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Capitolul IV. Drepturile şi îndatoririle notarilor publici

Secţiunea 1. Drepturile notarilor publici

Art. 64. (1) Notarii publici îşi exercită funcţia şi se bucură de stabilitate în funcţie, 
neputând fi mutaţi în altă localitate fără acordul lor.

(2) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter 
profesional aflate asupra notarului public sau în biroul său sunt inviolabile, acestea 
putând fi verificate sau ridicate numai în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile 
Codului de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contactul profesional dintre notarul public şi clientul său nu poate fi interzis 
sau restrâns.

Art. 65. (1) În cazul în care clientul se află în stare de arest sau detenţie, 
administraţia locului de arest ori detenţie are obligaţia de a lua, cu prioritate, toate 
măsurile necesare pentru a permite contactul de îndată al notarului public cu clientul 
şi respectarea drepturilor prevăzute de lege.

(2) În cauzele penale, notarul public poate fi audiat ca martor numai în cazurile 
şi condiţiile prevăzute expres de Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Art. 66. (1) Notarul public are următoarele drepturi:
1. să primească onorariu pentru fiecare act sau procedură notarială îndeplinită, 

în condiţiile legii;
2. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor, 

în condiţiile prevăzute în statut;
3. să se adreseze organelor Uniunii şi ale Camerelor şi să primească informaţiile 

solicitate în condiţiile stabilite prin statut sau actele normative interne;
4. să poarte însemnele Uniunii şi ale Camerelor;
5. să beneficieze de concediu de odihnă, anual, în condiţiile stabilite prin statut;
6. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale pe baza contribuţiei la sistemul 

asigurărilor sociale de stat şi/sau la sistemul privat, în condiţiile legii;
7. să aibă acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a activităţii 

notariale, atât la nivelul Camerelor, cât şi al Uniunii;
8. să adere individual la Uniunea Internaţională a Notariatului;
9. să participe, la cerere, la şedinţele organelor Camerelor şi ale Uniunii, atunci 

când are un interes propriu, în vederea susţinerii acestuia;
10. să beneficieze de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii biroului 

din cauza incapacităţii temporare de muncă;
11. să beneficieze, la cerere, de asistenţă juridică din partea Uniunii, prin personalul 

de specialitate, în cauzele care au legătură cu activitatea profesională;
12. să participe la manifestări profesionale organizate în ţară şi străinătate;
13. să beneficieze de orice alte drepturi prevăzute de lege şi statut.
(2) Notarul public îşi poate face cunoscute datele profesionale atât cu privire la 

persoana sa, cât şi cu privire la locul unde îşi exercită funcţia, în condiţiile stabilite 
prin statutul profesiei.
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Art. 67. (1) Notarii publici au dreptul la onorariu pentru fiecare act sau procedură 
notarială îndeplinită, în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. d).

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. d), la propunerea Consiliului 
Uniunii, ministrul justiţiei poate stabili acte şi proceduri notariale pentru care onorariul 
se stabileşte liber, între notarul public şi solicitant.

Art. 68. Notarul public are dreptul la concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare, 
în condiţiile stabilite prin statut. Notarul publicare obligaţia de a înştiinţa Camera în 
circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea în legătură cu perioada în care va 
efectua concediul de odihnă.

Art. 69. Exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu:
a) desfăşurarea unei activităţi salarizate, cu excepţia:
1. activităţii şi funcţiei didactice universitare/de învăţământ superior şi de cercetare 

ştiinţifică;
2. activităţii literar-artistice şi publicistice;
3. activităţii de creaţie tehnico-ştiinţifică;
4. calităţii de deputat sau senator ori de consilier în consiliile judeţene sau locale, 

pe durata mandatului;
5. calităţii de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale Uniunii, 

ale Camerelor ori în alte organizaţii interne şi internaţionale la care Uniunea sau 
Camerele sunt afiliate ori cu care colaborează;

6. calităţii de membru într-un consiliu de administraţie;
7. calităţii de membru în cadrul unei asociaţii sau fundaţii;
b) exercitarea unei funcţii publice sau de demnitate publică, alta decât cea 

prevăzută la lit. a) pct. 4;
c) exercitarea unei funcţii de judecător, procuror, magistrat-asistent sau grefier;
d) exercitarea profesiei de avocat, consilier juridic, executor judecătoresc sau 

practician în insolvenţă;
e) desfăşurarea directă de activităţi de producţie, comerţ sau alte activităţi de 

prestări de servicii;
f) calitatea de administrator sau de preşedinte al unui consiliu de administraţie 

al unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Secţiunea a 2-a. Îndatoririle şi răspunderile notarilor publici

Art. 70. Notarul public şi personalul biroului notarial au obligaţia să păstreze 
secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă 
în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, respectiv după încetarea 
raporturilor de muncă, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate îi 
eliberează de această obligaţie.

Art. 71. (1) Notarul public nu poate absenta de la birou mai mult de 5 zile 
lucrătoare consecutive, fără a informa Camera din care face parte şi fără a asigura 
funcţionarea arhivei biroului, în condiţiile legii.
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(2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Camera Notarilor Publici poate 
delega, după caz, un alt notar public pentru îndeplinirea atribuţiilor notarului public 
absent, în condiţiile prevăzute de Statutul Uniunii.

Art. 72. (1) Notarul public are următoarele obligaţii:
a) să respecte dispoziţiile legii, ale regulamentelor, ale Statutului Uniunii, Statutului 

Casei de Răspundere Civilă a Notarilor Publici şi ale Codului deontologic al notarilor 
publici;

b) să respecte hotărârile organelor alese ale Uniunii, ale Camerelor, precum 
şi ale comisiilor de specialitate sau ale altor entităţi create la nivelul Uniunii, să 
îndeplinească sarcinile ce i-au fost încredinţate şi să acţioneze pentru realizarea 
scopului Uniunii;

c) să participe la şedinţele organelor de conducere din care face parte;
d) să participe la şedinţele Adunărilor generale ale Camerelor;
e) să participe la manifestări profesionale organizate de Uniune, de Camere şi 

de alte organizaţii interne şi internaţionale având scopuri şi principii similare;
f) să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea dezbaterilor, opiniilor şi voturilor 

exprimate în cadrul organelor de conducere;
g) să aibă un comportament demn în exercitarea funcţiei;
h) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, participând la programe 

de pregătire profesională organizate de INR, potrivit regulamentului de organizare 
şi funcţionare aprobat de Consiliul Uniunii;

i) să asigure pregătirea profesională a notarilor stagiari repartizaţi de către Colegiul 
director al Camerei, precum şi a personalului angajat;

j) în termenele prevăzute în statut să achite contribuţiile profesionale, să comunice 
Camerei din care face parte şi Uniunii situaţia statistică lunară prevăzută în statut;

k) să îşi declare domiciliul fiscal în România.
(2) Cheltuielile profesionale efectuate în condiţiile alin. (1) sunt deductibile, în 

condiţiile legii.
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. h) privind obligativitatea participării la 

programe de pregătire profesională organizate de INR se aplică şi personalului de 
specialitate al birourilor notariale, în condiţiile prevăzute de regulament.

Art. 73. Răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată în condiţiile 
legii civile, pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, atunci când acesta a 
cauzat cu vinovăţie sub forma relei-credinţe un prejudiciu, stabilite prin hotărâre 
judecătorească definitivă.

Art. 74. Răspunderea disciplinară a notarului public intervine pentru următoarele 
abateri:

a) încălcarea competenţei generale, materiale şi teritoriale stabilite prin lege;
b) nerespectarea dispoziţiilor, deciziilor şi hotărârilor organelor de conducere 

ale Uniunii şi ale Camerelor, emise în condiţiile legii;
c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor privind metodologia de lucru cu 

registrele naţionale notariale administrate de CNARNN;

Art. 72-74
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d) îndeplinirea, în mod repetat, a actelor şi procedurilor notariale, cu nerespectarea 
dispoziţiilor legale prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale în 
cauză, ori îndeplinirea acestora cu încălcarea dispoziţiilor art. 9;

e) întârzierea nejustificată sau neglijenţa în efectuarea lucrărilor;
f) lipsa nejustificată de la birou, în mod repetat;
g) comportament şi atitudine necorespunzătoare în exercitarea activităţii profe-

sionale;
h) orice manifestare de natură a aduce atingere prestigiului profesiei săvârşită 

în exerciţiul funcţiei ori în legătură cu aceasta sau în afara exerciţiului funcţiei;
i) neachitarea integrală şi la scadenţă a contribuţiilor profesionale, precum şi a 

contribuţiei de răspundere civilă, conform contractului de răspundere civilă;
j) sustragerea sau refuzul de a se supune controlului profesional administrativ;
k) încălcarea obligaţiilor legale cu privire la păstrarea secretului profesional;
l) folosirea ori acceptarea, în orice mod, direct sau indirect, a mijloacelor neloiale 

de atragere clientelei, aşa cum sunt definite în Codul deontologic al notarilor publici;
m) desfăşurarea unor activităţi incompatibile cu calitatea de notar public, potrivit 

legii;
n) refuzul nejustificat sau neglijenţa în efectuarea şi comunicarea operaţiunilor 

prevăzute de lege pentru funcţionarea sistemului informatizat al Camerei şi al Uniunii;
o) nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la stabilirea, încasarea şi, după 

caz, virarea impozitelor, tarifelor şi onorariilor;
p) nedepunerea la termen a situaţiei statistice şi a altor date solicitate de Cameră 

sau de Uniune;
q) refuzul nejustificat de a întocmi un act notarial în afara sediului biroului notarial, 

iar în cazuri temeinic justificate, şi în afara programului normal de lucru;
r) neîndeplinirea obligaţiei de a participa la formele de pregătire profesională 

continuă organizate prin INR, la intervalele de timp stabilite prin regulament;
s) neîndeplinirea obligaţiei de a participa la formele de pregătire profesională, 

dispusă în condiţiile art. 77 alin. (2);
ş) nerespectarea dispoziţiilor Codului deontologic al notarilor publici;
t) absenţe nejustificate de la Adunările generale şi de la acţiunile organizate de 

Colegiul director al Camerei sau organele de conducere ale Uniunii;
ţ) nerespectarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) şi/sau continuarea activităţii după 

aplicarea sancţiunii suspendării din exerciţiul funcţiei;
u) refuzul nejustificat de a îndeplini actele şi procedurile repartizate de preşedintele 

Camerei din care face parte.

Art. 75. (1) Acţiunea disciplinară se exercită de ministrul justiţiei, de preşedintele 
Uniunii sau de Colegiul director al Camerei şi se judecă de Consiliul de disciplină 
din cadrul Uniunii.

(2) Acţiunea disciplinară se exercită numai după efectuarea cercetării prealabile 
de către inspectori din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, din cadrul Uniunii 
ori de către Colegiul director al Camerei.

(3) În cadrul cercetării prealabile, citarea celui în cauză este obligatorie, acesta 
fiind îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului de cercetare disciplinară şi 

Art. 75
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să îşi formuleze apărarea. Neprezentarea sau refuzul celui cercetat de a formula 
apărări nu împiedică finalizarea cercetării.

(4) Consiliul de disciplină funcţionează ca organ de jurisdicţie la nivel naţional, în 
baza regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii. Consiliul de disciplină este compus 
din câte un reprezentant al fiecărei Camere, ales de Adunarea generală a Camerei. 
Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani şi începe la data de 1 
ianuarie a anului calendaristic următor validării acestora de către Congres. Membrii 
Consiliului de disciplină pot fi numai notari publici cu o vechime de minimum 10 ani 
într-o funcţie de specialitate juridică, dar nu mai puţin de 5 ani în funcţia de notar public.

(5) Ministrul justiţiei sau, după caz, preşedintele Uniunii ori Colegiul director al 
Camerei, pe baza rezultatului cercetării prealabile, formulează acţiunea disciplinară 
pe care o înaintează Consiliului de disciplină în termen de 60 de zile de la data 
primirii rezultatului cercetării prealabile.

(6) Consiliul de disciplină citează părţile şi, în cazul în care constată că sunt 
necesare verificări suplimentare, poate solicita ministrului justiţiei sau, după caz, 
preşe dintelui Uniunii ori Colegiului director al Camerei completarea cercetării disci-
plinare. Completarea cercetării prealabile se face în termen de 60 de zile de la 
primirea solicitării de completare.

(7) Acţiunea disciplinară se soluţionează printr-o hotărâre motivată, care se 
comunică părţilor şi Camerei în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea cel 
cercetat, în termen de 10 zile de la pronunţare.

(8) Hotărârea prin care se soluţionează acţiunea disciplinară cuprinde, în principal, 
următoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a 
acesteia;

b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de notarul public;
d) sancţiunea aplicată şi motivele care au stat la baza aplicării acesteia;
e) calea de atac şi termenul în care hotărârea poate fi atacată;
f) instanţa competentă să judece calea de atac.
(9) Prevederile alin. (8) se completează cu dispoziţiile Codului de procedură 

civilă, republicat, cu modificările ulterioare, privind cuprinsul hotărârii.
(10) Împotriva hotărârii, notarul public, respectiv titularii acţiunii disciplinare pre-

văzuţi la alin. (1) pot face contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare, la 
Consiliul Uniunii.

(11) Contestaţia se soluţionează de Consiliul Uniunii prin hotărâre. În cazul în 
care acţiunea disciplinară a fost exercitată de preşedintele Uniunii sau de Colegiul 
director al Camerei, preşedintele Uniunii sau, după caz, reprezentanţii Camerei 
respective în Consiliul Uniunii nu vor participa la soluţionarea contestaţiei. Hotărârea 
prin care se soluţionează contestaţia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel 
Bucureşti. Recursul poate fi declarat de notarul public, respectiv de titularii acţiunii 
disciplinare prevăzuţi de lege, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea 
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti este definitivă.

(12) Hotărârea prin care notarul public a fost sancţionat disciplinar, rămasă 
definitivă, se comunică, de îndată, de către Uniune sau, după caz, de către instanţa 
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de judecată compartimentului de specialitate din Ministerul Justiţiei şi Camerei în a 
cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea notarul public.

(13) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 6 luni de la data luării la 
cunoştinţă a săvârşirii abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.

(14) Curgerea termenului de prescripţie pentru promovarea acţiunii disciplinare 
se suspendă dacă împotriva notarului public s-a înregistrat o plângere penală având 
ca obiect săvârşirea aceleiaşi fapte, până la soluţionarea procesului penal. Dacă 
după introducerea acţiunii disciplinare a fost înregistrată o plângere penală având 
ca obiect săvârşirea aceleiaşi fapte, acţiunea disciplinară se suspendă până la 
soluţionarea procesului penal.

Art. 76. (1) Verificarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a notarilor publici 
în funcţie se face de către inspectori din cadrul Ministerului Justiţiei sau al Uniunii, 
din oficiu sau la solicitarea ministrului justiţiei, respectiv a preşedintelui Uniunii sau 
a Colegiului director al Camerei.

(2) Raportul de inspecţie întocmit în urma verificărilor privind buna reputaţie se 
comunică notarului public care face obiectul sesizării, în termen de 15 zile de la 
întocmire, în vederea formulării de obiecţiuni.

(3) Raportul de inspecţie prevăzut la alin. (2) împreună cu obiecţiunile formulate 
se înaintează Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii. Pe baza raportului şi a 
obiecţiunilor formulate, Consiliul de disciplină adoptă hotărârea privind constatarea 
îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie 
ori, dacă apreciază că obiecţiunile sunt întemeiate, dispune, în scris şi motivat, 
retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu arătarea în mod expres 
a aspectelor ce trebuie completate. Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea 
condiţiei de bună reputaţie cuprinde şi propunerea de încetare a calităţii, în temeiul 
art. 41 alin. (1) lit. g).

(4) Hotărârea Consiliului de disciplină, însoţită de actele care au stat la baza 
acesteia, se comunică de îndată ministrului justiţiei, preşedintelui Consiliului Uniunii 
şi notarului public.

(5) Hotărârea Consiliului de disciplină poate fi atacată cu contestaţie la Consiliul 
Uniunii în termen de 15 zile de la comunicare. Împotriva hotărârii Consiliului Uniunii 
se poate formula contestaţie la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel 
Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.

(6) Hotărârea definitivă prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună 
reputaţie se comunică ministrului justiţiei, în vederea emiterii ordinului de încetare 
a calităţii.

Art. 77. (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvârşite şi sunt următoarele:

a) avertisment scris;
b) amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei;
c) suspendarea notarului public din exerciţiul funcţiei pe o durată de cel mult 6 luni;
d) excluderea notarului public din profesie.
(2) În cazul abaterilor prevăzute la art. 74 lit. a), d), e), k), n), r) şi s), Consiliul de 

disciplină poate dispune şi obligarea notarului public sancţionat să urmeze, în termen 
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de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care acesta a fost sancţionat, 
una dintre formele de pregătire profesională în cadrul INR.

(3) Hotărârea definitivă constituie titlu executoriu.
(4) Amenda prevăzută la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul Uniunii

Capitolul V. Procedura actelor notariale

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Art. 78. (1) Toate actele notariale se îndeplinesc la cerere.
(2) Înscrisurile redactate de părţi, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali ori, 

după caz, acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările 
corespunzătoare, cu acordul părţilor.

(3) Pentru autentificarea unui acord de mediere, părţile din acord se prezintă 
personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant convenţional în baza unei 
procuri autentice, în vederea semnării în faţa notarului public şi îndeplinirii tuturor 
condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege.

(4) Înscrisurile referitoare la actele notariale se redactează potrivit voinţei părţilor 
şi în condiţiile prevăzute de lege.

(5) În cadrul lucrărilor de îndeplinire a actelor notariale, notarul public stabileşte 
identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor, în afara cazurilor în care se solicită dare 
de dată certă, întocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultaţii juridice 
notariale.

Art. 79. (1) Actele juridice pentru care legea prevede forma autentică ad validitatem 
vor fi redactate numai de notarii publici.

(2) Consultaţiile date de notarul public în domeniul juridic notarial sunt scrise 
sau verbale şi se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe bază de 
contract cu durată determinată.

Art. 80. (1) Notarul public are obligaţia să desluşească raporturile juridice dintre 
părţi cu privire la actul pe care vor să îl încheie, să verifice dacă scopul pe care îl 
urmăresc este în conformitate cu legea şi să le dea îndrumările necesare asupra 
efectelor lui juridice.

(2) De asemenea, el trebuie să ceară părţilor, ori de câte ori este cazul, documentele 
justificative şi autorizaţiile necesare pentru încheierea actului sau, la cererea acestora, 
va putea obţine el însuşi documentaţia necesară, având acces liber la orice registru 
public.

(3) Actele din care rezultă drepturi ce urmează a fi supuse publicităţii în cazurile 
şi condiţiile prevăzute de lege se vor comunica, de îndată, la locul unde se ţine 
această evidenţă, de notarul public, care va face şi demersurile necesare în numele 
titularilor pentru ducerea la îndeplinire a tuturor lucrărilor de publicitate.

(4) În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor alin. (2) şi 
(3), notarul public va avea acces liber la birourile de publicitate imobiliară, precum 
şi la alte instituţii în vederea obţinerii actelor şi informaţiilor necesare îndeplinirii 
proce durilor notariale, va putea solicita şi obţine de la organul fiscal competent al 
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autorităţii administraţiei publice locale certificatul fiscal emis pe suport hârtie sau 
în format electronic.

(5) Notarul public are obligaţia, în cazul persoanelor vârstnice, să le pună în 
vedere drepturile prevăzute la art. 30 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 81. (1) Organele de ordine publică vor acorda sprijin notarilor publici, în cazul 
în care aceştia sunt împiedicaţi să îşi exercite atribuţiile De asemenea, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia ca în cadrul atribuţiilor lor să acorde notarilor 
publici concursul solicitat pentru îndeplinirea actelor notariale.

(2) Instituţiile publice şi private au obligaţia să furnizeze, în condiţiile legii, informaţiile 
pe care le solicită notarii publici în cadrul procedurilor succesorale notariale.

(3) În toate celelalte cazuri, instituţiile prevăzute la alin. (2) vor furniza informaţii 
în baza protocoalelor încheiate cu Uniunea.

Art. 82. (1) Actele solicitate de părţi şi orice acte de procedură notarială se 
întocmesc în limba română.

(2) Cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi persoanelor care nu vorbesc 
sau nu înţeleg limba română li se acordă posibilitatea de a lua cunoştinţă de cuprinsul 
actului printr-un traducător sau interpret. Funcţia de traducător sau interpret poate 
li îndeplinită de către notarul public, dacă limba străină este limba sa maternă sau 
este autorizat ca interpret ori traducător, sau de către o altă persoană autorizată 
ca interpret sau traducător, în condiţiile legii, de către Ministerul Justiţiei. În toate 
situaţiile în care actul se îndeplineşte prin interpret sau traducător autorizat, acesta 
va semna încheierea alături de notarul public.

(3) Actele redactate de părţi şi prezentate pentru efectuarea operaţiunilor notariale 
vor fi în limba română.

(4) La cererea justificată a părţilor, notarul public poate îndeplini acte în legătură 
cu înscrisurile întocmite de părţi într-o altă limbă decât cea română, numai dacă 
notarul instrumentator cunoaşte limba în care sunt întocmite actele sau după ce a 
luat cunoştinţă de cuprinsul acestora prin interpret, caz în care un exemplar tradus 
în limba română şi semnat de cel ce a efectuat traducerea va fi ataşat la dosar.

(5) Înscrisurile destinate a fi traduse într-o limbă străină se vor redacta fie pe 
două coloane, cuprinzând în prima coloană textul în limba română, iar în cea de-a 
doua, textul în limba străină, fie în mod succesiv, mai întâi textul în limba română, 
continuându-se cu textul în limba străină.

(6) Notarul public, în activitatea sa, nu poate cenzura sau refuza să aplice sau 
să folosească în proceduri notariale o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 83. (1) Actele notariale se îndeplinesc, de regulă, în timpul programului de 
serviciu cu publicul, afişat în mod corespunzător

(2) Un act notarial se poate îndeplini şi în afara sediului biroului notarului public, 
la cererea părţii interesate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind competenţa.

(3) În cazul în care întocmirea unui act notarial nu suferă amânare, din motive 
temeinic justificate, acesta va putea fi îndeplinit şi în afara programului de lucru, la 
cererea părţii interesate.
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Art. 84. Îndeplinirea actelor notariale, în afară de redactarea înscrisurilor şi de 
consultaţiile juridice notariale, se constată prin încheiere, care va cuprinde:

a) sediul biroului notarial;
b) denumirea încheierii şi numărul acesteia;
c) data îndeplinirii actului notarial;
d) numele şi prenumele notarului public;
e) locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul îndeplinirii în afara sediului 

biroului notarial, precizându-se împrejurarea care justifică întocmirea înscrisului în 
acel loc;

f) numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora şi menţiunea 
faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate, precum şi modul în 
care li s-a constatat identitatea, cu excepţia încheierilor prin care se dă dată certă 
înscrisurilor sau se legalizează copii de pe înscrisuri;

g) arătarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial întocmit 
în raport cu natura acelui act;

h) constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii acestuia de către părţi;
i) menţiunea perceperii tarifelor, a impozitelor, a onorariului, precum şi cuantumul 

acestora;
j) semnătura notarului public;
k) sigiliul biroului notarului public.

Art. 85. (1) Părţile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public 
prin menţiunea în încheiere că ele sunt cunoscute personal de acesta. În cazul în 
care notarul public nu cunoaşte părţile, este obligat să procedeze la verificarea 
identităţii acestora, în vederea încheierii unui act sau îndeplinirii unei proceduri 
notariale, după caz, prin:

a) acte de identitate prevăzute de lege;
b) paşapoarte, în condiţiile legii;
c) atestarea avocatului care asistă partea, identificarea acestuia făcându-se în 

condiţiile lit. a) sau b).
(2) În situaţia în care notarul public are suspiciuni cu privire la identitatea părţilor, 

iar actul de identitate este eliberat de autorităţile române, va verifica actul de identitate 
prezentat. În vederea verificării, notarul public are acces la Registrul naţional de 
evidenţă a persoanelor.

(3) Elementele obligatorii de identificare a persoanelor sunt:
a) pentru persoana fizică română sau rezidentă în România: numele, prenumele, 

codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa obişnuită;
b) pentru străini persoane fizice, nerezidenţi în România: numele, prenumele, 

cetăţenia şi reşedinţa obişnuită declarată, dacă nu reiese din actul în baza căruia 
s-a stabilit identitatea;

c) pentru persoana juridică de naţionalitate română: denumirea, sediul social şi 
codul unic de identificare sau numărul de înregistrare în registrele speciale pentru 
asociaţii şi fundaţii, după caz;

d) pentru persoana juridică străină: denumirea, sediul social, naţionalitatea şi 
numărul de înregistrare emis de autoritatea competentă din ţara de origine;
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