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Cadrul legal privind dobândirea calităţii de notar stagiar 
 
Cu ocazia modificării Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii 

notariale, legiuitorul a adoptat o viziune nouă asupra condiţiilor de dobândire 
a calităţii de notar stagiar şi a modului de desfăşurare a stagiului.   

 
Condiţiile de accedere la calitatea de notar stagiar sunt prevăzute 

de dispoziţiile art. 23 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 
36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 72/04.02.2013: 

“(1) Pentru a deveni notar stagiar, o persoană trebuie să 
îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 22 lit. a)-g) şi să 
promoveze examenul sau concursul de dobândire a calităţii de 
notar stagiar, organizat de Colegiul director al Camerei în care s-a 
înscris pentru examen sau concurs. 

(2) Colegiile directoare ale Camerelor organizează anual şi 
simultan, într-o zi lucratoare, la o data stabilită de preşedintele 
Uniunii, examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar 
stagiar.” 

În ceea ce priveşte condiţiile prevăzute la art. 22 lit. a)-g) din legea 
menţionată, acestea sunt următoarele: 

“a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii 
Europene, cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European 
sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau resedinţa în 
România; 

b) are capacitate deplină de exerciţiu; 
c) este licenţiat în drept; 
d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savârşirii unei 

infracţiuni de serviciu sau în legatură cu serviciul ori a savârşirii cu intenţie a 
unei alte infracţiuni; 

e) se bucură de o bună reputaţie, constatată în condiţiile stabilite prin 
statut; 

f) cunoaşte limba română; 
g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea 

funcţiei.” 
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Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a 
activităţii notariale, republicată: “Dupa promovarea examenului sau 
concursului prevăzut la art. 23, notarul stagiar urmează timp de 2 
ani cursurile de pregatire teoretică şi practică organizate de 
Institutul Notarial Român.” 

Precizăm că, prin modificările şi completările aduse Legii notarilor şi a 
activităţii notariale nr. 36/1995 a fost eliminată condiţia obţinerii avizului unui 
notar public îndrumător pentru înscrierea la examenul sau concursul de 
dobândire a calităţii de notar stagiar, întrucât în anul 2 de stagiu pregătirea 
practică se va face în cadrul unui birou notarial desemnat de Colegiul 
Director al Camerei Notarilor Publici.  

 
Dispoziţiile Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, 

republicată, citate mai sus, sunt completate de prevederile art. 5 şi 
următoarele din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin  Ordinul ministrului justiţiei 
nr. 2333/C/24.07.2013 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 479/01.08.2013. 

Conform art. 5 din Regulamentul sus menţionat poate deveni notar 
stagiar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui 
stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi 
are domiciliul ori, după caz, reşedinţa obişnuită în România, dovadă care se 
face cu acte eliberate de autorităţile române competente; 

b) are capacitatea de exerciţiu deplină, dovadă care se face printr-o 
declaraţie autentică a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut şi nu i-a 
fost restrânsă capacitatea de exerciţiu; 

c) este licenţiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licenţă 
obţinută în România ori, în cazul obţinerii în altă ţară, echivalată sau 
recunoscută de autorităţile române; 

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei 
infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a 
unei alte infracţiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau 
echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după 
caz, statele al cărui/căror cetăţean este; 

e) se bucură de o bună reputaţie, constatată în condiţiile stabilite prin 
statut, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, 
organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi 
cu certificat de cazier fiscal ori echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea 
competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este; 
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f) cunoaşte limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaştere 
a limbii române. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu 
cetăţenie română; 

g) este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, pentru 
exercitarea funcţiei, dovadă care se face cu certificatul medical eliberat de 
comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor 
asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru 
admiterea în magistratură; 

h) promovează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de 
notar stagiar, dovadă care se face prin Hotărâre a Consiliului Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România, de validare a rezultatelor 
examenului sau concursului.” 

 
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr. 36/1995, prevede la art. 6 alin. (3) că: “Procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului sau examenului pentru dobândirea 
calităţii de notar stagiar, componenţa, numărul şi modul de 
constituire a comisiilor se stabilesc de către Consiliul Uniunii prin 
Regulament.” 

În aplicare dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, prin Hotărârea Consiliului 
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/06.08.2013 a fost 
adoptat Regulamentul privind procedura de organizare şi 
desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea 
calităţii de notar stagiar, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
506/12.08.2013. 

Ca urmare a publicării Regulamentului privind procedura de organizare şi 
desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de 
notar stagiar, veţi găsi afişat pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România www.uniuneanotarilor.ro :  

-Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a 
examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar 
stagiar; 

-Contractul de pregătire a notarilor stagiari admişi în anul 2013 
la Institutul Notarial Român;  

-Taxa de şcolarizare, care este prevăzută la art. 6 din Contract;  
-Lista locurilor destinate examenului sau concursului pentru 

dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobate prin  Hotărârea 
Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 
61/28.06.2013. 
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De asemene, sunt deja afişate pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România, tematica şi bibliografia pentru examenul sau 
concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar  

Potrivit Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a 
examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar: 

-data organizării examenului sau concursului va fi afişată la 
sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia cu cel puţin 45 de 
zile înaintea examenului sau concursului (art. 6 alin. (1) din 
Regulament). De asemenea această data va fi afișată pe websiteul UNNPR 
(www.uniuneanotarilor.ro)  

-locul şi ora desfăşurării examenului sau concurului se vor stabili 
de Preşedintele Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici (art. 
6 alin. (2) din Regulament);  

-taxa de înscriere la examen sau concurs va fi stabilită de 
Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici, (art. 4 alin. (1) lit i din 
Regulament).  

Având în vedere cele de mai sus, în vederea informării, candidaţii 
urmează să consulte în continuare site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici 
din România, precum şi al Camerei Notarilor Publici în a cărei circumscripţie 
teritorială doresc să candideze. 
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