
 
 

 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 
nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, 
cu următoarele modificări şi completări: 
 

 1. Titlul Ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.166/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995.” 
  
 2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. I. – Legea notarilor publici şi a activităţii notariale                 
nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 
din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează:” 
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 3. La articolul I, se introduc două noi puncte, pct. 2 şi 3, cu 
următorul cuprins:    
 „2. După art. 29 se introduce un nou articol, art. 291, cu următorul 
cuprins: 
   «Art. 291. – (1) În cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România se înfiinţează, se organizează şi funcţionează Institutul Notarial 
Român, entitate cu personalitate juridică, în condiţiile stabilite prin 
statutul propriu, aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România. 
       (2) Institutul Notarial Român asigură perfecţionarea activităţii 
notariale, pregătirea notarilor stagiari, precum şi pregătirea profesională 
continuă a notarilor publici şi a altor specialişti licenţiaţi în drept, având 
dreptul de a elibera diplome recunoscute de instituţiile abilitate.  
        (3) Institutul Notarial Român are ştampilă şi siglă proprie şi se 
înfiinţează, se organizează şi funcţionează fără îndeplinirea altor 
formalităţi. 
        (4) Statutul Institutului Notarial Român, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare, precum şi modalităţile de formare profesională 
continuă a notarilor publici şi a notarilor stagiari se vor aproba prin 
hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România.» 
 

 3. La articolul 35, litera a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 «a) desfăşurarea unei activităţi salarizate sau de executor 
judecătoresc, avocat, ori consilier juridic, cu excepţia: 
              - activităţii didactice universitare; 
               - activităţii literare şi publicistice; 
               - calităţii de deputat sau senator, ori a celei de consilier în 
consiliile judeţene sau locale, pe durata mandatului; 
               - calităţii de membru în organele de conducere sau în alte 
organisme ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor 
Publici, ori în alte organizaţii interne şi internaţionale la care Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici şi Camerele Notarilor Publici sunt afiliate 
sau cu care colaborează.»”  
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 8 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76                
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


