
 

III. UNIUNEA NAŢIONALĂ  
A NOTARILOR PUBLICI 

1. CARACTERIZARE ŞI ATRIBUŢII 

Conform art. 53 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, notarii publici din România 
sunt constituiţi la nivel naţional în Uniunea Naţională a Notarilor Publici. 

 
 
 
 
 

Uniunea Naţională 
 a Notarilor Publici 

 este o organizaţie profesională înfiinţată prin lege; 
 are personalitate juridică; 
 este de interes public; 
 are patrimoniu propriu, format din bunuri corporale şi necorporale; 
 are buget propriu; 
 are sediul în Municipiul Bucureşti; 
 are siglă şi ştampilă proprie, care cuprinde cel puţin denumirea uniunii şi 

stema României; 
 desfăşoară activităţi generatoare de venituri proprii, constituite din contri-

buţiile profesionale ale membrilor săi, din taxe şi beneficii rezultate din acti-
vităţi economice conexe, precum şi din alte surse permise de lege; 

 nu poate fi angajată politic prin acţiunile reprezentanţilor săi sau ale oricărui 
membru al acesteia; 

 are pagină de internet proprie. 

1.1. Funcţiile Uniunii 

Uniunea  
are  

următoarele funcţii: 

 de strategie, prin transmiterea de propuneri la elaborarea de către Ministerul 
Justiţiei a strategiilor în domeniul notarial; 

 de reglementare a activităţii, prin reglementări terţiare specifice, prin care se 
asigură, în conformitate cu strategia adoptată, punerea în aplicare a legis-
laţiei în domeniul notarial şi realizarea cadrului juridic subsidiar specific; 

 de reprezentare pe plan intern şi internaţional a notarilor publici; 
 de îndrumare, sprijin şi control al notarilor publici, în aplicarea corectă a pre-

vederilor legale în domeniul notarial; 
 de administrare a patrimoniului propriu. 
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1.2. Atribuţiile Uniunii 

Potrivit art. 7 alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România[1], Uniunea are următoarele 
atribuţii: 

1.  elaborează şi implementează strategia profesiei, cu consultarea membrilor săi; 
2.  apără şi promovează interesele membrilor săi, precum şi imaginea instituţiei, în scopul întăririi autorităţii şi 

prestigiului profesiei de notar public; 
3.  elaborează regulamente şi norme, cu caracter obligatoriu pentru membrii săi, pentru Camere, pentru ea 

însăşi şi pentru entităţile sale; 
4.  elaborează studii şi puncte de vedere referitoare la activitatea profesională, în scopul unificării practicii 

notariale, acestea putând deveni uzanţe profesionale; 
5.  realizează programe şi tehnologii necesare managementului activităţii notariale, asigurând implementarea 

acestora; 
6.  verifică respectarea de către Camere şi entităţile Uniunii a intereselor notarilor publici, precum şi respec-

tarea de către acestea a scopului pentru care au fost înfiinţate; 
7. administrează şi gestionează patrimoniul propriu în folosul tuturor notarilor publici şi în scopul pentru care 

acesta a fost înfiinţat; 
8.  sprijină material notarii publici, la cerere, în cazuri justificate, din fondul de solidaritate; 
9.  asigură membrilor săi şi angajaţilor acestora instrumentele de formare profesională permanentă şi continuă, 

inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii în desfăşurarea activităţii notariale; 
10.  sprijină participarea membrilor Uniunii la manifestări naţionale şi internaţionale de interes notarial; 
11.  elaborează şi editează publicaţii de interes profesional, pe care le transmite gratuit membrilor săi; 
12.  informează notarii publici, prin publicaţiile de interes profesional, cu privire la practica notarială şi judiciară, 

doctrina de specialitate, precum şi legislaţia incidenţă în activitatea notarială; 
13.  asigură condiţiile necesare exprimării de către notarii publici, în publicaţiile Uniunii, a opiniilor cu caracter 

profesional şi statutar şi sprijină exprimarea acestora în publicaţiile Uniunii Internaţionale a Notariatului 
(UIN), Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) şi în alte publicaţii de specialitate; 

14.  organizează colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane şi alte activităţi la nivel teritorial, naţional şi 
internaţional; 

15.  elaborează studii statistice şi social-economice, pe baza datelor şi informaţiilor interne şi internaţionale, în 
scopul stabilirii dinamicii numărului de membri, a componentei economice a actului notarial, precum şi a 
competenţelor profesionale; 

16.  exercită controlul profesional-administrativ, în scopul aplicării corecte a prevederilor legii, a regulamentului 
de aplicare a acesteia, a regulamentelor proprii, a statutului şi a Codului deontologic, atât la nivelul Ca-
merelor şi al notarilor publici, cât şi la nivelul entităţilor Uniunii; 

17.  exercită controlul asupra activităţilor Institutului Notarial Român, denumit în continuare INR, în scopul 
asigurării pregătirii şi perfecţionării profesionale iniţiale, permanente şi continue a notarilor publici; 

18.  mediază conflictele dintre Camere, precum şi conflictele dintre o Cameră şi ceilalţi membri ai Uniunii; 
19.  poate promova şi susţine programele altor instituţii sau entităţi, dacă acestea sunt în concordanţă cu obiec-

tivele sale. 

                                                                 
[1] Hotărârea Congresului notarilor publici nr. 10/2014 publicată în M. Of. nr. 853 din 24 noiembrie 2014. 
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1.3. Membrii: drepturi şi îndatoriri 

Notarii publici, conform Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România: 

 exercită un serviciu de interes public; 
 sunt organizaţi într-o profesie liberală; 
 sunt consilieri independenţi, imparţiali şi obiectivi ai părţilor; 
 sunt obligaţi să respecte regulile deontologice ale profesiei; 
 au obligaţia să analizeze intenţiile părţilor, să le transforme în realitate prin actele pe 

care le instrumentează, conferindu-le autenticitate, forţă probantă şi executorie; 
 asigură legalitate clauzelor contractuale; 
 au obligaţia de a verifica dacă părţile au capacitate deplină pentru a încheia un act 

notarial; 
 trebuie să se asigure că părţile au înţeles consecinţele juridice ale angajamentului 

lor; 
 nu pot instrumenta acte şi proceduri notariale care conţin dispoziţii în favoarea lor în 

mod direct sau indirect; 
 îşi exercită atribuţiile cu probitate, disponibilitate şi diligenţă; 
 trebuie să se bucure de o bună reputaţie, exercitându-şi funcţia cu demnitate, 

corectitudine şi profesionalism; 
 sunt obligaţi să evite orice acţiuni susceptibile de a afecta reputaţia lor şi a profesiei; 
 urmăresc prevenirea şi evitarea litigiilor. 

1.3.1. Drepturile membrilor Uniunii 

Membrii Uniunii au următoarele drepturi, potrivit art. 11 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România: 

1.  să primească onorariul cuvenit, în funcţie de complexitatea serviciului notarial prestat; 
2.  să se adreseze organelor Uniunii şi Camerelor, precum şi entităţilor din cadrul acestora şi să primească 

informaţiile solicitate; 
3.  să aibă acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a activităţii notariale, la nivelul Came-

relor, al Uniunii şi al entităţilor din cadrul acestora; 
4.  să beneficieze, anual, de concediu de odihnă; 
5.  să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor, în condiţiile prevăzute în 

lege, în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare şi în regu-
lamentele de alegeri; 

6. să participe, la cerere, la şedinţele organelor Camerelor şi ale Uniunii, atunci când au un interes propriu, în 
vederea susţinerii acestuia; 

7.  să beneficieze, la cerere, de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii biroului din cauza incapacităţii 
temporare de muncă; 

8.  să beneficieze, la cerere, de asistenţă juridică gratuită din partea Uniunii, prin personalul de specialitate, în 
cauzele care au legătură cu activitatea profesională; 

9.  să primească, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea 
adunărilor generale ale notarilor publici sau a Consiliului Uniunii; 

10.  să adere individual la UIN; 
11.  să participe la manifestări profesionale organizate în ţară şi străinătate; 
12.  să primească informaţiile utile exercitării profesiei, atât de la organizaţia profesională, cât şi de la entităţile 

din cadrul acesteia; 
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13.  să primească de la alţi colegi notari, la cerere, informaţii sau documente necesare instrumentării procedu-
rilor notariale, între notari neoperând secretul profesional, cu excepţiile rezultate din reglementările le-
gale[1].  

14.  să primească gratuit, în condiţiile legii şi regulamentului de aplicare a legii, licenţa de funcţionare, certificatul 
de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP) şi legitimaţia de notar public; 

15.  să primească gratuit revistele de specialitate ale Uniunii şi, după caz, alte publicaţii de interes profesional; 
16.  să primească gratuit de la Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN – 

INFONOT, denumit în continuare CNARNN – INFONOT, certificatul digital de semnătură electronică 
calificată; 

17.  să beneficieze de pensie pe baza contribuţiei la Casa de pensii a notarilor publici, în condiţiile legii, regu-
lamentului de aplicare a legii şi statutului acesteia; 

18.  să obţină, la cerere, de la Cameră sau de la Uniune caracterizări cu privire la activitatea sa profesională; 
19.  notarul public îşi poate face cunoscute datele profesionale atât cu privire la persoana sa, cât şi cu privire la 

locul unde îşi exercită funcţia numai prin pagina de internet a Uniunii şi a Camerei şi prin pagina de internet 
proprie a biroului în care îşi desfăşoară activitatea; regulile privind publicitatea individuală a notarilor publici 
se stabilesc prin Codul deontologic; 

20.  să beneficieze de orice alte drepturi prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii şi alte acte nor-
mative. 

1.3.2. Obligaţiile membrilor Uniunii 

Membrii Uniunii au următoarele obligaţii, conform art. 14 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România: 

1.  să respecte şi să îşi desfăşoare întreaga activitate profesională în conformitate cu dispoziţiile legii, regu-
lamentelor, normelor, statutului şi ale Codului deontologic; 

2.  să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei notariale şi să aibă un comportament demn atât 
în exercitarea profesiei, cât şi în afara acesteia; 

3.  să respecte hotărârile organelor Uniunii şi ale Camerelor, să îndeplinească sarcinile ce le-au fost încre-
dinţate şi să acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii; 

4.  să participe la şedinţele adunărilor generale şi, după caz, la Congres; 
5.  să participe la şedinţele organelor de conducere din care fac parte, cu respectarea mandatului dat şi în 

interesul general al profesiei; 
6.  să participe la manifestările organizate de Uniune, de Camere şi de alte organizaţii interne şi internaţionale 

având scopuri şi principii similare; 
7.  să achite, la termen, cotele de contribuţie stabilite pentru formarea bugetului Camerelor şi al Uniunii, pre-

cum şi obligaţiile financiare la celelalte entităţi ale Camerelor şi Uniunii; 
8.  să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi a dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de con-

ducere ale Camerelor şi Uniunii; 
9.  să participe la formele de pregătire profesională continuă, precum şi la formele de pregătire dispuse ca 

sancţiune disciplinară; 
10.  să asigure pregătirea practică a notarilor stagiari, precum şi pregătirea profesională a personalului angajat. 
11.  să comunice Camerei şi Uniunii, în vederea înscrierii în RNENP, orice modificare intervenită în modul de 

desfăşurare a activităţii; 
12.  să informeze de urgenţă Casa de Asigurări a Notarilor Publici în legătură cu litigiile privind activitatea 

profesională, litigii care ar putea atrage plata de despăgubiri; 

                                                                 
[1] Există şi situaţii în care notarul public poate opune secretul profesional, ca exemplu regăsindu-se situaţia autentificării unui testa-

ment, în care doar testatorul poate să ceară o copie de pe acesta, ceilalţi colegi, notari, neputând solicita un astfel de înscris, decât 
după decesul testatorului. 
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13.  să aducă de îndată la cunoştinţa Camerei şi a Uniunii următoarele situaţii: 
–  pierderea, sustragerea sau distrugerea sigiliului, a mapelor arhivistice şi a dispozitivului de semnătură 

electronică; 
–  inundaţii, explozii, incendii la sediul biroului notarial, care afectează arhiva şi desfăşurarea activităţii; 
–  percheziţionarea de către organele abilitate a birourilor notariale şi/sau ridicarea de documente, tehnică 

de calcul sau de sigilii care fac imposibilă continuarea activităţii notariale; 
–  comunicarea, de îndată, a măsurii condamnării dispuse de instanţa de judecată; 

14.  să ia cunoştinţă de informaţiile profesionale comunicate de Uniune, Camere şi entităţile din cadrul acestora; 
15.  să ofere la solicitare, în termen util, informaţii şi/sau documente altor colegi, notari publici, necesare instru-

mentării procedurilor notariale; 
16.  să dea dovadă de confraternitate faţă de oricare alt notar; să caute, împreună cu ceilalţi notari, soluţia 

comună, garantând ansamblul intereselor părţilor, în conformitate cu dispoziţiile legislative şi regulamentare 
în vigoare, în situaţiile în care colaborează în aceeaşi cauză; 

17. să nu săvârşească acte sau fapte, sub orice formă, de concurenţă neloială; 
18.  să respecte secretul profesional; 
19.  să îşi perfecţioneze continuu cunoştinţele profesionale şi să se preocupe de perfecţionarea profesională a 

angajaţilor săi; 
20.  să nu implice instituţia şi calitatea sa de notar în luările de poziţie şi declaraţiile politice pe care le face. 

2. ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII 

Organele de conducere ale Uniunii sunt, potrivit art. 53 alin. (7) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu mo-
dificările ulterioare [1]: 

 1. Congresul; 
 2. Consiliul Uniunii; 
 3. Biroul executiv al Consiliului Uniunii; 
 4. preşedintele Uniunii. 

 
Observaţii: 
→ în organele de conducere ale Uniunii pot fi aleşi notarii publici în funcţie, cu o vechime efectivă în profesie de 
cel puţin 8 ani la data alegerii. 
→ membrii Colegiului director al Camerei nu pot fi membri ai Consiliului Uniunii. Fac excepţie preşedintele Ca-
merei, care, potrivit art. 56 alin. (4) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, face parte de 
drept din Consiliul Uniunii, şi vicepreşedintele Camerei sau un alt membru desemnat în acest sens, numai în 
situaţia în care îl reprezintă pe preşedinte. 
→ mandatul organelor alese ale Uniunii începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care 
s-au organizat alegerile. 
→ reprezentanţii Camerelor în Consiliul Uniunii îşi exprimă votul având în vedere respectarea intereselor legitime 
ale profesiei. 
→ prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului Uniunii este obligatorie. 
→ reprezentanţii Camerelor în Consiliul Uniunii au obligaţia informării anuale a Adunării generale a Camerei cu 
privire la activitatea desfăşurată în Consiliul Uniunii. 

                                                                 
[1] Acestea sunt enumerate şi în cuprinsul art. 161 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările 

ulterioare, precum şi în art. 20 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. 
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3. CONGRESUL  

3.1. Întrunire de regulă, o dată pe an, în sesiune ordinară; 
excepţie: la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, dacă acestea reprezintă 
cel puţin 1/3 din numărul notarilor publici, are loc o sesiune extraordinară. 

 
3.2. Convocare în cazul sesiunilor ordinare se face de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, cu 

cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acestuia; 
în cazul sesiunilor extraordinare, se face cu cel puţin 30 de zile înainte, prin 
înştiinţarea în scris: 

 
a Camerelor           şi            prin publicarea în presă 

Observaţie: în cazul sesiunilor extraordinare, Colegiile directoare ale Camerelor sunt 
obligate să comunice notarilor publici din Cameră: 
→ data; 
→ locul de desfăşurare al Congresului; 
→ ordinea de zi. 

3.3. Constituirea legală  

Congresul este constituit din: 

 reprezentanţii notarilor publici, aleşi de Adunarea generală a fiecărei Camere, po-
trivit normei de reprezentare de 1 la 10; 

 membrii Consiliului Uniunii; 
 vicepreşedinţii Colegiilor directoare ale Camerelor. 

Observaţie: în situaţia în care nu sunt aleşi ca reprezentanţi ai Camerei la Congres, membrii Consiliului de dis-
ciplină, ai Comisiei de cenzori şi ai Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, participă 
fără drept de vot la lucrările Congresului. 

Congresul este legal constituit, conform art. 54 alin. (7) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţiilor săi. 

Cvorumul stabilit la începutul sesiunii, pe baza listelor de prezenţă, va fi valabil, cu toate efectele, pe toată 
durata acestuia. 

Conform art. 21 alin. (10) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, preşedintele Con-
gresului este preşedintele uneia dintre Camerele organizatoare. 

Secretariatul Congresului este format din câte un reprezentat al fiecărei Camere, care atestă cvorumul, pe baza 
mandatelor de reprezentare şi a listelor de prezenţă, cuprinzând semnătura fiecărui delegat. 

Lucrările Congresului sunt conduse de preşedintele Uniunii, prim-vicepreşedintele şi cei doi vicepreşedinţi. 

Observaţie: în cazul în care cvorumul nu este întrunit, preşedintele Uniunii are obligaţia să îndeplinească procedura 
în vederea unei noi convocări, în cel mult 15 zile de la data constatării lipsei cvorumului. În acest caz, Congresul 
este legal constituit cu participarea a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor Camerelor pentru Congres şi 
adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a acestora. 
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3.4. Adoptarea hotărârilor  

Congresul adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a delegaţilor prezenţi. 
De regulă, procedura de vot în Congres este prin vot deschis, dar se poate adopta şi prin vot secret pentru 

anumite puncte ale ordinii de zi. 

Observaţie: hotărârile şi rezoluţiile cu caracter normativ intern, administrativ-organizatoric sunt obligatorii pentru 
notarii publici. 

Hotărârile Congresului se semnează de către: preşedintele Congresului şi de membrii secretariatului Con-
gresului. Ele se vor aduce la cunoştinţa tuturor notarilor publici prin intermediul publicaţiilor Uniunii. 

Împotriva hotărârilor Congresului se poate formula plângere, la instanţa de judecată competentă. 

3.5. Atribuţiile Congresului 

Conform art. 54 alin. (9) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Congresul notarilor publici 
are, după caz, următoarele atribuţii: 

1.  adoptă, prin hotărâre, completarea sau modificarea Statutului Uniunii şi a Statutului Casei de Asigurări a 
Notarilor Publici, cu excepţia modificărilor adoptate între congrese de către Consiliul Uniunii; 

2.  adoptă Codul deontologic al notarilor publici, completările şi modificările care i se aduc în condiţiile stabilite 
prin statut; 

3.  validează, prin hotărâre, alegerea reprezentanţilor Camerelor şi a supleanţilor acestora în Consiliul Uniunii, 
în condiţiile stabilite prin statut; 

4.  validează, prin hotărâre, alegerea, dintre membrii Consiliului Uniunii, a preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în 
condiţiile stabilite prin statut; 

5.  validează, prin hotărâre, alegerea membrilor Consiliului de disciplină, în condiţiile stabilite prin statut[1];  
6.  dezbate probleme profesionale de interes general şi adoptă, cu majoritate simplă, rezoluţii cu privire la 

problemele dezbătute; 
7.  aprobă raportul Consiliului Uniunii şi al Comisiei de cenzori, execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune; 
8.  îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, regulament sau statut. 

4. CONSILIUL UNIUNII 

4.1. Întrunire şi convocare 

Consiliul Uniunii se întruneşte  
la convocarea preşedintelui Uniunii 

 
 

de regulă, trimestrial în şedinţe ordinare; 
excepţie: ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. 

                                                                 
[1] Prin Hotărârea nr. 2/2017 privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 87/2016 pentru 

aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Con-
gresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014 (M. Of. nr. 1007 din 19 decembrie 2017), art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii va 
avea următorul cuprins: „validează alegerea membrilor Consiliului de disciplină, cu excepţia celor aleşi între Congrese, care vor fi validaţi 
de către Consiliul Uniunii; membrii Consiliului de disciplină aleşi între Congrese îşi vor începe mandatul de la data stabilită prin hotărârea 
de validare de către Consiliul Uniunii, urmând ca hotărârea de validare să fie ratificată de către Congres;”. 
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4.2. Constituire legală 

Consiliul Uniunii este constituit din: 

 Preşedinţii Camerelor; 
 şi 
 din reprezentanţii fiecărei Camere, potrivit următoarei norme de reprezentare: 
 a) un reprezentant, pentru Camerele cu până la 200 de notari publici în funcţie; 
 b) 2 reprezentanţi, pentru Camerele care au între 201 şi 400 de notari publici în funcţie; 
 c) 3 reprezentanţi, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici în funcţie. 

Observaţie: odată cu alegerea reprezentanţilor, Camerele aleg şi supleanţii acestora. Supleanţii înlocuiesc de drept 
reprezentanţii Camerelor în Consiliul Uniunii, ori de câte ori aceştia nu îţi pot exercita mandatul. 

Dintre membrii Consiliului Uniunii se aleg preşedintele şi 3 vicepreşedinţi, în condiţiile stabilite de Statutul 
Uniunii. Dintre cei 3 vicepreşedinţi, Consiliul Uniunii alege un prim-vicepreşedinte, tot în condiţiile stabilite prin statut. 
După alegerea preşedintelui şi a celor 3 vicepreşedinţi, supleanţii acestora devin membri ai Consiliului Uniunii. 
Funcţiile de preşedinte, de prim-vicepreşedinte şi de vicepreşedinte sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte al 
Camerei sau reprezentant în Consiliul Uniunii. 

Consiliul Uniunii se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. 

4.3. Adoptarea hotărârilor 

Adoptarea hotărârilor Consiliului Uniunii se face cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

Observaţie: în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv în adoptarea hotărârii. 

4.4. Atribuţiile Consiliului Uniunii: 

Conform art. 57 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul Uniunii are urmă-
toarele atribuţii: 

1.  propune ministrului justiţiei actualizarea numărului de posturi de notar public şi posturile destinate schimbări 
de sedii; 

2.  aprobă numărul de locuri destinate dobândirii calităţii de notar stagiar, cu consultarea Colegiilor directoare; 
3.  propune ministrului justiţiei aprobarea regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a examenelor de 

dobândire a calităţii de notar public; 
4.  propune ministrului justiţiei onorariile minimale pentru actele şi procedurile notariale îndeplinite în exercita-

rea funcţiei de către notarii publici, având în vedere următoarele criterii: 
a)  timpul şi volumul de muncă solicitate pentru îndeplinirea actului sau procedurii; 
b)  natura, noutatea şi dificultatea actului sau procedurii; 
c)  obţinerea de date şi informaţii suplimentare sau conlucrarea cu experţi ori cu alţi specialişti impusă de 

natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea actului; 
d)  constrângerile de timp în care notarul este obligat de împrejurările actului sau procedurii să acţioneze 

pentru a asigura servicii legale performante; 
e)  termenele de arhivare a actelor şi procedurilor notariale; 
f)  locul îndeplinirii actului sau procedurii; 
g)  răspunderea notarului public, prin raportare şi la valoarea actului sau procedurii; 
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5.  stabileşte cotele de contribuţie ale birourilor notarilor publici la Cameră, precum şi cele ale Camerelor la 
Uniune, potrivit statutului acesteia; 

6.  reprezintă Uniunea, prin preşedintele Consiliului Uniunii, în raporturile cu terţii, pe plan intern şi interna-
ţional; 

7.  adoptă modificările sau completările la Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici şi al Casei de Pensii 
a Notarilor Publici; 

8.  aprobă modificările şi completările Statutului Uniunii între congrese, după consultarea Adunărilor generale 
ale Camerelor; 

9.  soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;  
10.  adoptă, modifică şi completează Regulamentul Consiliului de disciplină; 
11.  adoptă, modifică şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR; 
12.  organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele interna-

ţionale; 
13.  adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare; 
14.  aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşe-

dintelui; 
15.  stabileşte, prin hotărâre, indemnizaţiile reprezentanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii, a preşedintelui, 

prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Uniunii, precum şi ale membrilor Comisiei de cenzori, 
Consiliului de disciplină, Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, organelor de 
conducere ale INR şi indemnizaţiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii; 

16.  acordă ordine, medalii şi titluri, în condiţiile stabilite prin statut; 
17.  aprobă sponsorizările şi mecenatele; 
18.  acordă ajutoare notarilor publici, în limita sumelor aprobate în acest scop prin bugetul de venituri şi chel-

tuieli; 
19.  îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul profesiei sau de actele normative cu 

caracter intern. 

5. BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI UNIUNII 

5.1. Întrunirea şi convocarea 

Biroul executiv al Consiliului Uniunii se întruneşte la convocarea preşedintelui, sau, în lipsa acestuia, a 
prim-vicepreşedintelui ori, după caz, a unuia dintre vicepreşedinţi, în condiţiile stabilite prin statut: 

 de regulă, lunar, în şedinţă ordinară; 
 excepţie: în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. 

În cazul în care Biroul executiv al Consiliului Uniunii nu este legal constituit din lipsa cvorumului necesar, se 
convoacă o nouă şedinţă în condiţiile stabilite prin statut. 

5.2. Constituirea legală 

Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din 9 membri: 

 Preşedinte; 
 prim-vicepreşedinte; 
 2 vicepreşedinţi; 
 5 membri, aleşi de Consiliul Uniunii dintre membrii săi. 



42 PARTEA ÎNTÂI. SINTEZE TEORETICE  
 

Observaţie: preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului Uniunii şi al Biroului executiv al Consiliului Uniunii. 
Membrii Biroului executiv al Consiliului Uniunii nu pot fi înlocuiţi de reprezentantul Camerei sau de supleantul 
acestuia [art. 29 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România]. 

Biroul executiv al Consiliului Uniunii funcţionează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. 

5.3. Adoptarea deciziilor 

Biroul executiv al Consiliului Uniunii adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 

5.4. Atribuţiile Biroului executiv al Consiliului Uniunii 

Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii principale: 
1.  asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;  
2.  propune ministrului justiţiei numirea în funcţie a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, aso-

cierea şi încetarea asocierii, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţia de notar public, revocarea 
ori încetarea calităţii de notar public; 

3.  pregăteşte proiectele de documente care vor fi prezentate spre dezbatere şi aprobare Consiliului Uniunii; 
4.  elaborează proiectul raportului anual al activităţii Uniunii; 
5.  elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului, urmăreşte 

întocmirea bilanţului financiar-contabil şi executarea bugetului; 
6.  asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului Uniunii; 
7.  organizează serviciile proprii ale Uniunii şi aprobă organigrama şi statul de funcţii ale personalului de 

specialitate şi administrativ al Uniunii; 
8.  aprobă organigrama, statul de funcţii şi coordonează activitatea tuturor entităţilor înfiinţate în cadrul Uniunii; 
9.  aprobă proiectul de buget anual, execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a entităţilor înfiinţate în 

cadrul Uniunii; 
10.  acordă, suspendă şi retrage birourilor notariale, la cerere sau din oficiu, licenţa de funcţionare;  
11.  analizează raportul Consiliului de disciplină al Uniunii şi propune măsurile ce se impun; 
12.  analizează sinteza controlului profesional administrativ întocmită de corpul de control al Uniunii şi propune 

măsurile ce se impun; 
13.  rezolvă conflictele de competenţă dintre notarii publici din Camere diferite; 
14.  coordonează activitatea de creare şi funcţionare a sistemului şi reţelelor de informatizare între Uniune şi 

Camere, precum şi la nivelul birourilor notariale, potrivit programelor proprii şi celor derulate în cooperare 
cu notariatele europene; 

15.  coordonează atât activitatea Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit 
în continuare CNARNN, cât şi registrele naţionale notariale privind evidenţa actelor şi procedurilor notariale 
şi adoptă actele normative necesare funcţionării acestora; 

16.  soluţionează, la solicitarea preşedintelui Uniunii, sesizările formulate împotriva notarilor publici sau împo-
triva Camerelor; 

17.  acceptă donaţiile şi legatele făcute Uniunii; 
18.  asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi ale Consiliului Uniunii şi supraveghează exe-

cutarea acestor hotărâri de către Camere şi notarii publici, adoptând decizii corespunzătoare; 
19.  îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi de actele normative cu caracter intern. 
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6. PREŞEDINTELE UNIUNII 

Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului Uniunii şi are următoarele atribuţii, în conformitate cu Legea 
nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare şi Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România: 

1.  reprezintă Uniunea în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale, cu cele profesionale şi cu alte persoane juridice, iar în plan extern, cu organizaţiile 
naţionale şi internaţionale ale notarilor publici şi oriunde va fi invitat oficial, în calitate de preşedinte al 
Uniunii; 

2.  ordonanţează cheltuielile bugetare ale Uniunii; preşedintele poate delega această atribuţie prim-vicepre-
şedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi; 

3.  convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv al acestuia; 
4.  declanşează, la cerere sau din oficiu, controlul profesional administrativ, direct sau prin intermediul şefului 

Corpului de control; 
5.  exercită acţiunea disciplinară, la cerere sau din oficiu, şi efectuează cercetarea prealabilă prin membrii 

Corpului de control sau prin alte persoane desemnate în acest scop; 
6.  poate solicita notarilor publici, Camerelor şi entităţilor din cadrul Uniunii note de relaţii, puncte de vedere 

sau rapoarte de activitate; 
7.  poate participa la Adunările generale ale Camerelor, la şedinţele Colegiilor directoare şi la şedinţele orga-

nelor de conducere ale entităţilor din cadrul Uniunii; 
8.  angajează personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii, coordonează şi supraveghează permanent 

activitatea acestuia; 
9.  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi alte acte normative. 

Observaţie: preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Uniunii sunt şi preşedintele, prim-vice-
preşedintele şi vicepreşedintele Uniunii [art. 59 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările 
ulterioare]. 

→ în absenţă, preşedintele este înlocuit de prim-vicepreşedinte, iar dacă acesta din urmă lipseşte, de unul dintre 
vicepreşedinţii delegaţi în acest sens de preşedinte; 

→ prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii reprezintă Uniunea, în limitele mandatului acordat de preşedinte; 
→ în cazul demisiei, decesului sau incapacităţii preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de drept de către 

prim-vicepreşedinte sau, în lipsa acestuia, Consiliul Uniunii va desemna, dintre vicepreşedinţi, prin vot, persoana 
care va prelua atribuţiile preşedintelui până la organizarea alegerilor, care vor avea loc în termen de 90 de zile de 
la vacantarea postului; 

→ în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Uniunii emite dispoziţii; 
→ pe perioada mandatului, atât preşedintele, prim-vicepreşedintele, cât şi vicepreşedinţii trebuie să fie notari 

publici în funcţie. 

7. ENTITĂŢI DIN CADRUL UNIUNII 

Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul Uniunii se consti-
tuie şi funcţionează: 

1.  Institutul Notarial Român; 
2.  Casa de Asigurări a Notarilor Publici; 
3.  Casa de Pensii a Notarilor Publici; 
4.  Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
5.  Comisia de cenzori; 
6.  Consiliul de disciplină; 


