REUNIUNE DE LUCRU ÎNTRE NOTARIATUL ROMÂN
ȘI CEL DIN REPUBLICA MOLDOVA
Pe agenda discuțiilor a figurat schimbul de bune practici și de informații privind digitalizarea
activității notariale, organizarea și păstrarea arhivelor notariale, precum și evoluția
legislației notariale din cele două țări.
Schimbul de experiență s-a desfășurat în perioada 25-28 august 2022, fiind organizat la solicitarea
directă primită de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România din partea Camerei Notariale
a Republicii Moldova în vederea oferirii sprijinului notariatului român pentru elaborarea cadrului
legislativ al actului notarial electronic, activității notariale electronice și revizuirea reglementărilor
privind arhiva activității notariale. Acțiunea se înscrie în cadrul mai larg de colaborare definit prin
Planul de acțiuni în domeniul Justiției pentru perioada 2022-2024. Documentul a fost semnat la
Chișinău, la data de 11 februarie 2022, între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției
din Republica Moldova și prevede ca direcție de acțiune schimbul de bune practici în domeniul
profesiilor juridice conexe.
Notariatul român a fost reprezentat la discuții de domnul notar public Ion Marin - vicepreședinte
al UNNPR, doamna notar public Laura Badiu - președinte al Camerei Notarilor Publici București,
domnul notar public Nicușor Crăciun - președinte al Camerei Notarilor Publici Brașov și domnul
notar public Sergiu Sorin Marina - reprezentatul CNP București în Consiliul Uniunii și membru al
Biroului executiv.
Delegația notarilor din Republica Moldova a fost condusă de doamna notar Lilia Chirtoacă președintele Camerei Notariale și doamna notar Victoria Iftodi, ex-ministru al Justiției, însoțită de
doamna Tatiana Tverdun, șef Direcție Avizare Acte Normative din cadrul Ministerului Justiției al
Republicii Moldova.
Programul întâlnirilor profesionale de lucru a debutat cu primirea delegației de notari moldoveni
la Ministerul Justiției, gazde fiind domnul secretar de stat George Cătălin Șerban și doamna
Cristina Elena Tănase, șef Serviciu Profesii Juridice Conexe. La discuții au participat și Excelența
sa domnul Victor Chirilă - ambasador și doamna Mihaela Manoli - ministru consilier la Ambasada
Republicii Moldova în România. Cu acest prilej au fost prezentate oaspeților aspectele de interes
care au condus la progresele de ordin practic în activitatea notarială din România și au contribuit
la eficientizarea și creșterea calității serviciilor notariale. Au fost luate în discuție și reglementările
și practicile care au contribuit la combaterea corupției, la creșterea securității circuitului civil și la
sporirea gradului de încredere al beneficiarilor serviciilor notariale.
În cadrul dialogului, dl. Ion Marin, vicepreședinte al UNNPR, a punctat faptul că relația de
colaborare dintre notariatele român și moldovean are o îndelungată tradiție și că, sub coordonarea
Ministerelor Justiției din cele două țări, această relație va dobândi noi valențe.

Un al doilea punct pe agenda vizitei colegilor notari din Republica Moldova a fost vizitarea sediului
Arhivei Camerei București. Aici, delegațiile celor două notariate, însoțite de reprezentanții
ministerelor de resort și conduse de doamna notar Laura Badiu, președinte al Camerei București
au asistat la prezentarea depozitelor arhivei, care adăpostesc cca. 11.000 metri liniari de documente
notariale, dar și înscrisuri, cărți, reviste, tablouri, etc. de o valoare inestimabilă. Prezentarea a fost
susținută de domnul Cosmin Mihailovici Directorul Direcției Arhivă București.
Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN – INFONOT a
constituit un alt reper important al vizitei de lucru. Au fost prezentate dotarea tehnică a Centrului,
modul de administrare a celor 13 registre notariale, precum și funcționarea aplicației iNot,
programul informatic pentru gestiunea activității notariale. La dialogul dintre grupul oaspeților și
notariatul român au participat domnul Ionel Mihăescu – directorul general al Centrului, doamnele
Cristina Marinescu și Vardianu Gilda – directoare adjuncte la Departamentul Registre și doamnele
Mihaela Moldovan și Ioana Gheorghe – directoare adjuncte la Departamentul iNot.
Schimbul de bune practici și experiență în materie de organizare modernă a profesiei a continuat
la Brașov, unde notarii publici din Camera Notarilor Publici Brașov și notarii publici din Republica
Moldova au discutat despre digitalizarea activității notariale, conservarea arhivei și legislația
privind plățile notariale în Moldova și onorariile notariale în România. Totodată, notarii brașoveni
au oferit oaspeților ocazia de a vizita sediul Camerei Brașov, sediul arhivei notariale, precum și
obiective turistice cunoscute: Castelul Bran/Dracula, Dino-Park Râșnov, Biserica Neagră și Piața
Sfatului din Brașov.
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