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Ziua Notarului  Public - 24 de ani de notariat public modern în 
slujba cetățeanului 

 
 
Data de 17 noiembrie 1995 reprezintă un reper important în 
calendarul istoric al profesiei notariale, marcând  (re)nașterea 
notariatului public român. În fiecare an, în această zi, corpul 
notarilor publici sărbătorește Ziua Notarului Public.  

Actul de (re)naștere al profesiei liberale de notar public îl constituie 
Legea notarilor publici și a activității notariale nr.35/1995, publicată în 
Monitorul Oficial în luna mai 1995 și intrată în vigoare în data de 17 
noiembrie a aceluiași an. A fost momentul în care Notariatul de Stat și-a 
încheiat activitatea, iar nou înființatul Notariat Public și-a asumat triplul 
rol de partener al Justiției, Cetățenilor și  Statului. Astfel, după o 
întrerupere de aproape cinci decenii, a fost reluată tradiția notariatului 
public, model de organizare a profesiei care a funcționat în Transilvania, 
Banat și Bucovina înainte de anul 1947 și care își are începuturile cu 
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peste nouă secole în urmă, odată cu apariția primelor înscrisuri cu 
caracter notarial în Transilvania. 

În cele aproape două decenii și jumătate de notariat public modern, 
evoluția profesiei s-a înscris pe un trend constant ascendent având ca 
scop principal modernizarea profesiei în ton cu provocările interne și 
internaționale, reflectând o necesitate socială stringentă. Democratizarea 
societății românești, consacrarea constituțională a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor, printre care și dreptul de 
proprietate privată, trecerea la economia de piață și dezvoltarea liberei 
inițiative au avut un impact puternic asupra notariatelor de stat, fapt ce a 
determinat trecerea la actualul mod de organizare și funcționare. Rolul 
instituției notariale a crescut, profesioniștii în domeniu fiind confruntați 
cu schimbări legislative care le-a mărit considerabil lista competențelor. 
În anul 1995, la intrarea în vigoare a Legii notarilor publici și a activității 
notariale nr.35/1995,  444 notari de stat au devenit notari publici  – 
resursă umană ce s-a dovedit total insuficientă o dată cu explozia 
activităților specifice economiei de piață, impunând dezvoltarea corpului 
profesional al notarilor publici. În prezent, numărul notarilor publici activi 
este de circa 2.500, iar personalul angajat care își desfășoară activitatea 
în cadrul birourilor notariale este de circa 10 mii de persoane.  

Accesul în profesie se face cu respectarea principiilor transparenței, 
competenței și formării profesionale continue, conform cerințelor 
societății democratice moderne, atât notarii în funcție, cât și viitorii notari 
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având posibilitatea să își perfecționeze pregătirea profesională în cadrul 
Institutului Notarial Român. 

Funcționarii de stat de altădată au evoluat într-un corp profesional de 
elită, reglementat prin lege organică, având un sistem funcțional de 
răspundere și control profesional, cu deontologie proprie, toate acestea 
în concordanță cu principiile, exigențele și răspunderea derivate din 
alinierea la standardele europene cu privire la exercitarea acestei profesii 
de autoritate publică.  
 
București, 14  noiembrie 2019 
 
 

Biroul Comunicare 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 
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