
 
 

 

ANUNŢ 

privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului 
justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate 
de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 

 
Astăzi, 22 august 2016, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiției anunță organizarea, 
în data de 31.08.2016, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, str. 
Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de Consiliu, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului 
de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile 
prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011.  

 
La dezbaterea publică este invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice 

persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, organizații ale societății civile, societăți 
comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.   

 
Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise care nu au fost transmise în perioada anterioară 

întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului vor fi comunicate Ministerului Justiţiei în format 
electronic/material, prin transmitere  la adresa de e-mail dsc@just.ro ori prin depunere 
personală/poştă/curier la Registratura Ministerului Justiţiei din Mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, 
sector 5, cod 050741, program: Luni-Vineri, intervalul orar 9,30-12,00 şi 13,00-16,00.  

  
În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, 

persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până luni, 29 august 2016, ora 15.00, la 
adresa de e-mail dsc@just.ro ori la nr. tel: 0372041284 cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de 
a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi, în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi 
numelui participanţilor. 

Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute/asociaţie 
profesională sau, după caz, participant. 

 

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele 
de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului 
justiţiei nr. 46/C/2011 poate fi consultat aici. 
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