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 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr.23/2003, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege 

privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, P.L. X-607/11.10.2004. 
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Administrator



Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 19 octombrie 2004. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.  

  

 PREŞEDINTE, 

 
           dr. Varujan Pambuccian 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 
 
Amedamente admise 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivare Camera 
decizională 

1.  Art.5. - Următoarele acte notariale pot fi îndeplinite în formă 
electronică: 
a) autentificarea documentelor ce îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la art. 2 alin.(1); 
b) legalizarea copiilor electronice după documentele originale; 
c) darea de dată certă prin marcare temporală a documentelor ce 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(1) şi atestarea 
locului unde s-au încheiat acestea; 

d) primirea şi păstrarea în arhiva electronică a documentelor ce 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(1); 

e) legalizarea traducerilor în formă electronică; 

Art.5. - Următoarele acte notariale pot fi îndeplinite în 
formă electronică: 
a) legalizarea copiilor electronice după documentele 

originale; 
b) darea de dată certă prin marcare temporală a 

documentelor ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 2 alin.(1) şi atestarea locului unde s-au încheiat 
acestea; 

c) primirea şi păstrarea în arhiva electronică a 
documentelor ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 2 alin.(1); 

Legea nr.36/1995 
prevede obligaţia de 
verificare nemijlocită a 
“condiţiilor de fond şi 
de formă”, ceea ce e 
dificil de realizat pe 
cale electronică în ceea 
ce priveşte 
consimţământul şi 
capacitatea părţilor 
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f) eliberarea de duplicate; 
g) alte operaţiuni prevăzute de lege. 

d) legalizarea traducerilor în formă electronică; 
e) eliberarea de duplicate; 
f) alte operaţiuni prevăzute de lege. 
(L. Naum) 

2.  Art.7. – (1) Actele notariale în formă electronică pot fi instrumentate 
de notarii publici numai după obţinerea unei autorizaţii din partea 
Autorităţii de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. 
(2) În vederea emiterii autorizaţiei, notarii publici trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să dispună de mijloace financiare şi resurse materiale, tehnice şi 

umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii 
şi continuităţii serviciilor notariale în formă electronică; 

b) să utilizeze un sistem informatic omologat în conformitate cu 
normele emise de Autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu; 

c) să asigure operarea rapidă şi sigură a înregistrării actelor 
notariale în formă electronică, cu respectarea structurii 
registrelor notariale stabilite prin Regulamentul aprobat de 
Ministerul Justiţiei; 

d) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data şi ora 
exactă a întocmirii actului notarial; 

e) să dispună de mijloace corespunzătoare, conform dispoziţiilor 
legale şi procedurilor descrise în reglementările emise de 
Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu, pentru verificarea identităţii solicitantului şi 
valabilitatea semnăturii electronice extinse a acestuia; 

f) să folosească personal cu cunoştinţe de specialitate în domeniul 
tehnologiei semnăturii electronice şi o practică suficientă în ceea 
ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare; 

g) să aplice procedurile administrative şi de gestiune adecvate şi 
care corespund standardelor recunoscute; 

h) să adopte măsuri împotriva falsificării actelor notariale în formă 
electronică şi să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului 
de generare şi arhivare a acestora; 

i) să păstreze toate informaţiile cu privire la un act notarial în 
formă electronică pe perioada stabilită în conformitate cu 
Normele tehnice privind activitatea de păstrare a documentelor 
create şi primite de birourile notarilor publici, Camerele 
notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 

 
 
 
 
(2) În vederea emiterii autorizaţiei prevăzută la alin.(1), 
notarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
(L. Naum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) să adopte măsuri de securitate împotriva falsificării 

actelor notariale în formă electronică şi să garanteze 
confidenţialitatea în cursul procesului de generare şi 
arhivare a acestora; 

 
 
 
 
Pentru precizia 
reglementării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru precizia 
reglementării 
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România în conformitate cu normele emise de Autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu; 

j) să utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea actelor notariale 
în formă electronică; 

k) orice alte condiţii stabilite de Autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu.  

(3) Autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu are obligaţia de a notifica 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
acordarea fiecărei autorizaţii odată cu eliberarea acesteia 
către notarul public care o solicită.  
(4) Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România este obligată 
să notifice Autorităţii de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu excluderea,  suspendarea sau încetarea suspendării din 
profesie a notarilor publici. 

 

3.  Art.9. – (1) În cazul modificării datelor de identificare ale notarului 
public sau biroului notarial, este necesară actualizarea autorizaţiei 
eliberate conform art. 7.  
(2) Notarul public are obligaţia să notifice autorităţii în termen de 24 
de ore orice modificare survenită în legătură cu datele de 
identificare. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată 
în domeniu are obligaţia să verifice noile date de identificare şi, în 
cazul în care acestea respectă legislaţia în vigoare, să actualizeze în 
cel mult 48 de ore autorizaţia deţinută de biroul notarial. 

 
 
 
(2) Notarul public are obligaţia să notifice Autorităţii de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu în 
termen de 24 de ore orice modificare survenită în legătură 
cu datele de identificare. Autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu are obligaţia să 
verifice noile date de identificare şi, în cazul în care acestea 
respectă legislaţia în vigoare, să actualizeze în cel mult 48 
de ore autorizaţia deţinută de biroul notarial. 
(L. Naum) 

 
 
 
Pentru precizia 
reglementării 

CD 

4.  Art.11. - (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu este obligată să verifice periodic respectarea 
condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) şi j) pentru 
a supraveghea aplicarea dispoziţiilor prezentei legi şi a 
reglementărilor emise de aceasta.  
(2) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), 
g), h) şi j) constituie motiv pentru Autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu de a dispune suspendarea sau, 
după caz, retragerea autorizaţiei. 

 
 
 
 
 
 
(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. 
(2) lit. b), d), e), g), h) şi j) Autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu dispune suspendarea 
sau, după caz, retragerea autorizaţiei. 
(L. Naum) 

 
 
 
 
 
 
Pentru acurateţea 
limbajului juridic 
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5.  Art.20. - Încheierea prin care se consemnează primirea în 
arhiva electronică va cuprinde, pe lângă elementele 
prevăzute la art. 18, următoarele menţiuni:  
a) lista documentelor electronice primite, identificate 

individual;  
b) datele de identificare a deponentului şi datele de 

identificare a persoanei căreia trebuie să i se predea 
documentele electronice;  

c) termenul de păstrare. 

Art.20. - Încheierea notarială electronică prin 
care se consemnează primirea în arhiva 
electronică va cuprinde, pe lângă elementele 
prevăzute la art. 18, următoarele menţiuni: 
(L. Naum) 

Pentru consecvenţă în 
exprimare 

CD 

6.  Art.25. – (1) Notarul public va ţine la zi un registru general în formă 
electronică al tuturor actelor notariale în formă electronică pe care le 
efectuează.  
(2) Forma registrului general şi modul de ţinere şi efectuare a 
înregistrărilor vor fi stabilite de Ministerul Justiţiei prin 
reglementări. 

 
 
 
(2) Forma registrului general şi modul de ţinere şi efectuare 
a înregistrărilor se stabilesc de Ministerul Justiţiei prin 
reglementări. 
(L. Naum) 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

CD 

7.  Art. 33. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute în cadrul prezentului capitol sunt de competenţa 
personalului cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. 

Art. 33. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la art. 31 şi 32 sunt de competenţa 
personalului cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. 
(L. Naum) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

CD 

 
 


