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27921C|19.t0.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si
desfSgurarea examenului sau a concursului pentru dobSndirea calitStii de
notar stagiar, ordin care a fost publicat in Monitorul Oficial al RomSniei
nr.86U01.11.2017, partea I.
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site-ul U ni unii la adresa www. uniuneanotarilor. ro.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPEC]ALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
MINtSTERUL JUSTtTtEt

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pcntru organizarea
gi desfesurarea examenului sau a concursului
pentru dobandirea calitetii de notar stagiar
Inend seama de prevederile ai 23, ai 2a alr \13) 9i (14) din Legea
notarilor publici li a activitilli notariale nr 36/1995, republicati, cu modilicar le 9i
completerile uherioare, precum gide cele ale art 5,6, 7li g din Regulamentul de
aplicare a Legii notarilor publ ci I a activltdt i notar ale nr 36/1995, aproba'l prin
Ordrnul ministrului justitiei nr 23331C12013, cu modif carile $i cornpleleri e
ulterioare,
luand in considerare Adresa nr. 3.883 din 29.06.2017 a Uniunii Nationale a
Notarilor Publici, completata in data de 28.08.2017. prin care a fost transmise
Ministerului Justitiei Hotararea nr 50 din 23.06.2017 a Consiliului Uniunii Nalionale
a Notarilor Publici releritoare la proiectul de Regulamenl pentru organizarea gi
desfagurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitalii de notar
stagiar.

ii

in temerul art. '13 din Hoterarea Guvemului nr. 652/2009 privind organizarea
funclionarea Ministerului Justitiei, cu modificerile si completerile ulterioare,

ministrul iustitiei emite urmdtorul ordin:
Art. 1.
- Se aprobe Regulamentul pentru organizarea Si desfagurarea

examenului sau a concursului pentru dobandirea c€litaliide notarstagia( prevazut
in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
profesii juridice
Art. 2.
- Uniunea Nalional6 a Notarilor Publici $i Serviciul
conexe duc Ia indeplinire prevederile regulamentului prevazut la art. 1.
Art. 3.
Prezentulordin se pudica in Monitorul Oficial al Romani€i. Partea l.

-

Ministruljustitiei,

Tudorel Toader

Bucure9ti, 19 octombrie 2017
Nt.2.7921C.

4NEXA

REGULAMENT
pentru organizarea

li

desfSturarea examenului sau a concursului penlru dobandirea calitalii de notar stagiar

CAPITOLUL

I

Oispozitii generale
Ad. 1.

(1) lnstitutul Notarial Roman, denumit in continuare
zi lucretoare, la

lNR. oryanizeaze
de regule anual, intr-o

solicltarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din
Romania. denumit in continuare Consiliul Uniunii. examenul
sau, dup6 caz, concursul pentru dobandirea calitdlii de notar
stagiar, in cond tiile Legii notar lor publici 9i a activitdtii notariale
nr. 36/'1995, republicatS, cu modificdrile gi completerile
ulterioare, si ale prezentului regulament.
(2) Examenul sau concursul pentru dobandirea calilatii de
notar stagiar se desf5$oarE la Bucuregti, pe postur le destinate
dobandirii cali€tiide notar stagia( aprobate de Consi iul Uniuni ,
dupe consultarea colegiior directoare ale Camelelor Notarilor
Publici.

(3) Examenul sau concursul pentru dobandirea calitelii de
nolar slagiar se sustine in limba romenA gi consta intr-o proba
scris6, cu caracter teoretic. Ourata probei este stabilita de
Comisia de examinare in functie de complexitatea subieclelor
9i nu poate depesi4 ore.
Art. 2.
- ('1) Temalica Si bibliogralia de examen sau aoncurs
sa stabllasc $l s6 aproba, prln hotararo a Conslllulu Unlunll, cu
consultarea unui membru al corpului didactic din invalamantul
superior de specialitate din urmatoarele domen i: drept c vil,
procedur6 civila, proceduri notariale g leg slatie notariale $i se
comunicd de indatd Ministerului Justitiei in veder€a avizerii
acestora. La elaborarea tematicii gi b bliografiei se are in vedere
ca acestea s6 nu conlin6 trinritsri la aspecte controversate la
nivel teoretic Ai praclic.

