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In this scientific and practical article the author 
conducted a study of main aspects of preparation of 
cases about appealing in the Administrative Court 
against notarial actions or refusal to make the same 
for judicial proceedings. The author made an analy-
sis of the current civil procedural legislation of the 
Republic of Moldova on the preparation of civil ca-
ses for judicial proceedings. He also made an ana-
lysis of legal norms on the organization of notarial 
activity in order to identify common patterns and 
features of preparation of cases under the claims 
on the performed notarial actions or on the refusal 
to make the same. We have identified the most im-
portant aspects of preparing for judicial procee-
dings of cases of this type, taking into account the 
determination at this stage of the subject of proof, 
necessary evidence, the composition of the persons 
taking part in these cases etc. We also proposed 
recommendations on how to improve legislation of 
the notariat and civil court procedure.
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În prezentul articol ştiinţifico-practic autorul a realizat 
un studiu al aspectelor principale ale pregătirii pricinii 
pentru dezbateri judiciare a cauzelor privind contesta-
rea actelor notariale sau refuzului de a le îndeplini în 
instanţa de contencios administrativ. A fost efectuată 
analiza legislaţiei procesuale civile a Republicii Moldo-
va privind pregătirea pricinilor civile pentru dezbateri 
judiciare, analiza normelor juridice privind organiza-
rea activităţii notarile în scopul stabilirii legităţilor ge-
nerale şi particularităţilor pregătirii pricinilor pe cauze 
privind contestarea actelor notariale sau refuzului de a 
le îndeplini. De asemenea, au fost determinate cele mai 
importante aspecte de pregătirea pricinilor de acest 
gen pentru dezbateri judiciare, ţinând seama de stabi-
lirea obiectului probaţiunii la faza respectivă, stabilirea 
cercului probelor necesare, componenţei participanţi-
lor la proces etc., au fost propuse recomandări pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la notariat şi proce-
dura civilă.
Cuvinte-cheie: dezbateri judiciare, procedura civilă, 
procedura de contencios administrativ, procedura nota-
rilă, judecători, notari, funcţie de răspundere.

Procedura civilă se caracterizează printr-o serie de 
diferențe semnificative de la procedura penală. Una 
dintre ele este: cauza civilă din momentul intentării 
şi până la momentul pronunţării hotărârii definitive 
se află sub controlul unei persoane – judecătorului. În 
procesul civil nu există controlul reciproc, care este tipic 
pentru procesul penal, în care cauza penală se transmi-
te de la organul de urmărire penală (art. 253 Cod de 
procedură penală al Republicii Moldova  –  CPP RM [2]) 
pentru verificarea dosarului penal de către procuror 

(art. 290 CPP RM) şi trimiterea dosarului în judecată 
(art. 297 CPP RM) în dependenţă de faza procesului 
penal. În acelaş moment în procesul penal se exercită 
şi controlul judiciar asupra procedurii precontencioase 
de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii și 
asupra aplicării măsurilor procesuale de constrângere 
(capitol VIII CPP RM). 

Acest lucru nu este caracteristic procesului civil. 
Prin urmare, imaginea incorectă a judecătorului despre 
circumstanţele reale ale unei cauze civile, despre ra-
porturile juridice, apărute la prima fază a procesului ci-
vil – faza intentării pricinii civile (primirea cererii privind 
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apărarea dreptului) şi la faza pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare, foarte des este motivul erorii judi-
ciare sau birocraţiei judiciare.

Procesul de justiţie pe cauzele civile se dezvoltă 
în anumite faze ale dreptului procesual, care în știința 
procesului civil și în practica judiciară se numesc fazele 
procesului. Prin fază a procesului civil se înţelege tota-
litatea de acțiuni procesuale executate de către jude-
cător (instanţa de judecată) şi de participanţii la proces 
(art. 55 Cod de procedură civilă –  CPC RM [1]), care 
sunt întregite nu de scopul final al justiției (apărarea 
dreptului), dar de orice alt scop apropiat al procesului 
– necesitatea intentării corespunzătoare a unei pricini 
civile, pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, 
dezbaterea pricinii, contestarea actului judecătoresc, 
actelor de executare şi ca excepţie – revizuirea actelor 
judecătorești.

În literatura juridică de dreptul procesual civil nu 
există opinie unică nu numai pe întrebarea privind no-
ţiunea fazei procesului civil, dar şi privind numărul fa-
zelor procedurii civile. Savanții – procesualiști și juriştii 
– practicieni cel mai des alocă următoarele faze ale pro-
cesului civil: 1) faza intentării procesului civil (primirea 
cererii de apărarea dreptului); 2) faza pregătirii pricinii 
pentru dezbateri judiciare; 3) faza dezbaterii judiciare; 
4) faza apelului; 5) faza recursului; 6) faza executării si-
lite a actelor judecătoreşti; 7) faza revizuirii hotărârilor.

La fiecare fază menţionată  judecătorul (instanţa) 
rezolvă scopurile şi sarcinile fazei corespunzătoare, 
inerente în ea prin efectuarea acţiunilor procesuale 
civile caracteristice acestei faze. Spre exemplu, la faza 
intentării pricinii civile în primul rând se soluţionează 
întrebările privind competenţa juridisdicțională, pri-
vind corectitudinea formulării cerinţelor înaintate de 
persoana interesată, privind formularea cererii de che-
mare în judecată în corespundere cu cerinţele legisla-
ţiei procesuale civile etc. Alte scopuri şi sarcini se ating 
în alte faze ale procesului civil.

Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare este 
una din fazele procesului civil şi, în conformitate cu 
legislaţia procesului civil, reprezintă un ansamblu de 
acțiuni procedurale efectuate de participanții la proces 
(sau de reprezentanţii lor) sub conducerea unui jude-
cător, îndreptate la asigurarea unei examinări corecte 
și la timp a pricinii (art. 183 CPC).

Pregătirea completă şi la timp a pricinii conform 
Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repu-
blicii Moldova „Cu privire la actele judecătorului în faza 
intentării procesului civil şi pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare”, nr. 5 din 17 noiembrie 2014, con-
stituie în sine o garanţie reală întru realizarea sarcinii 
procedurii civile stabilite de art. 4 CPC şi contribuie la 
soluţionarea corectă a cauzei şi respectarea termene-
lor examinării pricinii, este destinată pentru preveni-
rea tergiversării procesului şi birocraţiei în proces [4. 
pct.19, 20].  

Volumul acţiunilor procesuale de pregătire a prici-
nilor civile pe categoriile concrete și metoda de pregă-
tire a cazurilor concrete, are specifica sa, determinată 
prin caracterul raportului juridic contestabil sau încăl-
cat, tipul procesului civil, complexitatea cauzei, dificul-
tatea probaţiunii şi de alte circumstanţe.

Cetăţenii şi organizaţiile sunt nevoiți să-şi apere în 
instanţele de judecată nu numai drepturile sale subiec-
tive, dar şi drepturile şi libertăţile subiective publice. 
Constituţia Republicii Moldova în art. 53 stabileşte: 
„Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţio-
narea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită 
să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea ac-
tului şi repararea pagubei” (alin.(1)) [3]. 

Codul de procedură civilă în vigoare, prevede în 
art.277 că, orice persoană   care se consideră vătăma-
tă  într-un  drept,  recunoscut de lege, de către o autori-
tate publică, printr-un act administrativ sau prin  neso-
luţionare în termen legal a unei cereri se poate adresa 
instanței judecătorești competente pentru anularea 
actului, repunerea în drept și repararea prejudiciului.

Prin Legea nr.236-XV din 05 iunie 2003 [8] a fost 
schimbată redacția art.7 din Legea contenciosului ad-
ministrativ, nr.793 din 10.02.2000 [5]. Alin.(4) al acestui 
articol prevede că judecătoriile judecă litigiile cu pri-
vire la refuzul organelor notariale de a îndeplini anu-
mite acte notariale, precum şi verifică legalitatea ac-
telor notariale îndeplinite, cu excepţia cazurilor când 
între persoanele interesate apare un litigiu de drept 
privat ce decurge din actul notarial contestat, situaţie 
în care cauza se examinează în ordinea acţiunii civile. 
Menționăm că, în conformitate cu pct.7 art.244 CPC RM 
în redacția din 1964 (abrogat), plângerile împotriva ac-
telor notariale sau împotriva refuzului de a le îndeplini 
au făcut parte  din categoriile pricinilor procedurii spe-
ciale și se examinau în cadrul acestui tip de procedură 
civilă.

Oare  este  corectă această abordare a legiuitorului 
pe aceste categorii de cauze? Raporturile juridice între 
persoana interesată și notar (altă persoană abilitată cu 
îndeplinirea actelor notariale) sunt de natură publică, 
și nu de natură privată. În astfel de cazuri, nu este pusă 
la îndoială că instanța de judecată exercită funcția de 
control a activității organului notarial. Potrivit art.8 din 
Legea cu privire la organizarea activităţii notarilor, nr.69 
din 14.04.2016 notarul este exponentul puterii de stat, 
împuternicit în modul stabilit de lege în baza licenţei și 
a ordinului de învestire cu împuterniciri [7].  

Dispozițiile legislative despre organizarea activității 
notarilor în Republica Moldova nu lasă nicio îndoială 
cu privire la statutul juridic public al notarilor. Prin ur-
mare, legiuitorul a stabilit corect că pricinilile privind 
contestarea refuzului organelor notariale de a îndeplini 
acte notariale și pricinile privind verificarea legalității 
actelor notariale îndeplinite se examenează în confor-
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mitate cu regulile Secțiunei II subsecțiunei „B” al capito-
lului XXII „Procedura contenciosului administrativ” din 
CPC RM și Legii contenciosului administrativ (art.7 alin.
(4)).

Pe aceste categorii de cauze instanțele de judeca-
tă nu soluționează litigiile legate de raporturi juridice 
civile sau de alte raporturi juridice în legătură cu care 
un cetățean sau o organizație s-au adresat la notar. Pe 
aceste cauze instanța este impusă să exercite controlul 
judecătoresc al legalității acțiunii sau inacțiunii efectu-
ate de notar. Pentru aceasta, instanța trebuie să stabi-
lească prezența sau absența motivelor de a îndeplini 
sau refuzului de a îndeplini actul notarial solicitat de 
persoană interesată.

Conform art.35 din Legea cu privire la notariat, 
nr.1453 din 08.11.2002, notarul îndeplineşte urmă-
toarele acte notariale: a) autentificarea actelor juridice 
(testamente, procuri, contracte); b) procedura succeso-
rală notarială şi eliberarea certificatului de moştenitor; 
c) eliberarea certificatelor de proprietate; d) certifica-
rea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; e) legali-
zarea semnăturilor de pe documente; f ) actele de pro-
test al cambiilor; g) prezentarea cecurilor spre plată şi 
certificarea neachitării lor; h) legalizarea copiilor de pe 
documente şi a extraselor din ele; i) efectuarea şi lega-
lizarea traducerilor documentelor;j) transmiterea cere-
rilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice 
şi juridice; k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi 
titlurilor de valoare; l) primirea documentelor la păstra-
re; m) întocmirea protestului de mare; n) asigurarea do-
vezilor; o) eliberarea de duplicate de pe actele notaria-
le pe care le-a întocmit; o1) medierea în condiţiile legii; 
o2) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale 
[6]. Notarii îndeplinesc alte acțiuni notariale prevăzute 
de legislație, în scopul de a le da validitate juridică.

Alin.(2) art.63 din Legea cu privire la organizarea 
activităţii notarilor, prevede că refuzul notarului de a 
îndeplini actul sau acțiunea notarială poate fi contestat 
în instanţa de contencios administrativ, ceea ce este 
o garanție a legalității procedurii notariale și apărării 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale subiecților 
al raporturilor juridice notariale.

Legislația în vigoare nu stabilește expres cine are 
dreptul să depună acțiune în contenciosul administra-
tiv împotriva  unui act notarial executat în mod neco-
respunzător, la refuzul de a-l îndeplini sau privind veri-
ficarea legalității actelor notariale îndeplinite. Art.277 
al CPC RM prevede că, orice persoană    care se consi-
deră vătămată    într-un   drept, recunoscut de lege, de 
către o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin    nesoluţionare în  termen  legal  a unei  cereri 
se poate adresa instanţei    judecătoreşti    competente 
pentru  anularea actului, repunerea în drept. Litera „a” 
art.5 al Legii contenciosului administrativ prevede că, 
subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul adminis-
trativ sunt persoane, inclusiv funcţionarul public, mili-

tarul, persoana cu statut militar, care se consideră vătă-
mată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către 
o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. Po-
trivit art.63 alin.(2) din Legea cu privire la organizarea 
activităţii notarilor refuzul notarului de a îndeplini ac-
tul sau acțiunea notarială poate fi contestat în instanţa 
de contencios administrativ.

Lipsa în legea indicaţiei directe la cercul persoa-
nelor, care au dreptul să se adreseze cu acțiunea în 
contenciosul administrativ pe categoriile pricinilor re-
spective a determinat o abordare diferită referitor la 
soluţionarea întrebării resepctive în știința dreptului 
procesual civil. 

După V. Tertişnicov, împotriva actelor notarului şi 
persoanelor cu funcţie de răspundere, abilitate să în-
deplinească acte notariale, au dreptul să se adreseze 
cu acțiune persoanele, interesele cărora sunt încălcate 
prin executarea necorespunzătoare a actului notarial 
sau prin refuzul de a-l îndeplini [14, p.126]. 

Alţi autori consideră că dreptul la sesizarea instanţei 
de judecată pe astfel de categorii de cauze au numai 
pesoanele – cetăţenii şi organizaţiile, în privinţa cărora 
sunt îndeplinite acte notariale şi carora li s-au refuzat 
îndeplinirea lor [9, p.14; 11, p.512; 12, p.230; 15, p.152].

Autorii primului punct de vedere reies din noţiunea 
largă a categoriei persoanelor interesate. În categoria 
respectivă intră un cerc nedeterminat de persoane, 
care consideră ca acţiunea îndeplinită de notar sau re-
fuzul de a îndeplini sunt incorecte. Din punctul nostru 
de vedere, părerea celui de-al doilea grup de autori 
este mai corectă. De asemenea, considerăm că dreptul 
la adresarea în instanţa de contencios administrativ cu 
acțiune pe aceste categorii de cauze au cetăţenii şi per-
soanele juridice în interesul cărora a fost îndeplinit ac-
tul notarial sau care au primit refuzul în îndeplinirea lui. 
Orice altă persoana fizică sau juridică, drepturile şi inte-
resele cărora sunt protejate legal și care au fost afectate 
de acţiunele notariale, pot apăra drepul sau interesul 
său încălcat  prin adresarea în instanţa de judecată cu 
cerere de chemare în judecată, respectiv în procedura 
contencioasă.

Pentru determinarea corectă a cercului de persoa-
ne, care au dreptul la sesizarea instanţei pe cauzele 
privind refuzul organelor notariale de a îndeplini ac-
tele notariale sau privind verificarea legalităţii actelor 
notariale îndeplinite, şi pentru a le delimita de la alte 
persoane interesate, trebuie să se prevadă în legislaţie 
următoarea noţiune: „persoana,  în privința căreia a fost 
îndeplinit actul notarial sau căreia i s-a refuzar în înde-
plinire” [10, p.15]. 

În legătura cu cele propuse, considerăm necesar de 
modificat alin. (2) art. 63 din Legea cu privire la organi-
zarea activităţii notarilor, nr.69 din 14.04.2016, cu expu-
nerea în următoarea redacţie: „Persoanele, în privința 
cărora s-a îndeplinit actul notarial sau cărora a fost re-



18 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 4 (47), 2018

fuzat în îndeplinirea lui, care condsideră că acţiunele 
respective sunt ilegale, au dreptul să le conteste în in-
stanţa de contencios administrativ la locul îndeplinirii 
actului notarial sau refuzului de a-l îndeplini”.

Notariatul este institutul de drept public, împuter-
nicit să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor lega-
le ale persoanelor şi a statului prin îndeplinirea actelor 
notariale în modul stabilit și în conformitate cu legea. 
Notarul este reprezentantul autorităţilor publice care 
oferă servicii publice prin îndeplinirea actelor notari-
ale în baza licenţei şi ordinului ministrului justiţiei de 
învestire cu împuterniciri. Notarul nu este funcţionar 
public, dar activitatea notarului se consideră ca activi-
tatea autorităţilor publice în scopul realizării interese-
lor publice. După cum este stabilit în art. 2 al Legii con-
tenciosului administrativ RM, autoritate publică este 
orice structură organizatorică sau organ, instituite prin 
lege sau printr-un act administrativ normativ, care ac-
ţionează în regim de putere publică în scopul realizării 
unui interes public. Sunt asimilate autorităţilor publice, 
în sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care 
exercită atribuţii de putere publică sau utilizează do-
meniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze 
un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care 
prestează servicii notariale.

Raportul juridic privind acordarea serviciilor notari-
ale cetăţenilor şi organizaţiilor se determină ca raport 
juridic apărut intre notar (alte persoane, care desfă-
şoară activitate notarială) şi cetăţean sau organizaţie 
privind îndeplinirea actelor şi acţiunilor notariale. Din 
definiţia dată reiese legătura între două subiecte a ra-
portului juridic: notar (altă persoană, care desfăşoară 
activitate notarială) şi cetăţean (organizaţie) care a soli-
citat îndeplinirea actului notarial.

Raporturile juridice respective apar în domeniul 
raporturilor juridice publice, unul din participanţi fiind 
subiectul, abilitat cu putere  publică. Subiectul (notar, 
altă persoană care oferă servicii notariale), care des-
făşoară activitate notarială prin îndeplinirea actelor şi 
acţiunelor notariale, este participantul independent 
al raporturilor juridice. Autoritatea lui este îndreptată 
la asigurarea stabilității circulaţiei civile. Conform legii, 
notarul este obligat să autentifice stările juridice incon-
testabile.  

Cu toate acestea, din motive obiective notarul are 
dreptul să refuze în îndeplinirea actului notarial solici-
tat sau să-l îndeplinească în modul, pe care îl consideră 
mai corect. Din partea pragmatică, activitatea notarilor 
se bazează pe principiul independenţei şi imparţialită-
ţii (art. 2, art.4 al Legii cu privire la organizarea activi-
tăţii notarilor), principiul evidenței veridice și verificării 
drepturilor și faptelor juridice incontestabile înregistra-
te. Obiectul activităţii notariale reprezintă autentifica-
rea raporturilor juridice incontestabile. Notariatul nu 
examinează litigiile de drept, prin urmare, în majorita-
tea cazurilor refuzul organelor notariale de a îndeplini 

un act notarial depinde nu de părerea subiectivă a no-
tarului, dar de obligaţia lui profesională de a se abţine 
de la îndeplinirea actelelor notariale dubioase. Notarul 
are toate motivele să fie critic față de persoana, care 
solicită îndeplinirea actului notarial, şi poate cere de la 
persoană să prezinte probele care dovedesc existenţa 
dreptului sau faptului incontestabil. Notarii nu au drep-
tul să autentifice acte juridice care contravin legii şi în 
cazul când autenticitatea documentului prezentat pro-
voacă dubii.

Altă parte, calitatea căreia  o are cetăţeanul sau or-
ganizaţia, este iniţiatorul intentării procedurii notariale 
în scopul îndeplinirii de către notar (persoana cu func-
ţie de răspundere cu atribuțiile notariale) a actului no-
tarial – proiectului actului juridic, cererii şi altor docu-
mente, de a pregăti copiile documentelor, extrase din 
documente, aplicarea inscripţiei de autentificare, elibe-
rarea certificatului etc. Cetăţenii şi organizaţiile în cali-
tate de participanți ai procesului au drepturi şi obligaţii 
prevăzute de legislația cu privire la notariat. În special, 
alin.(1) art. 63 al Legii cu privire la organizarea activităţii 
notarilor, prevede că actele și acțiunile notarului pot fi 
contestate în instanţele de judecată de drept comun 
conform competenței stabilite de lege. Refuzul nota-
rului de a îndeplini actul sau acțiunea notarială poate fi 
contestat în instanţa de contencios administrativ (alin.
(2) art. 63 al Legii cu privire la organizarea activităţii no-
tarilor). Aşadar, subiecții principali ai procesului privind 
contestarea acţiunilor notarului sau refuzului de a le în-
deplini în procedura de contencios administrativ sunt 
următoarele părţi ale raportului juridic notarial: 

– în primul rând, cetăţenii şi organizaţiile care au so-
licitat îndeplinirea actului notarial şi consideră ca ilegal 
actul notarial îndeplinit sau refuzul de a-l îndeplini;

– în al doilea rând, notarii şi alte persoane, abilitate 
prin lege pentru desfăşurarea activităţii notariale. Este 
vorba despre activitatea notarială a oficiilor consulare 
şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova (art. 3, 
art. 34 din Legea cu privire la notariat), persoanelor cu 
funcţie de răspundere abilitate, autorităţilor adminis-
traţiei publice locale (art. 3, art. 37 din Legea cu privire 
la notariat), registratorilor organului înregistrării de stat 
(art. 3, art. 371 din Legea cu privire la notariat). 

Prin urmare, în cazul pregătirii categoriilor date de 
pricinii pentru dezbateri judiciare este necesară acor-
darea atenției deosebite stabilirii corecte a poziţiei re-
clamantului şi a pârâtului, explicându-le drepturile şi 
obligaţiile procesuale.

La pregărirea pricinii privind contestarea actelor 
notariale sau refuzului de a le îndeplini pentru dezba-
teri judiciare trebuie de ţinut cont că, independent de 
faptul cine a intentat cauza, în calitate de reclamant pe 
cauzele respective se consideră persoana, în privinţa 
căreia a fost îndeplinit actul notarial sau în îndeplini-
rea căruia i-a fost refuzat. Alte persone, care consideră 
că drepturile lor subiective sau interesele protejate de 
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lege au fost afectate sau pot fi afectate în viitor de ac-
tul notarial îndeplinit, pot să se adreseze în instanţa de 
judecată în ordinea acţiunii civile pentru apărarea lor 
(alin. (4) art. 7 din Legea contenciosului administrativ).

Urmează de ţinut cont şi de faptul, că părţile sunt 
subiecţii presupusului raport juridic public litigios, care 
poate avea și mai mulți subiecți. În mai multe cazuri la 
notar se adresează două sau mai multe persoane, în 
privinţa cărora urmează să fie îndeplinit actul notarial 
sau persoane, cărora s-a refuzat în îndeplinirea actu-
lui. Prin urmare, dacă raportul juridic material are mai 
mulți subiecţi (două sau mai multe persoane intere-
sate în actul notarial), atunci la faza pregătirii pentru 
dezbaterile judiciare ar trebui de clarificat întrebarea 
privind intervenirea lor în proces pe litigiu privind re-
fuzul organelor notariale de a îndeplini actele notariale 
coreclamanţilor. Astfel, în cazul când trei moştenitori 
au acceptat de fapt succesiunea şi au prezentat nota-
rului acte necesare, dar lor le-a fost refuzat în eliberarea 
certificatului de moştenitor, atunci acţiunea va fi exmi-
nată în ordinea procedurii de contencios administrativ, 
unde va avea loc coparticiparea procesuală din partea 
reclamantului.

La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare ju-
decătorul îndeplineşte acţiuni procesuale prevăzute 
de art. 185 din CPC RM şi art. 22 al Legii contenciosului 
administrativ, în special, audiază reclamantul privind 
pretenţiile lui, concretizează cu care act notarial sau 
refuz în îndeplinirea lui reclamantul nu este de acord, 
în ce constă încălcarea drepturilor sau obligaţiilor lui, 
îi explică drepturile şi obligaţiile procesuale. Faptul ex-
plicării drepturilor şi obligaţiilor la pregătirea pricinii 
urmează să fie fixată în încheierea specială, unde se va 
indica care drepturi procesuale au fost explicate părţi-
lor şi altor participanţi ai procesului. În astfel de înche-
ieri punctul privind înţelegerea drepturilor trebuie să 
fie semnat de părţi. 

La examinarea pricinilor privind refuzul organelor 
notariale de a îndeplini actul notarial (notarul şi  per-
soane cu funcţie de răspundere care exercită funcţiile 
notariale) urmează să participe acel notar sau persoa-
nă cu funcţie de răspundere, abilitată pentru exercita-
rea acţiunelor notariale, care a îndeplinit actul notarial 
contestat sau care a refuzat în îndeplinirea lui. Statutul 
procesual al notarului, altui organ sau persoanei cu 
funcţie de răspundere, acţiunele cărora sunt contesta-
te, este unic – ei participă în pricină în calitate de pârât, 
ce reiese din sensul art. 7 al Legii contenciosului admi-
nistrativ şi art.63 al Legii cu privire la organizarea acti-
vităţii notarilor.

Mult timp, când pricinile pe plângerile la actele 
notariale sau la refuzul de a le îndeplini au fost exa-
minate de către judecători în procedura specială, în 
teoria dreptului procesual civil și în practica judiciară 
întrebarea privind calitatea procesuală a notarului sau 
persoanei cu funcţii de răspundere abilitată la îndepli-

nirea actelor notariale, a fost soluţionată ambiguu. Au 
fost cazuri, când notarii în cadrul procedurii speciale au 
fost atrași în proces în calitate de pârâţi, întervenienţi, 
martori. Acest fapt contravine legislaţiei procesuale 
civile în vigoare şi esenţei juridice procedurii speciale. 
De asemenea, a fost expusă părerea că notarul în prici-
nile civile privind contestarea actelor notariale sau re-
fuzului de a le îndeplini, acţionează pentru depunerea 
concluziilor în scopul îndeplinirii funcţiilor notariale 
abilitate prin lege [13, p.297]. Această părere nu a găsit 
sprijinul necesar în literatura procesului civil. Invers, ea 
a fost criticată ca fiind contrară legii şi esenţei acestor 
pricini. În special, conform alin.(1) art. 74 şi art. 231 CPC 
RM, autorităţile publice pot interveni în proces din pro-
prie iniţiativă, la cererea participanţilor la proces sau 
din oficiu pentru a depune concluzii, potrivit funcţiei, 
în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale altor persoane, intereselor statului şi ale 
societăţii.

Codul de procedură civilă  al RM, Legea cu privire la 
notariat, Legea cu privire la organizarea activităţii nota-
rilor, nu prevăd depunerea concluziilor de către notari. 
În opinia lui D. Ceciot, concluzia notarului în calitate de 
persoană interesată, acţiunele căreia sunt contestate, 
contravine naturii juridice pe astfel de categorii de ca-
uze [15, p.156].

În Republica Moldova prin Legea contenciosului 
administrativ au fost epuizate aceste contraziceri, sta-
bilind în art.7, art.16, art.22, art.24, art.25 prevederile, 
conform cărora notarii şi persoanele cu funcţii de răs-
pundere abilitate la îndeplinirea acţiunilor notariale, 
participă în categoriile date de cauze în calitate de pâ-
rât. Concluzia respectivă rezultă și din art.63 al Legii cu 
privire la organizarea activităţii notarilor.

La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare 
judecătorul în cazurile necesare citează notarul sau 
alte persoane abilitate cu îndeplinirea actelor notari-
ale, le înteroghează cu privire la circumstanțele cau-
zei, stabilește existența obiecților și dovezilor în baza 
cerințelor înaintate.

Notarul sau persoana abilitată cu îndeplinirea acte-
lor notariale sunt persoane interesate în soluționarea 
pricinii. Pentru ei, în legătură cu emiterea hotărârii, 
apar consecințe juridice. La ei apar obligaţii faţă de re-
clamant, deoarece în cazul admiterii acțiunii, instanța 
de judecată emite o hotărâre despre anularea actului 
notarial sau a acţiunii notariale îndeplinite și obligă  
notarul sau persoana abilitată cu îndeplinirea actului 
notarial de a îndeplini actul notarial sau altă acțiune.

Judecătorul la pregătirea pricinii pentru dezbateri 
judiciare trebuie să stabilească obiectul probațiunii. 
Obiectul activității judiciare la această categorie de 
cauze este obligația instanței de judecată să verifice în 
volum deplin legalitatea și temeinicia actului notarial 
îndeplinit, precum și legalitatea refuzului în îndeplini-
rea lui.
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Obiectul acțiunii pe aceste categorii de cauze pot 
fi acţiuni notariale prevăzute de legislația Republicii 
Moldova cu privire la notariat și organizarea activită-
ţii notarilor – autentificarea actelor juridice, eliberarea 
certificatului de moştenitor,  învestirea cu formula exe-
cutorie, aplicarea interdicției de înstrăinare a bunului 
ș.a. Plângeri la alte acțiuni ale notarului (ex. birocrație, 
grosolănie a notarului, absența nemotivată a nota-
rului în biroul notarial etc.) se examinează numai în 
condițiile legii de către Comisia de etică (art. 52 al Legii 
cu privire la organizarea activităţii notarilor) și Colegiul 
disciplinar (art. 67 al Legii cu privire la organizarea ac-
tivităţii notarilor).

O serie de acțiuni de procedură îndeplinite la etapa 
pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare are scopul 
colectării probelor pertinente și admisibile. În primul 
rând, urmează să ținem cont că, aplicarea de către ju-
decătora regulilor de pertinență (art.121 CPC RM) și ad-
misibilitatea probelor (art.122 CPC RM) se desfășoară 
luând în considerație obiectul probațiunii în una sau 
în altă categorie de cazuri în legătură cu îndeplini-
rea actelor notariale. Conform art.7 alin.(4) din Legea 
contenciosului administrativ, acestea sunt: 1) litigiile 
cu privire la refuzul organelor notariale de a îndeplini 
anumite acte notariale; 2) litigiile cu privire la verifica-
rea legalității actelor notariale îndeplinite.

Obiectul probațiunii pe cauzele privind legalitatea 
acţiunilor notariale îndeplinite este totalitatea faptelor 
şi împrejurărilor, care confirmă sau combat neconfor-
mitatea actului notarial îndeplinit conform cerințelor 
legii, care reglementează modul lui de îndeplinire. 
Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ pot fi 
acțiuni notariale deja îndeplinite, adică acțiuni încheia-
te de procedura notarială. Acte notariale și alte acțiuni 
care îndeplinește notarul și alte persoane cu funcţii de 
răspundere sunt enumerate în art. 35, art. 36, art. 37, 
art. 371 din Legea cu privire la notariat.

Îndeplinirea fiecăreia dintre aceste acțiuni este re-
glementată de legea relevantă. În plus, acțiunile nota-
riale trebuie să fie efectuate în strictă conformitate cu 
competența și procedura notarială de îndeplinire, sta-
bilite pentru acest notar sau această persoană cu func-
ţii de răspundere, fără a permite abateri de la proce-
dura notarială stabilită (modul stabilit). Astfel, prin ile-
galitatea îndeplinirii actului notarial (acțiunii notariale) 
trebuie înțeles neconformitatea lui cerințelor normelor 
juridico-materiale, care reglementează îndeplinirea ac-
tului notarial (altei acțiuni) de un anumit tip, precum și 
neconformitatea lui normelor procedurale, care stabi-
lesc regulile generale și speciale, specifice pentru înde-
plinirea unor anumite acțiuni notariale.

Obiectul probațiunii pe cauzele privind contesta-
rea refuzului notarului sau altor persoane cu funcţii de 
răspundere în îndeplinirea acțiunii notariale se deter-
mină ținând cont de motivele refuzului în îndeplinirea 
acțiunilor notariale, care sunt prevăzute de lege. Fapte-

temeiuri care confirmă legalitatea și temeinecia refu-
zului de a îndeplini acțiuni notariale, sunt prevăzute în 
art.41 al Legii cu privire la notariat. În conformitate cu 
acest articol notarul sau altă persoană abilitată cu înde-
plinirea actelor notariale refuză efectuarea actului  no-
tarial  în cazul dacă: acesta este contrar legii sau nu co-
respunde cerinţelor legale; actul notarial urmează a fi 
îndeplinit de un alt notar. Îndeplinirea actului notarial 
poate fi refuzată şi în cazul: solicitării îndeplinirii lui în 
afara orelor de program, cu excepţia cazurilor în care 
îndeplinirea actului notarial nu suferă amânare din 
motive obiective; neachitării taxelor şi plăţilor stabili-
te. Alin.(4) art.41 al Legii cu privire la notariat prevede, 
de asemenea, că, dacă documentul prezentat trezeş-
te îndoieli, iar îndeplinirea actului notarial nu poate fi 
refuzată, persoana care îndeplineşte actul notarial va 
atrage atenţia părţilor asupra posibilelor consecinţe ju-
ridice şi va face menţiune expresă în act. Dacă părțile 
nu acceptă menţiunea, persoana abilitată să îndepli-
nească actul notarial refuză îndeplinirea acestuia.

Trebiuie de menționat că pot exista alte motive 
de refuz în îndeplinirea actului notarial, cu excepția 
celor indicate mai sus. De exemplu, lipsa tuturor do-
vezilor necesare care confirmă posibilitatea de a înde-
plini actul notarial (nu sunt documentele ce confirmă 
drepturile); neconformitatea documentelor prezen-
tate cerințelor legii (de exemplu, absența apostilei pe 
testament, care a fost perfectat în altă țară); omiterea 
termenelor respective; documentele necesare pentru 
îndeplinirea actului notarial conțin informație care le-
zează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională; 
cu cerere de îndeplinirea acțiunii notariale s-a adresat 
persoana lipsită de capacite de exercițiu sau reprezen-
tantul care nu a avut împuterniciri; acordul încheiat de 
o persoană juridică contrar  scopurilor prevăzute de 
statutul sau de regulamentul ei ș.a.

Sarcina instanței de judecată este de a stabili mo-
tivele indicate, fiindcă de la constatarea sau necon-
statrea circumstanţelor enumerate depinde concluzia 
despre legalitatea și temeinecia refuzului în îndeplini-
rea actului notarial. Aceste fapte sunt incluse în obiec-
tul probațiunii pe cauzele privind contestarea refuzului 
notarului de a îndeplini actul notarial și ele trebuie să 
fie dovedite cu probe concludente și pertinente.

Reieșind din caracterul acțiunii și raporturilor juri-
dice între părți, judecătorul la etapa pregătirii pricinii 
pentru dezbateri judiciare propune reclamantului și al-
tor persoane participante la examinarea cauzei să pre-
zinte dovezi – documentele autentificate.

Dovezile pe categoriile de cazuri examinate sunt, 
în special: 1) originalele autentice ale contractelor, tes-
tamentului, certificatului de moştenitor, certificatului 
cu privire la dreptul de proprietate la o cotă-parte din 
bunurile comune ale soţilor, procurile, alte documente 
eliberate de către organul notarial, care confirmă in-
contestabilitatea datoriei sau altei răspunderi a debito-
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rului; 2) dovezi care confirmă temeinecia argumentelor 
expuse în cererea de chemare în judecată (documente-
le ce confirmă drepturile asupra casei de locuit înstră-
inate; certificatul bancar de stingerea împrumutului; 
testamentul; pașaportul tehnic pentru automobil care 
urmează să fie vândut, donat; adeverinţa    organelor 
fondului locativ privind datoria pentru chirie).

Atunci când notarul refuză să efectueze un act no-
tarial trebuie să fie cerut refuzul organului notarial în 
scris. Notarii (alte persoane cu funcții de răspundere) 
la cererea persoanelor cărora li se refuză în îndeplinirea 
actului notarial trebuie să expună motivele refuzului în 
scris și să lămurească modul de contestare. Refuzul se 
aduce la cunoştinţa persoanei interesate, în termen de 
10 zile din ziua adresării pentru îndeplinirea actului no-
tarial, şi poate fi atacat în instanţa de judecată (art.41 
alin.(3) al Legii RM cu privire la notariat). Refuzul trebu-
ie să fie emis sub forma unei încheieri.

În cazul refuzului de a îndeplini un act notarial, pe 
lângă încheierea notarială se prezintă documentele 
care, după părerea reclamantului, trebuie să fie auten-
tificate sau certificate.

La etapa pregătirii pricinii privind contestarea ac-
telor notariale sau refuzului de a le îndeplini pentru 
dezbateri judiciare, judecătorul propune pârâtului (no-
tarului care a îndeplinit sau a refuzat în îndeplinirea 
actului notarial) să prezinte referința și toate probele 
necesare (art.186 CPC RM).

La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare pe 
aceste categorii de cauze, judecătorul poate cere do-
sarul notarial deținut de notar, concluzia Comisiei de 
etică, Colegiului disciplinar sau Camerei notariale în le-
gătură cu plângerile la acțiunile notarului.

Pentru a asigura soluționarea corectă și la timp a 
pricinii, judecătorul la etapa pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare este obligat: să determine natura 
raporturilor juridice apărute și legea care va fi aplica-
tă; să stabilească componența participanților la proces; 
să înştiinţeze participanţii la proces despre locul, data 
şi ora dezbaterilor; să rezolve problema introducerii în 
proces a specialistului pentru a pune concluzii, preci-
zări; la cererea reclamantului să reclame probele nece-
sare pe care reclamantul sau reprezentantul acestuia 
nu le poate obține de la notar; să verifice admisibilita-
tea și pertinența probelor prezentate.

Problema determinării legii care urmează a fi apli-
cată la judecarea pricinii, necesită o atenție deosebită. 
Judecătorul determină legea care urmează a fi aplicătă, 
bazându-se pe totalitatea următoarelor date: temeiul 
și obiectul acțiunii privind contestarea actului notarial 
îndeplinit sau refuzului organelor notariale de a înde-
plini actul notarial; obiecțiile notarului (altor persoa-
ne cu funcții de răspundere) referitor la acțiune, alte 
circumstanțe ce servesc la constatarea împrejurărilor 
care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Indicarea de către reclamant în susținerea cererii de 

chemare în judecată a normei legale concrete nu este 
determinant în rezolvarea de către judecător a întrebă-
rii de care lege urmează să se conducă la soluționarea 
cazului.

În practica judiciară, cele mai frecvente acțiuni sunt: 
refuzul notarului în eliberarea certificatului de moşteni-
tor; refuzul în autentificarea contractelor de înstrăina-
rea caselor de locuit, contractelor de donație a autotu-
rismelor și motocicletelor; la refuzul în învestirea cu for-
mulă executorie. Deja la etapa pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare, judecătorul trebuie să studieze cu 
atenție legea în baza căreia a acționat notarul (altă per-
soană cu funcții de răspundere) și să decidă care norma 
legală urmează a fi aplicată în cazul concret.  Pentru a 
determina legea aplicabilă, judecătorul are dreptul să 
consulte fiecare parte și reprezentanții lor.

Exercitarea activității notariale de către persoanele 
cu funcții de răspundere special împuternicite pentru 
aceasta (de către notar  sau alte persoane cu funcţie 
de răspundere, abilitate să îndeplinească actul nota-
rial) înseamnă că relațiile care apar în legătură cu ac-
tele notariale sunt de natură publică. Având în vedere 
faptul că esența juridică a acestor cazuri este litigiu de 
drept  public între persoana cu funcții de răspundere 
abilitată să îndeplinească actul notarial și cetățeanul 
sau persoana juridică în privința căreia sunt îndeplinite 
acte notariale sau căreia i s-a refuzat îndeplinirea lor, la 
pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare se aplică 
reguli speciale și acțiuni pregătitoare speciale care sunt 
prevăzute în Legea contenciosului administrativ.

Reieșind din natura pretenției înaintate, judecătorul 
și participanții la proces pe cauzele privind contesta-
rea actelor notariale îndeplinite sau refuzul în îndepli-
nirea lor în calitate de măsuri speciale de pregătirea 
acestor cauze trebuie să efectueze acţiuni respective 
prevăzute de alin.(2) al art.19, alin.(1), (2) art.21, art.22 
al Legii contenciosului administrativ. Necesitatea efec-
tuării măsurilor procesuale speciale indicate în Legea 
contenciosului  administrativ este dictată de specificul 
categoriilor de cauze care apar din relațiile publice de 
drept la care se referă și cauzele la cererile privind înde-
plinirea actelor notariale sau refuzul în îndeplinirea lor. 
De exemplu, conform art.21 din Legea contenciosului 
administrativ, judecătorul poate dispune suspendarea 
actului notarial la etapa pregătirii pricinii pentru dez-
bateri judiciare.  La numărul acțiunilor speciale de pre-
gătire a cauzei, care apar din relațiile publico-juridice la 
care se referă și cauzele pe plângerile la acțiunile nota-
rului sau refuzul în îndeplinirea lor, pot fi atribuite pre-
vederile art.22 din Legea contenciosului administrativ, 
conform căruia judecătorul dispune citarea părţilor 
pentru ziua primei înfăţişări, care trebuie fixată în cel 
mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol. Pârâtul este 
obligat să prezinte instanţei documentele solicitate la 
prima zi de înfăţişare, în caz contrar, i se aplică o amen-
dă judiciară în mărime de pâînă la 10 salarii minime 
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pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Aplicarea 
amenzii judiciare nu scuteşte pârâtul de obligaţia de a 
prezenta documentele solicitate.

În contextul celor relatate, urmează de menționat 
că amenda în mărime de 10 salarii minime aplicată de 
către instanța judecătorească pentru fiecare zi de întâr-
ziere nejustificată a prezentării documentelor solicitate 
de către instanța de judecată nu corespunde gradului 
prejudiciabil a încălcării comise, precum și realității 
economice din țară. Prevedere cu privire la mărimea 
amenzii judiciare stabilite de alin.(3) art.22 al Legii con-
tenciosului administrativ a fost adoptată în anul 2000. 
Însă, începând cu 01 mai 2018, cuantumul minim ga-
rantat al salariului în sectorul real constituie suma de 
2610 lei. În opinia noastră, mărimea amenzii judiciare 
urmează a fi revizuită în direcția reducerii reale. Mai 
mult decât atât, în prezent amenzile aplicate pentru în-
călcările comise se încasează în unități convenționale. 
O unitate convențională constituie 50 lei.

Multe acțiuni procedurale ale judecătorului la eta-
pa pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare îmbracă 
forma actului judiciar – încheierii. În fiecare cauză civilă 
trebuie să existe cel puțin două încheieri:

1) încheierea privind pregătirea pricinii pentru 
dezbateri judiciare cu indicarea tuturor acțiunilor 
procesuale necesare, efectuate de către judecător și 
participanții la proces. Această încheiere se emite de 
către judecător, fără înştiinţarea participanţilor la pro-
ces, în decursul a cinci zile de la data la care s-a dat curs 
cererii de chemare în judecată privind contestarea re-
fuzului organelor notariale de a îndeplini acte notaria-
le. Faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare are 
propriile limite de timp. Începutul acestei etape este 
determinat prin emiterea încheierii corespunzătoare și 
poate avea loc numai după intentarea procesului civil, 
adică după primirea cererii;

2) încheierea privind finisarea pregătirii pricinii și 
stabilirea termenului de judecare a pricinii. Această în-
cheiere marchează sfârșitul etapei de pregătire pentru 
dezbateri judiciare a cauzei. Încheierea dată documen-
tează concluzia judecătorului privind constatarea pre-
cum că cauza este pregătită. Cauza civilă este pregătită 
suficient pentru dezbateri judiciare în cazul în care:

– este stabilită componența persoanelor interesate 
în soluţionarea pricinii;

– sunt concretizate pretențiile din acțiune și obiec-
țiile;

– sunt stabilite fapte care au importanţă pentru jus-
ta soluţionare a cauzei;

– sunt acumulate probele necesare;
– pârâtului i-a fost înmânată copia cererii cu toate 

documentele anexate.
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