angajarea gi
stabilirea salariilor pentru angajalii biroului notarial.;i faptul angajarii unei persoane cu un anumit
salariu nu impiedici a decide majorarea acestuia la demonstrarea capacitAtilor profesionale. Propune
inceperea procedurii de vot cu continuarea disculiilor pe celelalte subiecte de pe ordinea de zi. c6t se
numir6 voturile.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a specificat cI nu a fost propusd modificarea
rndrimii remunera!iei Secretarului general, ci luarea unei decizii asupra aprobdrii prealabile de cltre
Adunarea general6 a notarilor in modul previzut de Statut, fiind necesar Ei pentru aprobarea bugetului
Camerei Notariale pentru anul 2021

.

Membrii Camerei Notariale prezen\i la gedin!6 sus{in menfinerea mirimii remunera]iei
Secretarului generat de 27 000 lei aprobatd prin decizia Consiliului Camerei Notariale nr.l din
03.02.2020 pdnd la aprobarea de cdtre Consiliul Clamerei Notariale a deciziei privind statele de personal
gi m[rimea salariilor angaja!ilor Camerei Notariale.
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Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea prealabild a mdrimii
remunera(iei Secretarului general de27 000lei pAnI la aprobarea de cdtre Consiliul Camerei Notariale
a deciziei privind statele de personal gi mdrimea salariilor angajalilor Camerei Notariale.
PRO

-
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CONTRA -
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ABTTNUT- l4
Se aprutbd ln prealabil remunerarea Secretantlui general al C'amerei ]Votariale in mdrimea cle
27 000 lei pand la aprobarea deciziei Consiliului Camerei Notariale privind statele de personal ;i
m riri m e a s a I ar i i I o r a n gaj a {i I o r O a m e re i l,,l o t ar i a I e.

9.

Modi/icareo punctului 6 din decizia Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
20.09.2019: " Adunarea generold extrqordinard a notarilor aprobd stabilirea prelului publicaliitor
pe pagino web oJiciald a Camerei Notariale pentru pierderea actelor notariale;i deschiderea
procedurii succesoraIe similar prelurilor in Monitorului OJicia1".
Raportor - Pregedintele Camerei Notariale, dnaAlexandra Vidragcu.

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtinlb ca prin decizia Adunarii
Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.2019, s-a aprobat stabilirea pre{ului publicaliilor pe pagina

;i deschiderea procedurilor succesorale similar
pre{urilor in Monitorul Oficial. in temeiul deciziei Adunlrii generale extraordinare a notarilor din
20.09.2019, a fost aprobati decizia Consiliului Camerei Notariale nr.2 din 13.01.2020 "Privind
aprobarea Ghidului privind publicarea pe pagina oficiali a Camerei Notariale a infbrmaliei despre
web oficial6 a CamereiNotariale pentru pierderea actelor

deschiderea procedurii succesorale notariale gi a avizului despre pierderea originalului actului notarial",

prin care a fost stabilit cd pentru publicarea informa{iei despre procedura succesoral6 deschisS, Avizul
despre pierderea originalului actului notarial, solicitantul va achita plata de publicare in mdrimea
stabilit6 de Adunarea Ceneral[ a Notarilor din 20.09.201 9: suma in mdrime de 250 lei pentru publicarea
infbrma{iei privind deschiderea procedurii succesorale qi suma in mirime de 125 lei pentru publicarea
avizului de pierdere a actului. Susline cd cadrul legal este art.26 alin.(4) din [,egea nr.24612018 care
prevede cd: "in cazul pierderii originalului actului notarial, solicitantul va prezenla dovada privind
publicarea avizului despre pierderea actului respectiv pe pagina web oficiali a Camerei Notariale sau in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova " gi aft.71 alin.(l) din Legea 24612018 privind procedura
notariald, care prevede c6: "lnformafia despre procedurile succesorale deschise se publica pe pagina
web a Camerei Notariale in termen de 5 zile lucritoare din momentul deschiderii procedurii succesorale".
Dat fiind faptul cd confbrm ar1.70 alin.(6) din Legea nr.24612018, procedura succesorald se
considerd deschisd din momentul ob{inerii de cdtre notar a confirmdrii de inregistrare a dosarului
succesoral din Registrul electronic al dosarelor succesorale gi testamentelor, gi a achitirii de catre notari
a taxei lunare c[tre Agenlia Resurse Informa{ionale de Stat in sumd de 320 lei pentru conectarea la
Registrul dosarelor succesorale gi testamentelor. Art. 7l alin.(l) din legea precitat6, informatia despre
procedurile succesorale deschise se public[ pe pagina web a Camerei Notariale in termen de 5 zile
lucr6toare din momentul deschiderii procedurii succesorale. Considerd cd achitarea de c6tre persoanele
enumerate la art.70 alin.(2) din legea nr.24612018, a sumei de 250 de lei pentru transmiterea informaliei
despre deschiderea procedurii succesorale este ilegalS.
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A menlionat cd formularea din decizia Adun[rii

generale extraordinare a notarilor din
20'09.20l9 "similar prelului in Monitorul Oficial" nu este clara. deoarece in Monitorul
Oficial nu se
publica informafia despre procedurile succesorale deschise. Mai mult
caatdr,nu a fbst aprobatd o decizie
separat5 a Consiliului Camerei Notariale privind mdrimea exactd a prefului pentru publicarea
infbrmaliei
despre procedurile succesorale deschise pe pagina oficiald a Camerei Notariale, fiind aprobat
doar
Ghidul privind publicarea pe pagina oficialS a Camerei Notariale a infbrmaliei despre deschiderea
procedurii succesorale notariale gi a avizului despre pierclerea originalului actului notarial, in textul
c[ruia figureazd punctul 4.1.
A explicat cI la Adunarea Generald Extraordinard a Notarilor din 20.09.2019, Secretarul general
a prezentat informa[ii privind sinecostul publica{iilor pe pagina web a Camerei Notariale in mirirne de
50 lei, 9i pentru transmiterea informatiei pe pagina oficialir a Camerei Notariale solicitantul achitl 50
lei.

Pregedintele
;edin!5 si

adunirii, Vidraqcu Alexandra indeamn6 membrii

Camere Notariale prezenfi la

se expun6 asupra subiectului dat.

Secretarul general al Camerei Notariale, Maxim Angela a men[ionat cd solicitantul achitl suma
de bani indicatd in contul de plata eliberat solicitantului de cdtre notar conform Ghidului privind
publicarea pe pagina oficiald a Camerei Notariale a infbrmaliei despre deschiderea procedurii
succesorale notariale ;i a avizului despre pierderea originalului actului notarial, iar Camera NotarialS
asigurd publicarea tuturor informaf iilor care sunt achitate.
Membrii Camerei Notariale prezen[i la gedin!6 au aclresat intrebarea privind cheltuielile pentru
publicarea informaliilor pe pagina web oficial6 a Camerei Notariale.
Secretarul general al Camerei Notariale a explicat cd in anul 2019. cheltuielile pentru
publicarea informaliilor despre procedurile succesorale deschise qi despre pierderea originalului actului
notarial pe pagina web oficial6 a Camerei Notariale constituiau aproximativ 50 de lei. in cazul conectlrii
serviciului guvernamental de pl[{i electronice M-Pay in pagina web oficiali a Camerei Notariale va fi
posibilS publicarea informaliilor despre procedurile succesorale deschise Ei despre pierderea originalului
actului notarial direct de cdtre notar pe pagina web oficial6 a Camerei Notariale, iar cheltuielile vor
constitui aproximativ aceiagi sumd de 25 lei, micqorarea sinecostului fiind explicat[ prin declderea
implic[rii programiqtilor qi a angaja]ilor Camerei Notariale in procesul de publicare. A men]ionat cf, prin
intermediul serviciului guvernamental de pldli electronice M -Pay, pre{ul pentrlr publicare se va achita
de solicitant direct la notar sau prin telefon.
Notarul Gluqcenco Ghenadie a solicitat prezentarea informaliilor privind veniturile Camerei
Notariale formate din contul achiterii prelului pentru publicarea informaliilor despre procedurile
succesorale deschise gi despre pierderea originalului actului notarial pe pagina web oficial6 a Camerei
Notariale.
Secretarul general, Maxim Angela a men{ionat cd pentru anul2020, venitul Camerei Notariale
fbrmat din achitarea pre{ului pentru publicarea intbrma(iilor despre procedurile succesorale deschise qi
despre pierderea originalului actului notarial pe pagina web oficialS a Camerei Notariale constituia suma
de 2 690 500 lei, fiind mai mare decdt venitul format din contul achitirii cotei de contribulie obligatorie
de notar care constituie 2 294 166 lei.
Notarul Glu;cenco Ghenadie corrsiderd ci nu este rezonabild, privarea Camerei Notariale de
venitul obtinut din contul achitArii prelului pentru publicarea informa{iilor despre procedurile
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succesorale deschise gi despre pierderea originalului actului notarial pe pagina web oficiali
a Camerei
Notariale, deoarece nu va fi posibil[ acoperirea cheltuielilor pentru intrelinerea Camerei
Notariale.
Propune mentinerea prelurilor actuale pentru publicarea informaliilor despre procedurile
succesorale
deschise gi despre pierderea originalului actului notarial pe pagina web oficiald a Camerei Notariale.

Notarul Mocanu Elena considerd incorectd aprobarea unor salarii mari acoperite din contul
publicaliilor achitate de cet6leni, corect ar fi acoperirea cheltuielilor Camerei Notariale din contul
cotelor de contribulie obligatorii achitate de notari. Menlioneazd cd nu este corectd incasarea sumei de
250 lei pentru publicalii, in condiliile in care sinecostul este de 25 lei. Explic[ ci nu se comparl munca
Camerei Notariale cu munca notarului privind publicarea informaliei despre procedurile succesorale
deschise, deoarece notarul este cel care intocmegte textul informaliei, poarti rdspundere pentru acesta
gi consultd solicitanlii. Considerd cI este dificil sd explici solicitantului despre achitarea a 250 de lei
pentru transmiterea informa{iei despre procedura succesoral6 deschisd cdtre Camera Notariale in raporl
cu notarii care nu au nici o proceduri succesoralf, deschisi.

Notarul Iftodi Victoria considerd cd pentru crearea registrelor electronice de cdtre Camera
NotarialS sunt necesare resurse financiare ;i incasarea sumelor pentru publicarea pe pagina web a CN
poate fi justificat[ dacl venitul oblinut din rezultatul publicaliilor s-ar direc{iona spre crearea sotl-urilor
necesare activitdtii Camerei Notariale.
Notarul Constantinescu Elena considerl c[ notarii nu i;i apreciazd la justa valoare propria
muncd in comparalie cu metodologia de stabilire a pre{urilor de cdtre Agenlia Servicii Publice.
Consider6 cE nu exist6 temei pentru a considera ilegal achitarea de cdtre solicitant a taxei de publicare,

atat timp cAt sunt direclionafi corect ;i careva obieclii din partea cetS{enilor nu au parvenit. Susline
menlinerea achit6rii de cltre solicitanli a taxei de publicare existente.

Notarul Piatac Alexandra sus{ine cd notarul nu trebuie sI selecteze tipurile de acte notariale
indeplinite, iar pentru a infelege ponderea muncii notarului este necesara impi(irea numirului total de
proceduri succesorale deschise la numdrul total de notari.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului reducerea prelului pentru publicarea
pe pagina web oficiali a Camerei Notariale a infbrmaliei despre procedurile succesorale deschise de la
250 lei la sinecostul de 25 de lei.
PRO

-

23

CONTRA - O
ABTTNUT - 0
Se constatd cd propunerea de reducere a mdrimii prelului pentru publicarea pe pagina v,eb
oficiala a Cctmerei llotariale a informa{iei despre procedurile ,succesorale deschise de lct 250 lei la
sinecostul de 25 de lei nu a intrunit numdrul necesar de voturi.

Notarul Mocanu Elena propune si

se pun6 la vot modificarea punctului

6 din decizia Adunlrii

Notarilor din 20.09.2019: " Adunarea general6 extraordinari a notarilor aprobi
stabilirea pre{ului publica}iilor pe pagina web oficial[ a Camerei Notariale pentru pierderea actelor
notariale ;i deschiderea procedurii succesorale similar pre{urilor in Monitorului Oficial" Ei aprobarea de
cdtre Adunarea generala extraordinard a notarilor de azi a pre{ului pentru publicarea pe pagina web
oficiala a Camerei Notariale a informa{iei despre procedurile succesorale deschise in mdrime de 250 lei
gi a prelului pentru publicarea pierderii originalului actului notarial in mirime de 125 lei, deoarece
Generale Extraordinare

a
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redaclia deciziei AdunSrii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.0g,2019
sun6 "similar pre{ului din

Monitorul Oficial.

Notarul Dimitriu Svetlana men{ioneazd ci acum pre{ul pentru publicare in Monitorul Oficial
este mai mare de 250 lei ;i propune modificarea deciziei Adun[rii Cenerale Extraordinare a Notarilor
din20.09.2019 gi aprobarea preJului pentru publicarea pe pagina web oficiald a Camerei Notariale a
informa{iei despre procedurile succesorale deschise in mlrime de 250 lei gi a prelului pentru publicarea
pe pagina web oficialS a Camerei Notariale a pierderii originalului actului notarial in mirime de 125 lei.
Notarul Golubciuc-Speianu Ala, la solicitarea membrilor Camerei Notariale prezenfi la qedin{a"
propune supunerea votului a aprob[rii prelului pentru fiecare tip de publicare pe pagina web oficiald a
Camerei Notariale.

adunirii, Vidraqcu Alexandra supune votului modificarea punctului 6 din decizia
Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09-2019: "Adunarea generald extraordinard. a
Preqedintele

notarilor aprob[ stabilirea prelului publicatiilor pe pagina web oficialS a Camerei Notariale pentru
pierderea actelor notariale gi deschiderea procedurii succesorale similar prelurilor in Monitorului Oficial"

;i

aprobarea de cdtre Adunarea general6 extraordinard a notarilor a pre{ului pentru publicarea pe pagina

web oficial[ a Camerei Notariale a infbrmaliei despre pierderea originalului actului notarial in mdrime
de 125 lei.
PRO

-

t69

CONTRA - O
ABTTNUT - 0
Se aprobd modiJicarea punctului 6 din decizia Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
20.09.2019: "Adunarea generald extraordinard a notarilor oprobd stabilirea pre{ului publicaliilor pe
pagina web oficiald a Camerei Notariale pentru pierderea actelor nolariale ;i deschiderea prctcedurii
succesorale similar pre{urilor in Monitorului Oficial " ;i se expune pct.6 din decizia Adundrii Generale
Extraordinare a lt{otarilor din 20.09.2019 cu urmdtorul cuprins: "Se aprobd pre{ul pentru publicarea
pe pagina web oficiald a Camerei Notariale a informaliei despre pierderea originolului actului notarial
in mdrime de 125 lei, achitali de cdtre solicitant".
Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra supune votului modificarea punctului 6 din decizia
Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.2019: "Adunarea Generald Extraordinard a
Notarilor aprobi stabilirea prefului publicaliilor pe pagina web oficialS a Camerei Notariale pentru
pierderea actelor notariale ;i deschiderea procedurii succesorale similar prelurilor in Monitorului Oficial"
;i se expune pct.6 din deciziaAdundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 20.09.2019 cu urmdtorul
cuprins: "Se aprob[ pre{ul pentru publicarea pe pagina web oficial5 a Camerei Notariale a informaliei
despre procedurile succesorale deschise in mdrime de250lei, achitalide cdtre solicitant".
PRO

-

134

CONTRA - O
ABTINUT - 0
Se aprobd modificarea punctului 6 din decizio Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din
20.09.2019: "AtJunayea Generald Exlraordinard a Nolarilor aprohd stabilirea prelului publicaliilor pe
pagina web o.ficiald a Camerei Notariale penlru pierderea actelor ;i deschiderea procedurii succesorale
similar prelurilor in Monitorului O.ficial" ,si se expune pct.6 din decizia Adundrii Generale
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Extraordinare a Notarilor din 20.09.201g cu urmdtorul cuprins; "Se aprobd prelul
pentru publicarea
pe pagina web oJiciald a Camerei Alotariale a informaliei despre procedurile
succesorale deschise in
mdrime de 250 lei, achitayi de cdtre solicitant".

Aprobarea sculirilor de platd a cotei de contribulie obligatorie a norarului
(anexa nr.l2: Nota informativd cu privire la aprobarea scutirilor de platd a cotei de contribulie
obligatorie a notarului), Raportor - Pregedintele Camerei Notariale. dna Alexandra Vidrascu.
10.

Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunoqtin{a cd confbrm art.l0 din Statutul
Camerei Notariale, notarul este scutit de achitarea cotei de contribu{ie pentru perioada suspendlrii
activitilii notariale sau pe perioada concediului de boal6 cu o durat[ mai mare de 30 de zile consecutive
qi dI citire cererilor privind scutirea de la plata cotei de contribufie obligatorie a notarului parvenite in
adresa Camerei Notariale:
l. Notarul Covali Luminila (teritoriu de activitate in mun. Chiqindu) solicitd scutirea de achitarea
a cotei de contribufie obligatorie a notarului pentru perioada 30.03.2020 - 04.10.2020 in mlrime de 2
400 lei, pe motiv de aflare in concediu medical, concediu pentru graviditate si na;tere (concediu de
maternitate), gi aflarea in autoizolare avdnd contact cu persoand infectat5 de COVID-19 cu anexarea
actelor confirmative.
2. Notarul Godoroja Tatiana (teritoriu de activitate in r. Ungheni) solicitd scutirea de la plata cotei
de contribufie obligatorie a notarului pentru perioada 01.03.2021 - 04.07.2021 in mdrime de 9 000 lei,
pe motiv de aflarea in concediu de maternitate cu anexarea certificatului medical.
3. Notarul Floreanu Irina (teritoriu de activitate in r. Leova) solicitd scutirea de achitarea cotei de
contribulie obligatorie a notarului in m6rime de 3 600 lei in legaturd cu starea s5nat5lii pentru perioada
octombrie - decembrie2020 gi ianuarie - iulie 2021 cu anexarea certificatelor medicale.
4. Notarul Patereu Claudia (teritoriu de activitate in r. Clodeni) soliciti radierea restanfei Ia
achitarea cotei de contribulie obligatorie a notarului in mirime de 1200 lei pentru perioada in care nu a
activat pe motiv de carantina pandemic5 COVID-19 (martie-mai 2020);i sistarea activitdtii cladirii
administrative.
5. Notarul Piatac Alexandra (teritoriu de activitate in r. Ialoveni) solicitd scutirea integralS de la
plata cotei de contribulie obligatorie a notarului in legatura cu starea de s6ndtate (invalid de gr.llocomotor) cu anexarea certiflcatului de dezabilitate gi capacitate de munc[.
Pre;edintele adunirii Vidragcu Alexandra aduce la cuno;tin(6 cd acest subiect a fost discutat la
dezbaterile publice cu notarii gi propune sus!inerea notarilor care au solicitat scutirea de la plata cotei
de contribu!ii obligatorii a notarului gi solicit[ ca membrii Camerei Notariale prezen{i la gedinla sa se
expunS.

Notarul Simboteanu Svetlana menjioneaza cE redaclia actualS a Statutului Camerei Notariale nu
permite acest lucru, mdrimea cotei de contribufie obligatorie a notarului variazd in timp in dependen!5
de bugetul aprobat. Considerd ci lindnd cont cd mirimea cotei de contribulie obligatorie a notarului
poate fi modificati, nu poate fi examinat[ chestiunea privind scutirea de la plata cotei de contribu{ie
obligatorie a notarului pentru viitor, ci de o remitere de datorie pentru datoria existent6. Este de pdrere
cf,Adunarea Generali Extraordinar6 a Notarilor este in drept sd scuteascd notarul de la achitarea cotei
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de contribulie obligatorie a notarului in cazul afldrii acestuia in concediu
medical cu o durati mai mare
de 30 de zile consecutive, iar in restul cazurilor scutirea opereazdde drept.

Notarul Constantinescu Elena menfioneazd cI in Statutul Camerei Notariale este necesar
de a
prevedea scutirea de la plata cotei de contribulie obligatorie a notarului qi
in alte cazuri dec6t cele
prevazute la moment, fiind necesar[ modificarea Statutului pentru a fi posibila scutirea
de la plata cotei
de contribu{ie obligatorie at6t pentru trecut cdt gi pentru viitor.

Notarul Demenciuc Daniela indeamnd notarii

sd suslind colegii care au solicitat scutirea de la

plata cotei de contribulie obligatorie a notarului.

Pre;edintele adunirii Vidraqcu Alexandra propune examinarea separatd a fiecdrei cereri de
scutire de la plata cotei de contribulie obligatorie a notarului.
Notarul Kiseliova Olga, menlioneazl cd in art. l0 din Statutul Camerei Notariale este prevlzuti
scutirea de la plata cotei de contribu{ie obligatorie a notarului pentru perioada suspendirii activit5tii
notariale sau pe perioada concediului de boal6 cu o duratd mai mare de 30 de zile consecutive, motiv
pentru care notarii care s-au aflat in concediu medical sd fie scutili in temeiul prevederii din Statut qi in
baza actelor confirmative, iar Adunarea GeneralS Extraordinarl a Notarilor s5 se expun[ asupra cererilor
care nu se incadreazd in prevederile art. 10. Totodata consideri cd Camera Notarial6 urmeazd. sd verif-ice
dacd notarii care s-au aflat in concediu medical nu au desli;urat activitate notariald, ;i a menlionat cd
concediul de maternitate nu este concediu de boald.
Notarul Zgardan Diana a suslinut pdrerea notarului Kiseliova Olga, deoarece art. I 0 din Statutul
Camerei Notariale prevede expres cazurile de scutire de la plata cotei de contribufie obligatorie a
notarului gi opereazd din oficiu, nefiind necesarE o aprobare suplimentard
iar ?n leglturd cu celelalte situalii se va expune Adunarea Generald .

a

Adundrii generale a notarilor,

Notarul Simboteanu Svetlana pune in disculie dacl notarii se scutesc de la plata cotei de
contribu!ie obligatorie a rrotarului integral?
Notar Lazu Aurelia propune modificarea Statutului Camerei Notariale cu examinarea ulterioara
a cererilor de scutire de la plata cotei de contribulie obligatorie a notarilor.

adunlrii, Vidra;cu Alexandra a men{ionat cd cererile notarilor Covali Luminita
(teritoriul de activitate in mun.Chi;inau), Godoroja Tatiana (teritoriul de activitate in r. Ungheni) gi
Floreanu Irina (teritoriul de activitate in r. Leova) sunt motivate prin aflarea in concediu medical, si
urmeazdcaCameraNotarialdsileexaminezeprinprismaart. l0dinStatutul Camerei Notariale.adicd
scutirea din oficiu, iar cererile notarilor Patereu Claudia (teritoriul de activitate in r. Glodeni) ;i Piatac
Alexandra (teritoriu de activitate in r. Ialoveni) sI fie examinate deAdunarea Generald Extraordinarda
Preqedintele

notarilor.

Membrii Camerei Notariale prezenli la ;edinla solicitd supunea la vot a fiecdrei cereri de scutire
de la plata cotei de contribulie obligatorie a notarului in parte.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului scutirea notarului Patereu Claudia
(teritoriul de activitate in r. Glodeni) de la plata cotei de contribu{ie obligatorie a notarului in mdrime
de I 200 lei acumulatd pentru perioada martie-mai 2020 pe motiv de imposibilitate de desfEgurarea a
activiteli i in cl6d irea adm inistrativS.
PRO

-

62

CONTRA

-

ABTTNUT-

O

3

3l

Se conslatd cd solicitarea notarului Patereu Claudia (teritoriul
de activitate tn r. Glocleni) cle
'scutire de la plata cotei de contribulie obligatorie a notantlui in mdrime de I 200 lei acuntulcttd pentru

perioada martie-mai 2020 pe motiv de imposibilitate de cte,sfa;urorea
o activitdlii in clddirea

administrativd, nu a acumulat numdrul necesor de voturi.
Pre;edintele adunirii, Vidragcu Alexandra supune votului scutirea integrall gi pentru
viitor a
notarului Piatac Alexandra (teritoriul de activitate in r. Ialoveni) de la plata cotei de contributie
obligatorie a notarului.
PRO - l12
CONTRA - O
ABTTNUT - 8
Se aprobd scutirea integrald

;i pentru viitor a notarului Piatac Alexandra (teritoriul tle activilale

in r. Ialoveni) de la plata cotei de contribuliei obligatorie a notarului.

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a anuntat membrii prezenli la qedintl cd pentru
epuizarea ordinii de zi aprobate la inceputul qedin{ei au mai rdmas a fi examinate incd 6 subiecte
Ei se
solicitd inceperea procedurii de votare a membrilor in Consiliul Camerei Notariale Ei in Comisia de
licen!iere.

Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra aduce la cunogtinld despre faptul c[ membrul
Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale, Conoval
Marcel qi-a motivat absenla de la ;edin{d Adundrii gi este necesard substituirea dlui cu un alt membru al
Comisiei de numirare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale.
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedinfd propun candidatura notaruluiAgachi Aliona.
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea inlocuirii membrului
Comisiei de num5rare a voturilor pentru alegerea membrilor in Consiliul Camerei Notariale, Marcel
Conoval cu membrul Agachi Aliona in componen{a Comisiei de numirare a voturilor pentru alegerea
membrilor in Consiliul Camerei Notariale.
PRO

-

l3l

CONTRA - O
ABTTNUT - 0
Se aprobd inlocuirea membrului Comisiei de numdrar"e u voturilor pentru alegerea membriktr in
Consiliul Camerei Notariale, Marcel Conoval cu membrul Agachi Aliona in componenla Comisiei de
numdrare o voturilor pentru alegerea membrilor in Consilitil Camerei Notariale.
Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra anunld despre faptul cI urm[torul pas este votarea
secretl a membrilor in Consiliul Camerei Notariale si in Comisia de licentiere si intreabi dac[ Comisiile
de numdrare a voturilor sunt gata.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anunla despre faptul cd votarea secretA va avea loc
in sala special amenajatd din partea dreaptd a salii de ;edin1e, buletinele de vot vor fi eliberate de
membrii Comisiilor de numlrare a voturilor. iar notarii vor ridica cArc2 buletine de vot de culori diferite,
;i dupi aplicarea;tampilei vot, vor arunca buletinele de vot intr-o singuri urnd de vot.
PreEedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anunl6 pauzd (ora 17.30).

)z

adunlrii, Vidra;cu Alexandra anun{5 cI membrii Camerei Notariale prezen[i la
Adunirii Generale Extraordinare a Notarilor
;i-au exercitat dreptul la vot pdni la ora 1g.05, gi
anuntl despre continuarea examin[rii chestiunilor de pe ordinea de zi pdnd
la finisarea lucr[rilor
Preqedintele

gedinta

Comisiilor de numdrare a voturilor.

Aprobarea bugetului Ei planului de achiziyii a Camerei Norariale penrru anut 2021.
(anexa nr.l3: Nota informativd cu privire la aprobarea bugetului gi planuluide achizilii
a
Camerei Notariale pentru anul 2021), Raportor Angela Maxim, Secretar general al Camerei
11.

Notariale

Secretarul general' Maxim Angela prezint[ proiectul de buget gi planul de achizilii a Camerei
Notariale pentru anul202l , menfionAnd cd au fbst supuse dezbaterilor publice cu notarii din 15.07.2021.
A explicat cE proiectul de buget prezentat dezbaterilor publice cu notarii a fost moditicat reiegind

din faptul suspendirii activit5lii notariale a 2 notari: Godoroja Tatiana (teritoriu de activitate in

r.

Ungheni) 9i Rdciula Valeria (teritoriul de activitate in mun. Chiginiu), care in temeiul art. l0 din Statutul
CamereiNotariale se scutesc de la plata cotei de contribulie obligatorie de notar pe perioada suspendarii
activitSlii ;i scutirea notarului Piatac Alexandra (teritoriul de activitate in r. Ialoveni) de cdtre Adunarea
General6 Extraordinar[ a Notarilor de astdzi de la plata cotei de contribufie obligatorie a notarului, cu
oblinerea unei scutiri totale de plata cotei de contribufie obligatorie a notarului in mirime de 40 000 lei
gi lin6nd cont de deciziaAdunirii generale extraordinare a notarilor de azi privind aprobarea mlrimii
remuneraliei Pregedintelui Camerei Notariale de 35 000 lei.
Secretarul general, Maxim Angela a mai men{ionat cI !indnd cont de aceste aspecte, in proiectul
Bugetului Camerei Notariale pentru anul202l au fost introduse urmitoarele rectiflciri:
- Capitolul "Venitllri", rubrica "Cota de contribulie obligatorie a notarilor" se modific6 din suma
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000lei in suma de 2 076 800 lei, iar prognoza veniturilor Camerei Notariale pentru anul 2021
se modificd din ll 277 555.84 leiin ll 230 427 lei.
- Capitolul "Cheltuieli", rubrica "Remunerarea PreEedintelui Camerei Notariale., se modificd dirr
suma de 148 800 lei in suma de 303 800 lei. {in6nd cont de aprobarea marimii remunera{iei Pregedintelui
Camerei Notariale de 35 000 lei, ceea ce determind modificarea cheltuielilor totale Ia
rubrica "Remunerarea muncii" din suma de3 776635 lei in suma de 3 931 635 lei.
- in consecinfd, cheltuielile CamereiNotariale pentru anul202l se prognozeazdin sumi de ll 557
714,49|ei, iar deficitul se majoreaza din 125 l58lei gi devine 327 286,65 lei.
Secretarul general, Maxim Angela a men{ionat cd bugetul este executabil chiar dac[ se aprobd
cu deficit. fiind fundamentat pe deciziile aprobate de cltre Consiliul Camerei Notariale gi Adunarea
generalf, a notarilor. A explicat cd la calcularea cheltuielilor pentru remunerarea muncii angaja[ilor
Camerei Notariale s-a luat in considerare Statele de personal ;i mdrimile salariilor angajalilor aprobate
prin decizia Consiliului Camerei Notariale nr.l din 03.02.2020, insd cheltuielile de facto pentru
remunerarea muncii angaiatilor Camerei Notariale vor fi mai mici decdt cele prognozate, deoarece se
va reieEi din numirul de persoane angajate de fapt la Camera Notariald, adici 5 angajafi pentru care se
vor achita aproximativ I 900 000 lei pdn[ la sfdrqitul anului 2021.
de
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La intrebarea de concretizare a preqedintelui adun[rii, Vidraqcu Alexandra, Secretarul general.
Maxim Angela a explicat cd venitul prognozat al Camerei Notariale este in marime de ll
239 42g lei,
cheltuielile prognozate sunt in mdrime de I I 557 715 lei, cu un deficit in m6rim e
de 327 2g6 lei.
La intrebarea pregedintelui adundrii, Vidra;cu Alexandra privind regdsirea la rubrica "Cheltuieli"
procurarea sediului pentru Camera NotarialS, Secretarul general, Maxim Angela
a confirmat cd la
cheltuielile Camerei Notariale prognozate pentru anul 2021 se include qi procurarea sediului pentru
Camera Notariald, fiind alocali 5 000 000 lei. insi a menfionat cf, resursele date ar putea sA nu fie
cheltuite dacd se va hotari transmiterea de cdtre A.O. "Uniunea Notarilor" a clddirii de pe str. C. Stere
8. mun. Chi;iniu,
La intrebarea notarului Constantinescu Elena privind existenfa unei deciziei in privinla
transmiterii cdtre Camera Notariald clddirii de pe str. C. Stere 8, mun. Chiqin[u, Secretarul general,
Maxim Angela a meniionat cd A.O. "LJniunea Notarilor" urmeazd sd transmitd clidirea in proprietatea
Camerei Notariale.
La intrebarea pregedintelui adunlrii, Vidraqcu Alexandra privind modul de calculare a veniturilor
Camerei Notariale. Secretarul general, Maxim Angela a explicat c5 venitul prognozat al Camerei
Notariale pentru anul202l a fost calculat reie;ind din cotele de contribufii obligatorii a notarului achitate
de notarii care exercitd activitate notarialS (293 notari) in marime de 2 076 800 lei gi din achitarea
pre{ului pentru publicarea pe pagina web oficialS a Camerei Notariale a inlormaliei despre procedurile
succesorale deschise gi pierderea originalelor actelor notariale in mlrime de 2 450 000 lei reiesind din
venitul oblinut in anul 2020.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a solicitat explicarea modului de calculare a
venitului prognozat al Camerei Notariale in mdrime de I I 230 427 lei, reieqind din faptul ci suma
veniturilor din achitarea cotei de contribulie obligatorie a notarului qi achitarea pre{ului pentru
publicarea informaliilor pe pagina web oficiali a Camerei Notariala nu coincide cu suma prognozatS.
Secretarul general, Maxim Angela a explicat cd soldul la 01.01.2021 este in m[rime de 6 l3l
691,17 lei, iar soldul la data de 3l .12.2021 se prognozeazd a fi in mdrime de I I 230 427.84 lei.
Suplimentar a men{ionat cI bugetul se calculeaz[ conform formulei: soldul la inceputul anului +
veniturile prognozate - cheltuielile prognozate: soldul la sfArgit de an, iar veniturile prognozate sunt in
mirime de 4 526 800 lei.
Notarul Piatac Alexandra a intervenit cu precizdri privind formula de calcul a bugetului unei
entitati.
in replic[, Secretarul general, Maxim Angela a menf ionat cd soldul la 0l .0 1 .2021este in mdrime
de 6 l3l 691,17 lei + veniturile prognozate in mdrime de 4 526 800 lei - cheltuielile prognozate in
mirime de I I 715 000 lei : deficit 327 287 lei.
Notarul Constantinescu Elena a mentionat cd bugetul unei entitali se formeazd alttbl decdt in
modul prezentat de Secretarul general.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea bugetului Camerei
Notariale pentru anul202l prezentat cu moditicirile introduse tinAnd cont de chestiunile aprobate de
Adunarea Generalf, Extraordinard a Notarilor din 23.07.2021.
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Notariale ;i planul r)e achizilii pentru anul 2021 lavenituri in sumd
de I1 230 427,84 lei Ei la cheltuieli in sumd de tl 557 714,49 lei, cuun deficit in sumd de
327 2g6,65
lei
Aprobarea mdrimii cotei de contributie obligatorie a notarurui.
(anexa nr.l4: Nota informativd privind aprobarea mdrimii cotei de contribu{ie obligatorie
notarului), Raportor - Pregedintele Camerei Notariale. dna Alexandra Vidrascu.
12.

a

Preqedintele adunirii, Vidragcu Alexandra aduce la cunoqtinld cd in temeiul art. 47 alin. 6 lit.
d) din Legea nr.6912016 gi art. 38 alin. (l) din Statutul Camerei Notariale. in atribufiile Adunirii
Generale a Notarilor intrd aprobarea mf,rimii gi a modului de determinare a cotei de contribulie
obligatorie a notarului. Prin decizia Adundrii Generale a Notarilor din I aprilie 2017 s-a decis cd se
aprobi suma de 600 lei drept contribulie la Camera Notariala in calitate de cotizalie. cu incepere de la
01.04.2017. Prin decizia Adundrii generale extraordinare a notarilor din 07.10.2017, s-a decis ca
contribufia obligatorie a notarului urmeazd a fi achitatf, de cltre notari la Camera Notarial6 din data

inscrierii Camerei Notariale ca persoand.iuridici de drept public intr-un registru de stat (registrul de stat
al unitalilor de drept) gi publicarea Statutului Camerei Notariale adoptat laAdunarea generald a notarilor
din I8.02.2017 in Monitorul Oficial al RM, fapt care ar certiflca inceputul activitAtii persoanei.iuridice.
iar prin deciziaAdundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 03.02.2018, s-a decis modificarea pct.I
al Deciziei Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 07 octombrie 2017 cu expunerea in
urmdtoarea redacfie: "Contribulia obligatorie a notarului urmeazi a fi achitati de cdtre notari pentru
perioada incepdnd cu 0I aprilie2017".
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat cI cota de contribulie obligatorie a
notarului se aprobi la fiecare inceput de an, iar bugetul Camerei Notariale pentru anul 2021 a fost
calculat reiegind din cota de contribulie obligatorie a notarului in mdrime de 600 lei aprobat[ prin decizia
Adun[rii Generale a Notarilor din 0l .07.2017, care inregistreazd un deficit in mirime de 327 286,65
lei, motiv pentru care pune in disculie cum va fi acoperit deficitul din bugetul Camerei Notariale.
Membrii Camerei Notariale prezenfi la ;edin(5 au sus!inut acoperirea deficitului din bugetul
Camerei Notariale pentru anul202l din contul achitirii pre(ului pentru publicarea pe pagina web oficial[
a Camerei Notariale a informa{iilor despre procedurile succesorale deschise gi pierderea originalului
actului notarial.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra pune in discu(ie menlinerea cotei de contribulie
obligatorie a notarului in m6rime de 600 lei, reiegind din formarea bugetului Camerei Notariale pentru
anul 2021 in baza cotei de contribuf ie obligatorie a notarului aprobatd prin decizia Adunarii Generale a
Notarilor din 0l .04.2017 in m[rime de 600 lei.
Membrii Camerei Notariale prezenli la qedinla au sus(inut men!inerea cotei de contribu{ie
obligatorie a notarului in m[rime de 600 lei.
Notarul Mocanu Elena a propus men[ionarea expresd a modalit5lii de achitare a cotei de
contribulie obligatorie a notarului, ;i anume lunar.
Membrii Camerei Notariale prezenfi la Eedin!5 au precizat suplimentar cf, cota de contribulie
obligatorie a notarului se va achita de citre notar pdni pe data de25 a fiecdrei Iuni.
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adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea mdrimii cotei de
contribulie obligatorie a notarului pentru anul202l in mdrime de 600lei lunar, care urmeazdafiachitata
pitndla data de 25 a fiecarei luni.
Preqedintele
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in mdrime tle

600 lei lunar care urmeazd a.fi achitatd pand la data de 25 a /iecdrei luni.

Notarul Constantinescu Elena, cu titlu de infbrmare. a menlionat cd obligalia notarilor de a
achita cota de contribulie obligatorie a notarului a apdrut in temeiul deciziei Adunlrii generale
extraordinare a notarilor aprobatl in gedinla de azi, deoarece pAnd acum nu a existat o astfel de decizie
a Adunirii generale a notarilor iar in textul deciziei Adun[rii generale a notarilor din 0l .04.2017 se face
referire la aprobarea mdrimii cotiza(iei de membru care nu este cota de contribulie obligatorie de notar.
A indicat cd va achita cota de contribulie obligatorie in temeiul deciziei Adun[rii generale extraordinare
a notarilor din 23.07 .2021.
Notarul Pistriuga Vitalii a men(ionat cI reiegind din bugetul Camerei Notariale aprobat in cadrul
gedin{ei de azi aAdunlrii generale extraordinare a notariloq cota de contribufie obligatorie a notarilor
ar trebui sE fie stabilitl in mirime de2 000 lei lunar in lipsa altor surse de venituri dec6t achitarea cotei
de contribulie obligatorie a notarului.

13.

Desemnarea auditului extern al activitdlii tinonciare a Camerei Notariale
(pentru anii 20 t 8-2020)

(anexa nr.l5: Nota informativd cu privire la desemnarea auditului extern al activitdlii financiare
a Camerei

Notariale (pentru anii 2018-2020), Raportor - Secretarul general al Camerei Notariale. dna
Angela Maxim.

Preqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cuno;tin{[ c[ conform art. 53 alin. (l) din
Legea nr.6912016 activitatea financiard a Camerei Notariale se supune auditului intern sau audituh"ri
extern. iar conform art.38 alin.(l) lit.g) din Statutul Camerei Notariale fine de competenla Adundrii
generale a notarilor desemnarea auditului intern sau extern. A menlionat cI membrii Comisiei de cenzori
au anunlat despre necesitatea atragerii speciali,stilor pentru verificarea activitltii financiare a Camerei
Notariale.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra propune membrilor Camerei Notariale prezenli la
gedin{5 s[ se expun[ asupra propunerii de desemnare a auditului extern al activitdlii financiare a Camerei
Notariale, care se va efectua la necesitate Ei men{ioneazd cd cheltuielile pentru efectuarea auditului au
fost prev[zute in bugetul Camerei Notariale pentru anul 2021.
Notarul Glu;cenco Ghenadie s-a adresat cu intrebarea care organ al Camerei Notariale va alege
compania de audit.

Secretarul general, Maxim Angela a menlionat c6 conform art.59 alin.(2) din Statutul Camerei
Notariale, auditul extern se efectueazd de cf,tre un auditor selectat prin concurs organizat de Consiliul
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Camerei Notariale, iar desemnare a auditului extern al activitdlii
financiare a camerei Notariale se
decide de Adunarea generali a notarilor.
La intrebarea notarului Gluscenco Ghenadie privind modul de calculare
a cheltuielilor pentru
efectuarea auditului extern a activit5lii financiare a camerei Notariale in marime
de 100 000 lei.
Secretarul general, Maxim Angela a explicat cd ofertele companiilor de audit variazdpinl
la 1,5% din
rulajul companiei supusd auditului Ei reiegind din venitul Camerei Notariale prognozat pentru anul202l
de aproximativ I I 000 000 lei, s-a estimat cheltuieli pentru ef'ectuarea auditului extern de aproximativ
100 000 lei.

Prqedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a men{ionat c[ efectuarea auditului extern al
activitatii financiare a camerei Notariale poate fi solicitatd de oricare membru al Camerei Notariale, de
membrii Comisiei de cenzori si Secretarul general al Camerei Notariale qi propune aprobarea de cdtre
Adunarea generalS a notarilor a deciziei privind desemnarea auditului extern, care se va efectua la
necesitate.

Notarul Glu;cenco Ghenadie a adresat intrebarea de ce compania contractatd de Camera
NotarialS pentru prestarea serviciilor de contabilitate nu efectueazd auditul activitalii financiare a
Camerei Notariale.
Pregedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a explicat cd compania de contabilitatea contractata
indepline;te sarcinile privind !inerea contabilit6lii similar unui contabil angajat. gi nu este o companie
specializatl de audit.
Notarul Glu;cenco Ghenadie considerd ca auditul extern al activitltii financiare a

Camerei

Notariale la moment nu este necesar.

Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra a concretizat cd se propune Adundrii generale
extraordinare a notarilor de azi aprobarea desemnlrii auditului extern al activitdlii financiare a Camerei
Notariale, care se va efectua la necesitate, pentru a nu fi necesard convocarea repetati a adunlrii pentru
exam inarea subiectu lu i dat.
Notarul Mocanu Elena propune desemnarea de cdtre Adunarea generald a notarilor a auditului
extern a activitAtii financiare a Camerei Notariale de la inceputul activitdlii sale, pentru perioada 20182020 indicatd in ordinea de zi aprobatd.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului desemnarea auditului extern al
activitatii financiare a Camerei Notariale pentru anii 2018-2020.
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Aprobareo Programului de activitate a Camerei Notariale pentru anul 2021
(anexa nr.l6: Nota informativd cu privire la aprobarea Programului de activitate a Camerei
Notariale pentru anul202l), Raportor - Secretarul general al Camerei Notariale, dna Angela Maxim
14.

31

Secretarul general, Maxim Angela aduce la cuno;tin{d cd
conforma art. art. 47 alin.(6) lit. g) din
Legea nr'6912016 9i art.38 alin.(l) lit. din Statutul Camerei Notariale,
0
Adunarea generald a norarilor
aproba programul de activitate a Camerei Notariale, menliondnd
cd proiectul programului de activitate
a Camerei Notariale pentru anul202l a fost suspus dezbaterilor publice
cu notarii.
A indicat cd o parte din obiectivele fixate in Programul de activitate au fost deja executate,
dat
fiind faptul c[ se propune spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor in luna
iulie a
anului 2021 qi existi probabilitateacd,ar putea suferi completlri in dependenfr de planul de
acliuni al
viitorilor membri ai Consiliului Camerei Notariale.
La intrebarea notarului Pistriuga Vitalii dacl in Programul de activitate al Camerei Notariale
pentru anul202l au fost introduse modificdri in urma dezbaterilor publice cu notarii,
Secretarul generat,
Maxim Angela a menlionat c[ se prezintd spre aprobare proiectul care a fost supus dezbaterilor publice
cu notarii ;i care nu a suferit schimblri.
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea Programului de activitate
al Camerei Notariale pentru anul202l in varianta prezentatl.
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Aptobareo Regulamentului privind proceduro de veriJicare a respectdrii de cdtre norari a
obligaliilor privind combaterea spdldrii banilor ;i finanldrii teroris mul ui
(anexa Nr.l7: Nota informativl cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de
verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea spdl5rii banilor ;i finanlarii
terorismului), Raportor- membrul grupului institutional de lucru in vederea implementarii
prevederilor Legii nr. 30812017 din 22.12.2017, dna Diana Zgardan
15.

Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra aduce la cunoqtin{d cd prin decizia Adunirii
Generale Extraordinare a Notarilor nr. 6 din 06.10.201 8 a fost aprobat Regulamentul privind activitatea
notarilor in domeniul prevenirii gi combaterii spdlSrii banilor Ei finanldrii terorismului gi aprobatd
componen{a grupului institu}ional de lucru in vederea implement[rii prevederilor Legii nr. 308 din
22.12.2017 cu privire la prevenirea;i combaterea spdldrii banilor;i finan{ariiterorismului, fbrmatd din
notarii: Andronic-Gabura Olga, Conoval Marcel, Kiseliova Olga, Palic Fedora. Pistriuga Vitalii ;i
Zgardan Diana, care au elaborat proiectul Regulamentul privind procedura de veriflcare a respectdrii de
citre notari a obligatiilor privind combaterea spdlSrii banilor gi finan!6rii terorismului gi care a fost
suspus dezbaterilor publice cu notarii.
Pre;edintele adunirii, Vidraqcu Alexandra invita membrul grupului institulional de lucru in
vederea implement[rii prevederilor Legii nr.308/2017, notarul Diana Zgardan pentru prezentarea
Adunarii Generale Extraordinare a Notarilor a proiectului Regulamentului privind procedura de
verificare a respect[rii de citre notari a obliga!iilor privind combaterea spilSrii banilor gi finan![rii
terorism u lu i.
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Notarul zgardan Diana a menfionat ca proiectul Regulamentului
privind procedura de verificare
a respectirii de citre notari a obligafiilor privind combaterea spdldrii
banilor ;i finanldrii terorismului a
fost elaborat de catre membrii grupului institufional de lucru
creat prin deciziaAdun[rii Generale

Extraordinare a Notarilor nr. 6 d in 06. I 0.20 I 8 in vederea punerii in
aplicare a prevederilor art. 45 lit. g;
din Legea nr' 691201 6 9i art. I 5 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea
gi combaterea
spalSrii banilor gi finanldrii terorismului, care oferd Camerei Notariale competenfa
de a supraveghea.
prin monitorizare gi verificare, respectarea de cltre notari a obligafiilor privind prevenirea
si combaterea
sp5larii banilor qi finantdrii terorismului, iar in temeiul art. 47 alin. (6) lit. e) din
Legea nr. 6912016,
aprobarea procedurii de verificare a respectlrii de cltre notari a obliga!iilor privind
combaterea spilirii
banilor ;i finan{arii terorismului este de competenlaAdunarii Generale a Notarilor.
A indicat cd proiectul Regulamentului privind procedura de verificare a respect6rii de citre notari
a obligaliilor privind combaterea spalSrii banilor gi finan!5rii terorismului a fbst suspus dezbaterilor
publice cu notarii in cadrul a 2 gedin{e, fiind formulate unele obiectii care se regisesc in tabelul de
divergen{e prezentat. Grupul de lucru a examinat obiecliile parvenite din partea membrilor Camerei
Notariale, pozitria grupului de lucru pe marginea acestora fiind expusi in tabelul de divergen{e.
Propune examinarea de c[tre Adunarea General5 Extraordinard a Notarilor a articolelor din
proiectul Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de cdtre notari a obligaliilor
privind combaterea spaldrii banilor qi finanlarii terorismului (in continuare Regulament), asuprac6rora
membrii grupului institulional de lucru nu au ajuns la un consens gi care au fost vizate in obiec{iile
membrilor Camerei Notariale, cu aprobarea unei decizii de citre Adunarea generald a notarilor, anume:
;i
- Punctul 6 lit. b) pentru determinarea organului competent in aprobarea listei notarilor care vor
face parte din Corpul de control, dupa desll;urarea concursului (Consiliul Camerei Notariale sau
Pregedintele Camerei Notariale);

- Punctul 28 care prevede competenla Pre;edintelui Camerei Notariale de a include in componen{a
Corpului de control notarii, care instruiesc membrii Camerei Notariale in domeniul prevenirii qi
combaterii splldrii banilor qi finantlrii terorismului, tiri concurs.
- Punctul 59 conform cdruia notarul poate fi supus doar unui control planificat in domeniul
prevenirii gi combaterii spilSrii banilor ;i finanldrii terorismului, efectuat pe parcursul unui an
calendaristic de cdtre Camera Notarial5 sau Serviciul Prevenirea gi Combaterea Sp[l5rii Banilor. Fiecare
membru al Camerei Notariale urmeazd a fi supus controlului cel pulin o datd ?n l0 ani.
- Dispoziliile finale gi tranzitorii "in cazul in care Consiliul Camerei Notariale sau Pre;edintele
Camerei Notariale se vor afla in imposibilitatea executdrii competentelor conform prezentului
regulament, competentele lor vor fi executate de cdtre Secretarul general doar in perioada respectivS".
Notarul Bazaochi Andrei men{ioneazd cd notarii Lazu Aurelia, Mardari Maria ;i Bazaochi
Andrei qi-au expus opinia pe marginea proiectului Regulamentului privind procedura de verificare a
respectdrii de cStre notari a obligaliilor privind combaterea sp[larii banilor ;i firran!5rii terorismului in
demersul din 30.07.2021 depus la Camera Notariald, prin care au solicitat am6narea aprobirii
Regulamentului privind procedura de veriflcare a respectdrii de citre notari a obligaliilor privind
combaterea spdl[rii banilor gi finanlarii terorismului pentru o altA Adunarea generalf, extraordinard a
notarilor in cadrul cdreia sd fie aprobate concomitent cu Regulamentul si Ghidul practic care s5 con(ind
recomanddrile necesare gi aspectele practice care ar conduce la uniformizarea implementarii
prevederilor legale in domeniul prevenirii qi combaterii spllarii banilor ;i finan!5rii terorismului.
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ci aprobarea ghidului practic este prevdzutr de pct.2.2din Regulamentul privind activitatea
notarilor in domeniul prevenirii si combaterii spaldrii banilor finanlarii terorismului
aprobat de
;i
Adunarea GeneralS a Notarilor din 06.10.2018;i din Scrisoarea SPCSB
din 19.03.2021 adresatl
Considerd

Camerei Notariale.
Propune amdnarea aprobdrii Regulamentului privind procedura de verificare a respect5rii de
cdtre
notari a obligafiilor privind combaterea spdl5rii banilor gi finant[rii terorismului p6nd la elaborarea
Ghidului practic, cu aprobarea concomitentd de c[tre Adunarea GeneralS a Notarilor a Chidului practic
Ei a Regulamentului

privind procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor privind
combaterea spdlIrii banilor gi finanldrii terorismului.
Notarul Zgardan Diana a men{ionat cI propunerea notarului BazaochiAndrei a fost examinat[
de grupul institulional de lucru in cadrul ;edintei de dezbateri publice din ll .07.2021. in tabelul de
divergenfe fiind expuse contraargumentele membrilor grupului de lucru. A explicat cf, recomandarile
Carnerei Notariale in domeniul prevenirii gi combaterii spildrii banilor qi finanprii terorismului sunt
necesare, insa lipsa acestora nu impiedicd utilizarea de citre notari a recomanddrilor existente formulate
de SPCSB pentru sectorul nonbancar care pot fi implementate ;i de cltre notari. C6t priveste elaborarea
Ghidului in domeniul prevenirii ;i combaterii spalSrii banilor gi finanldrii terorismului, a menlionar c[
in cadrul cursurilor de instruire a notarilor a fost posibilS acunrularea informaliilor necesare notarilor gi
care au fost coordonate cu SPCSB. Subiectul privind elaborarea Ghidului practic a fost dezbdtut de
membrii grupului de lucru, care considerd cd nu existd o leg5turd interdependenE intre acestea, deoarece
sunt doul acte normative de ordin intern care confin aspecte care pot fi modificate in dependen!5 de
riscurile care vor fi identificate la nivel sectorial, nalional gi care ar trebui reflectate in recomanddrile
Camerei Notariale pe parcursul anului sau dupa evaluarea riscurilor. A indicat ci proiectul
Regulamentului prevede modul de organizare gi efectuare a controlului, iar masurile ce urmeazl a fi
aplicate de citre notar in domeniul prevenirii gi combaterii spdldrii banilor qi finanldrii terorismului sunt
prevdzute de cadrul normativ intern gi internalional. A explicat ca indiferent de aprobarea sau
neaprobarea Ghidului practic, notarii vor fl supugi verificirii in domeniul prevenirii qi combaterii
spalarii banilor ;i finan{arii terorismului, insd de SPCSB prin prisma prevederilor legale incidente.

Notarul Pistriuga Vitalii a suslinut cele spuse de notarul Zgardan Diana gi a men{ionat ci fiecare
notar are aprobat Programul intern pentru prevenirea;i combaterea spdldrii banilor gi finanfarii
terorismului, care conline toate regulile urmate de notar in domeniul prevenirii gi combaterii spdlSrii
banilor gi finanldrii terorismului, iar Ghidul practic nu este un act normativ obligatoriu si care ar
presupune aplicarea sancliunilor notarilor care nu respectd recomand6rile din Ghid. A men{ionat cd
fiecare notar este obligat s5 respecte Programul s6u intern pentru prevenirea qi combaterea spdldrii
banilor gi finanlarii terorismului, care trebuie aclualizat conform modificdrilor legii gi a evaluirii
riscurilor proprii. notarul poate fi sanclionat pentru nerespectarea Programului intern pentru prevenirea
gi combaterea spdldrii banilor gi finan!5rii terorismului gi nu a nerespectSrii Ghidului.
Notarul Bazaochi Andrei pune in disculie aplicabilitate punctului 67 lit.e) din proiectul
Regulamentului: "Dacd notarul la aplicarea mdsurilor ia in considerare ghidurile ;i recomandlrile
aprobate de c[tre organele cu func]ii de supraveghere" in contextul scrisorii SPCSB din 19.03.2021.
Notarul Pistriuga Vitalii a explicat cd cadrul legal existent nu prevede competenla Camerei
Notariale in aplicarea sanc{iunilor in domeniul prevenirii gi combaterii sp[larii banilor qi finanfarii
terorismului, iar punctul 67 din Regulament se referd la verificarea de cltre Corpul de control a modului
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in care notarul reac{ioneazd la recomandarile Camerei Notariale, qi
nu atribuie dreptul Camerei Notariale
de a sanc{iona notarul.

Notarul Zgardan Diana a men{ionat cd notarii au Ghidul pentru sectorul nonbancar
elaborat de
exper{ii din domeniul prevenirii gi combaterii spildrii banilor qi finan{drii terorismului,
iar sarcina

grupului institu{ional de lucru era sd stabileasca lista minimd a actelor gi acliunilor pe
care trebuie sd le
indeplineasci notarul in cazul efectuf,riicontroluluiin domeniul prevenirii gi combaterii
spdldrii banilor
;i finanfdrii terorismului. Grupul institulional de lucru a stabilit c[ Camera Notariale are restante

la

riscurilor de spdlare a banilor la nivel sectorial. iar in cadrul intrunirii cu reprezentan{ii
SPCSB au fost repro;a{i de faptul ci Camera Notariala nu iqi onoreazd,obligaliile in calitate de
organ
cu funclii de supraveghere. A explicat ci necesitatea aproblrii proiectul Regulamentului a ap6rut cI
evaluarea

urmare a parvenirii solicitdrii SPCSB de prezentare a planului anual de control, c6nd s-a stabilit lipsa
unor reguli clare ;i precise privind modul de efectuare a procedurii de control a notarilor in domeniul
prevenirii ;i combaterii spdldrii banilor qi finan{drii terorismului.
A men{ionat cdincazul in care Camera Notariald nu va aproba Regulamentul privind procedura
de verificare a respectdrii de citre notari a obliga!iilor privincl combaterea spilarii banilor gi finan([rii

terorismului, notarii vor fi supuEi controlului de citre SpCSB.
Notarul Bazaochi Andrei a solicitat prezentarea explicaliilor privind nerespectarea pct.2.2 din
Regulamentul privind activitatea notarului in dorneniul prevenirii si combaterii spdldrii banilor aprobat
prin decizia Adunirii generale a notarilor din 06. 10.2018, care prevede cd elaborarea recomandlrilor gi
ghidurilor gi elaborarea unui nou regulament in bazaunei solicitdri a SPCSB de prezentare a planului
anual de control.
Notarul Zgardan Diana a men{ionat cd Regulamentul privind activitatea notarului in domeniul
prevenirii ;i combaterii spal5rii banilor aprobat prin decizia Adun6rii generale a notarilor din
06.10.2018fi conline recomand[ri privind acliunile notarului in domeniul prevenirii gi combaterii
spdlSrii banilor qi finan!6rii terorismului. iar Ghidul practic solicitat este necesar, insd presupune un
volum mare de lucru pentru care nu au fost identitlcate resursele necesare.
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a susfinut necesitatea elaborarii Ghidului practic in
domeniul prevenirii ;i combaterii spdl6rii banilor qi finanJ5rii terorismului, ins[ este o restan(6 a Camerei
Notariale qi nu este sarcina grupului institu!ional de lucru. A men!ionat, c[ in calitate de rdspuns la
solicitarea SPCSB de prezentare a Iistei notarilor pentru supunerea procedurii de control. in calitate de
Pregedinte a Camerei Notariale, a solicitat timp pentru elaborarea gi aprobarea Regulamentului Camerei
Notariale privind procedura de verificare a respectirii de cltre notari a obligaliilor privind combaterea
spalarii banilor gi finan!5rii terorismului, degi era necesar[ elaborarea Regulamentului pe parcursul a 4
ani de la implementarea Legii nr.30812017, iar in lipsa acestuia Serviciul va efectua controlul notarilor
in domeniul prevenirii gi combaterii spllarii banilor Ei finan16rii terorismului.
Propune membrilor Camerei Notariale aprobarea Regulamentul privind procedura de verificare a
respectarii de cltre notari a obligaliilor privind combaterea spalarii banilor qi finanlarii terorismului cu
aprobarea de c5tre Adunarea Generald E,xtraordinard a Notarilor a punctelor asupra cdrora membrii
grupului institulional de lucru s-au dispersat.
Notarul Zgardan Diana a menlionat cd conform proiectului Regulamentului, decizia de a efectua
controlul lafa\a locului a notarului va reveni Consiliului Camerei Notariale gi se va crea posibilitatea
de a indruma notarul care are restanfe in domeniul prevenirii si combaterii spillrii banilor qi finan{arii
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terorismului' Propune a supune votului aprobarea integrald a
Regulamentul privind procedura de
verificare a respectdrii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea
spdlrrii banilor gi finan{rrii
terorismului ;i a pct.28 puncte separat.
Notarul Lazu Aurelia sus{ine propunerea notarului BazaochiAndrei de amanare a aproblrii
Regulamentului privind procedura de verificare a respectarii de cdtre notari
a obliga{iilor privind
combaterea spdlarii banilor gi finan{arii terorismului cu elaborarea Ghidului practic
a notarului in
domeniul prevenirii ;i combaterii spilarii banilor qi finan!5rii terorismului, si aprobarea
concomitentd
de citre Adunarea generalS a notarilor a Ghidului practic a notarului in domeniul prevenirii gi
combaterii
spdlSrii banilor qi finan!5rii terorismului ;i a Regulamentului privind procedura de verificare a
respectirii de c6tre notari a obligaliilor privind combaterea spdlarii banilor qi finan{6rii terorismului.
Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune Adun5rii Generale Extraordinare a
Notarilor sd se expun[ mai intdi asupra pct.28 din Regulament (Pregedintele Camerei Notariale este in
drept sd includd in componenla Corpului de control notarii. care instruiesc membrii Camerei Notariale
in domeniul prevenirii gi combaterii spdlarii banilor ;i finanlarii terorismului, Ilra concurs). in sensul
aprobirii redacliei existente sau a excluderii integrale a acestuia.
La ?ntrebarea notarului Glugcenco Ghenadie, notarul Pistriuga Vitalii menlioneaza c6 sensul
punctului 28 este de a stabili daci notarii care au participat in calitate de formatori ai cursurilor de
instruire a notarilor in domeniul prevenirii Ei combaterii spdlarii banilor;i finanlarii terorismului pot
participa cu sau ffird concurs pentru a fi membru al corpului de control.
Notarul Glu;cenco Ghenadie a propus cd toli membrii Camerei Notariale, indiferent de faptul
dacdau fost sau nu formatori, sd acceadd in mod egal in corpul de control.
Notarul Pistriuga Vitalii a explicat introducerea acestei prerogative a formatorilor cursurilor de
instruire in domeniul prevenirii gi combaterii sp5lsrii banilor;i finantlriiterorismului din necesitatea de
stimulare a acestora, tinAnd cont cd activitatea in cadrul corpului de control nu este remuneratb.
Notarul Lazu Aurelia solicit[ supunerea Ia vot a propunerii notarului Bazaochi Andrei privind
Regulamentului privind procedura de verificare a respectdrii de citre notari a obliga{iilor privind
combaterea spilIrii banilor;i finan{[rii terorismului cu dezbaterea ulterioard a punctelor discutabile din
Regulament.

Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra supune votului excluderea integrala a punctului 28
din Regulamentul privind procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor privind
combaterea spdllrii banilor gi finan{5rii terorismului

PRO-

96

Notarul Constantinescu Elena a obiectat

ca

in sala de sedinte nu sunt nurnirul necesar de notari

pentru aprobarea subiectului dat.

Notarul Andronic-Gabura Olga a men{ionat cd nu a fost formulatd corect intrebarea suspusi
aprobdrii, motiv pentru care membrii Camerei Notariale nu se pot pronunla asupra acesteia.
Notarul Zgardan Diana propune de a supune votului daca formatorii cursurilor de instruire a
notarilor in domeniul prevenirii ;i combaterii spdlSrii banilor gi finan15rii terorismului pot fi inclu;i in
Corpul de control lIrE concurs.
Notarul Constantinescu Elena a obiectat ci nu este corect6 supunerea in mod repetat votului
chestiunea asupra cdreia membrii Camerei Notariale s-au expus deja, menliondnd cd in sala de qedinle
nu sunt prezen{i 207 notari anunfa{i la inceputul Eedinlei.
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Notarul BazaochiAndrei propune a se pune lavot2variante:
aprobarea Regulamentului privind
procedura de verificare a respectirii de cdtre notari a obligaliilor
privind combaterea spdldrii banilor gi
finanfarii terorismului sau amdnarea aprobarii Regulamentului privind procedura
de verificare a
respect5rii de cdtre notaria obligatiilor privind combaterea spdlarii banilor gi
finan{drii terorismului.
Pre;edintele adunirii, Vidra;cu Alexandra supune votului aprobarea Regulamentului
privind
procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obligaliilor privind
combaterea spildrii banilor gi
finan{drii terorismului in varianta propusd:
PRO

-

75

CONTRA - 53
ABTTNUT - 20
Se respinge aprobarea Regulamentului privind proceduru de verificare a respectqrii de cstre
notari a obligaliilor privind combctterea spdldrii honilor ;i.finanydrii terorismului in varianta propusd.

Notarul Lazu Aurelia insistd asupra supunerii votului a propunerii de am6nare a aprobdrii
Regulamentului privind procedura de verificare a respectlrii de cdtre notari a obliga{iilor privind
combaterea spSldrii banilor gi finantlrii terorismului cu elaborarea Ghidului practic a notarului in
domeniul prevenirii gi combaterii spdlirii banilor gi finan{6rii terorismului, cu aprobarea concomitentl
de cdtre Adunarea generald a notarilor a

Ghidului practic a notarului in domeniul prevenirii ;i combaterii
spdlarii banilor qi finan{arii terorismului ;i a Regulamentului privind procedura de verificare a
respectirii de cdtre notari a obligaliilor privind combaterea sp[lirii banilor gi finan{6rii terorismului.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra a menlionat ci Adunarea generalI a notarilor s-a
expus de.ia asupra subiectului dat.

modi/icdrilor la Regulamentul privind qctivitateo Comisiei de Eticd
(anexa nr. l8: Notd informativa cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului privind
activitatea Comisiei de Eticd in edilie noud), Raportor - pregedintele Comisiei de Etic6. dna Olga
16. Aproborea

Andronic-Gabura

Pre;edintele Comisiei

de eticI, Andronic-Gabura Olga a

men{ionat

ci

proiectul

Regulamentului privind activitatea Comisiei de eticd a fost supus dezbaterilor publice cu notarii Ei
propune membrilor Camerei Notariale de a formula intrebiri asupra acestuia, pentru a putea trece la
prezentarea succintl a acestuia.
Notarul Constantinescu Elena a solicitat explicarea prevederii din Regulamentul privind
activitatea Comisiei de etica: "Notarul nu poartd rlspundere pentru consecin{ele survenite in caz de
respectare a recomandirilor consultative ale Comisiei de Etic6".

Notarul Andronic-Gabura Olga a explicat cd prevederea datd se reglsegte in redac[ia actuald a
Regulamentului de activitate a Comisiei de eticd aprobat de Adunarea generalS a notarilor din
12.05.2017 qi nu a fost schimbatd in redaclia propusd, insa presupune cE opiniile consultative ale
Comisiei de etica poartl caracter de recomandare, pentru nerespectarea c[rora notarul nu poate fi tras la
rispundere. A menlionat cE proiectul Regulamentului de activitatea a Comisiei de Eticd a suferit
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schimbiri structurale, concretizdri modul de [inere a lucrdrilor de secretariat a Comisiei
de Etici.
mdsurile de influen![ ce pot fi aplicate de Comisia de etic5, fiind argumentata de
dificultdfile ap5rure in
activitatea comisiei de Etica in bazaregulamentului existent.
Notarul Constantinescu Elena a adresat intrebare care sunt modificdrile la Regulamentul de
activitate a Comisiei de Etic[ propuse spre aprobare,
lindnd cont de faptul cd pe ordin ea de zi a

;edinlei
privind ,,aprobarea modificdrilor la Regulamentul de activitate a Comisiei de Eticd,,
si nu "aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de Eticd in redac{ie noud". A menfionat cI
Adunarea generalS a notarilor nu poate aproba Regulamentul de activitate a Comisiei de Etic6 in redac{ie
noud IEri modificarea corespunz[toare a subiectului de pe ordin ea de zi sau expunerea modificirilor la
Regulamentul de activitate a Comisiei de Etica conform regulilor de tehnicl legislativd.
Notarul Andronic-Gabura Olga a men{ionat cd expunerea subiectului in ordinea de zi a;edintei
este o eroare tehnicS, insa Adunarea Generald Extraord inard a Notarilor urmeazd sa decida ce va aproba.
Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra a menlionat c[ la aceasta etapa nu este posibild
modificarea ordinii de zi, iar pentru aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de Eticd in
redaclie noud, este necesarl supunerea proiectul dezbaterilor publice cu notarii.
Membrii Camerei Notariale prezenli la gedinti au propus amdnarea examinirii Regulamentului
privind activitatea Comisiei de Eticd in redac{ie noud.
se regdseqte subiectul

Pre;edintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului amdnarea aprob6rii Regulamentului
privind activitatea Comisiei de Etica in redaclie noud.

PRO-

152

Se amdnd aprobarea Regulamentului

privind activilatea Comisiei de Eticri in redaclia nouti cu

examinarea intr-o altd sedintd.

17. Delegorea notarilor in Consiliul de mediere in calitate de membru ;i membru supleant.
(anexa nr. l9: Nota informativd cu privire la delegarea notarilor in Consiliul de mediere in
calitate de membru

Preqedintele

;i

membru supleant), Raportor - Preqedintele Camerei Notariale. dna Alexandra
Vidragcu.

adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtin!5 c[ conform art.9 alin.(2)

din

Legea nr.l37 din03.07.2015 cu privire la mediere, Consiliul de mediere este format din 9 membri, dupd

cum urmeazd: a) cinci mediatori; b) un reprezentant al societdlii civile; c) un membru desemnat de
Consiliul Na(ional pentru Asistenli Juridica Garantati de Stat; d) un reprezentant al avoca!ilor desemnat
de Consiliul Uniunii Avoca{ilor; e) un notar delegat de Adunarea Generald a Notarilor.
Menfioneazi cd anterior notarii Guranda Rodica gi Andronic-Gabura Olga au fost delegali de
Adunarea generali a notarilor in calitate de membru gi membru supleant in componenla Consiliului de
mediere constituit prin Ordinul ministruluijustiliei nr.ll95l20l6, mandatele c6rora au expirat.
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra solicitl inaintarea candidaturilor din rAndul
notarilor in componenla Consiliului de mediere.
Membrii Camerei Notariale prezenli la ;edinla au propus candidaturile notarilor Buza lrina ;i
Murzacov Aurelia in calitate de membri ai Consiliului de mediere.
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Notarul Murzacov Aurelia a solicitat sd fie delegatl de cdtre Adunarea
generald a notarilor in
componenla consiliului de mediere in calitate de membru supleant.
Pre;edintele adunlrii, Vidrascu Alexandra supune votului candidatura notarului Buz[ Irina
(teritoriu de activitate in mun. Chi;indu) in calitate de membru permanent in Consiliul de mediere.
PRO - t4s
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra supune votului candidatura notarului Murzacov
Aurelia (teritoriu de activitate in mun. Chiqiniu) in calitate de membru supleant in componen{a
Consiliului de mediere.

PRO-

139

Se aprobd delegarea notarului Buzd

lrina (teritoriu de activitate in mun. Chi;indu) in calitate

tle
a
notarului
Murzacov
(teritoriu
Aurelia
de
activitate
in mun. Chi;indu) in calitate de
;i
membru supleant in Con.;iliul de mediere.
membru permanent

PreEedintele adunirii, Vidraqcu Alexandra anun!5 despre finisarea lucrdrilor Comisiilor de
numdrare a voturilor qi invitl pregedinlii Comisiilor de numdrare a voturilor pentru anunlarea
rezultatelor votdri i secrete.
Notarul Hanganu Carolina, presedintele Comisiei de numirare a voturilor pentru alegerea
membrilor Consiliului Camerei Notariale, dd citire procesului verbal nr.3 al Cornisiei de numirare a
voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Notariale: au fost imprirnate 215 buletine de
vot, au fost eliberate202 buletine de vot. au r[mas neutilizate l3 buletine de vot" din urnd au fost extrase
202 buletine de vot.
in urma numdrdrii buletinelor de vot, au fost constate urmitoarele rezultate:
l.
Chirtoacd Lilia - 159 de voturi,
2.
Pistriuga Vitalii - I l9 de voturi,
3.
Beliban-Rdfoi Ludmila - ll3 de voturi,
4.
Teleuc[ Aliona - 93 de voturi,
5.
Constantinescu Elena - 89 de voturi"
6.
Sandu Ina - 85 de voturi,
7.
Lazu Aurelia - 85 de voturi,
8.
Iftodi Victoria - 8l de voturi,
9.
Dimitriu Svetlana -72 de voturi.
10. BazaochiAndrei - 65 de voturi,
I l.
Galaju Ana - 56 de voturi,
12. Simboteanu Svetlana - 53 de voturi.
13. Tatian Cristina - 48 de voturi.
14. Bejenar Denis - 47 de voturi,
15. Glu;cenco Ghenadii - 44 de voturi.

Notarul Izdebschi Natalia, preqedintele Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea
membrilor dI citire procesului verbal nr. 3 al Comisiei de numdrare a voturilor pentru alegerea in
Comisia de Licenliere a membrilor qi a membrilor supleanli din rdndul notarilor: au fost imprimate 215
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buletine de vot, au fost eliberate 202buletine de vot, au rdmas
neutilizate l2 buletine de vot, din urnd
au fost extrase 202 buletine de vot, au fost declarate nevalabile 2 buletine
de vot, deteriorate I buletin
de vot.

in urma numdrarii buletinelor de vot. au fost constate urmdtoarele rezultate:
L
lurcan Daniela - 176 voturi
2.
Belicesco Oleg - lZ7 voturi

3.
4.
5.
6.

Vidraqcu Alexandra
Obad5 Constan{a

-

-

126 voturi

104 voturi

Secrieru Iana - I 00 voturi
Bulgac Svetlana - 80 voturi

adunirii, Vidraqcu Alexandra aduce la cunogtin{i cd conform art. 47 alin.(7) din
Legea nr.6912016, deciziile Adunirii Generale pe subiectele privind alegerea membrilor Consiliului
Camerei Notariale gi ai Comisiei de licen{iere se adoptl cu votut a cel pufin 213 din numlrul notarilor
prezen!i.
PreEedintele

Pre;edintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra anun{d cI numdrul total al notarilor care exercitd
activitate notariald este de 293, numdrul total al notarilor prezenli la qedinla Adundrii Generale
Extraordinare a Notarilor este de207, respectiv num6rul necesar de voturi pentru a fi aleasf, in calitate
de membru al Consiliului Camerei Notariale este de 138 de voturi. Dintre candida{ii inscrigi pe lista
pentru a fi alegi in calitate de membri ai Consiliului Camerei Notariale, notarul Clhirtoaca Lilia a
acumulat num6rul necesar de voturi - 159 de voturi. Dintre candidaliiinscri;i pe listd pentru a fi ale;iin
calitate de membri ai Comisiei de licenfiere. notarul Turcan Daniela a acumulat num[rul necesar de
voturi - 176 de voturi.
Preqedintele adunlrii, Vidraqcu Alexandra propune spre aprobare" conlbrm art.44 alin.( l3)
Statutului Canierei Notariale, decizia de validare a rezultatelor alegerilor membrilor Consiliului
Camerei Notariale, cu urmdtorul conlinut:
"Se ia act de procesul-verbal nr.3 al Comisiei de numdrare a voturilor gi se valideazd rezultatele
alegerii membrilor in Consiliul CamereiNotariale (procesele- verbale nr.l, nr. 2 si nr.3 se anexeazd).
Se constatd ci candidatul ChirtoacdLilia 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 la organizarea activitdlii notarilor."
PRO - t65
CONTRA - O
ABTTNUT - r
Preqedintele adunirii, Vidra;cu Alexandra propune spre aprobarea, conlbrm art.44 alin.(13)
Statutului Camerei Notariale. decizia de validare a rezultatelor alegerilor membrilor Comisiei de
licenliere, cu urmdtorul con[inut:
"Se ia act de procesul-verbal nr.3 al Comisiei de numdrare a voturilor gi se valideazd rezultatele
alegerii din rAndul notarilor a membrilor permanenli si a membrilor supleanli in Comisia de licenliere a

activitAtii notariale (procesele verbale nr.l, nr.2

Ei nr.3 se

anexeazl).
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Se constatl

cI candidatul lurcan Daniela inscris in lista pentru alegerea din r6ndul notarilor

in
calitate de membru in Comisia de licen{iere a activitS(ii notariale a acumulat numdrul necesar
de voturi
prevdzutdeart.4T alin.(7)al Legii nr.69din l4.04.20l6cuprivirelaorganizareaactivit[{ii
notarilor.,,
PRO - t72

CONTRA - O
ABTTNUT - I
Preqedintele adunlrii, Vidra;cu Alexandra anun!6 cd au fost epuizate toate subiectele de pe
ordinea de zi, mullumegte membrilor Camerei Notariale prezenli la gedinf[ gi in temeiu I art.42 alin.( l0)
din Statutul Camerei Notariale, declarl gedinfa Adundrii Generale Extraordinare a Notarilor din 23 iulie
2021 inchisa.
Ora20.25

Semnat

Secretarii Adunirii Generale Extraordinare a Notarilor:

ONOFREI Diana

BOTNARI Daniela

Contrasemnat

Pre;edin tele Ad u nI

rii

Genera le Extraordina re a

Notarilor:

VIDRA$CU Alexandra
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