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CAMERA NOTARILOR PUBLICI

Doamnei/ Domnului Pregedinte
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Regulamentul de
aplicare a Legii notarilor publici si a activit5tii notariale nr. 36/1995, aprobat
prin Ordinul ministrului justitiei nr.23331C12013 cu modificSrile si complet}rile
ulterioare, coroborate cu prevederile aft. 2 alin. (1) 9i alin. (2) din
Regulamentul pentru organizarea si desfSgurarea examenului sau a
concursului pentru dob6ndirea calitSlii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul
ministruluijustitiei 27921Cl19.t0.2017, vh inainttm, in copie, urm5toarele:
-Hot5rArea Consiliului Uniunii nr. B1/13.10.2017 privind aprobarea
tematicii 9i a bibliografiei pentru suslinerea examenului sau a concursului

in

pentru dob6ndirea calitSlii de notar stagiar;
-Adresa nr. 4157494110.11.2017 a Ministerului lustitiei prin care acesta
9i-a exprimat avizul in leg6tura cu tematica si bibliografia sus menlionat5.
FatE de cele de mai sus, ve rug5m sE dispuneti postarea, atat a tematicii
si a bibliografiei pentru suslinerea examenului sau a concursului pentru
dob6ndirea calitilii de notar stagiar, c6t 9i a avizului Ministerului Justitiei pe
pagina de internet a Camerei. Mentionim faptul c5, acestea au fost publicate
pe site-ul Uniunii la adresa www.uniuneanotarilor.ro.
Cu deosebitd consideralie,

Notar pu c,
iorel Minescu
Dumit
Pregedintele Uniunii Na lionale a Notarilor Publicidin Romdnia

General Berthelot nr.41, sector 1, BUCURESII - ROMANIA
+(40)21-313.99
20; 021-313.99.23; 021-313 99.37; 021-313 99 41 Fax: +(40)21-313 99 10
rel.
Cod operator de date cu caracter personal 4414

il

I

I
Consiliul Uniunii

HOTARAREA nr. 81/ 13 .[O.2OL7

Avdnd in vedere adresa nr. 128U06.10.2017 a Institutului Notarial
Rom6n, inregistrat5 la Uniune sub nr. 5610106.10.20t7, prin care s-a
comunicat Decizia nr. 5/06.10.2017 a Consiliului $tiinlific al Institutului Notarial
Rom6n referitoare la propunerea de completare a tematicii si a bibliografiei
examenului sau concursului privind dob6ndirea calititii de notar stagiar;
Jindnd seama atat de Decizia nr.5/06.10.2017 a Consiliului $tiinlific al
Institutului Notarial Rom6n, c6t 9i de avizul favorabil comunicat Institutului
Notarial RomSn de c5tre dl. prof. univ. dr. Gabriel Boroi;
7 privind aprobarea
tematicii si a bibliografiei pentru suslinerea examenului gilsau concursului
pentru dob6ndirea calitSlii de notar stagiar;
In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea notarilor publici
si a activitSlii notariale, nr.361t995, republicatS, cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare, precum si aft. 6 alin. (5) gi aft. 171 din Regulamentul de aplicare a
Legii notarilor publici 9i a activitSlii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul
ministrului justitiei nr.23331C12013 cu modificSrile si completSrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 55 alin. (9) si ad. 56 alin. (1), lit. r) din
Legea notarilor publici 9i a activitSlii notariale, nr.36/1995, republicatS, cu
modific5rile si complet5rile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin.
(2) si art. 27 alin. (1) pct. 4 din Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici
din Rom6nia cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare;
Consiliul Uniunii Nalionale a Notarilor Publici din Rom6nia adopti
VEzSnd Hot5r6rea Consiliului Uniunii nr.

Prezenta
Art.1

-

H

orA

nA

7 21

R

27 .09.20

1

r:

Se aprob5 completarea tematicii si

a bibliografiei pentru

suslinerea examenului 9i/sau concursului pentru dobdndirea calitSlii de notar
stagiar, cu subiecte din materia Dreptului procesual civil, potrivit anexei nr. 1,
care face parte integrant5 din prezenta hot5r6re.

Art.2 - Se aprob5 forma actualizatS potrivit dispoziliilor art. 1, a tematicii
9i a bibliografiei pentru suslinerea examenului 9ilsau concursului pentru
dob6ndirea calitSlii de notar stagiar, prev5zut5 in anexa nr.2, care face parte
integrantd din prezenta hot5r6re.

Art.3

-

Hotirdrea Consiliului Uniunii nr. 72127.09.20L7 se abrogd

intruc6t a r5mas fSrd obiect.

Att,4 -

Prezenta hotSr6re se comunic5 Ministerului Justitiei,
aviz5rii tematicii 9i a bibliografiei prevdzute la art.2.

in

vederea

Art.s -

DupE oblinerea avizului Ministerului Justiliei, prezenta hotdr6re
va fi comunicat5 Institutului Notarial Rom6n 9i celor interesali, prin intermediul

Notarilor Publici, pe

fi

postat5 pe site-ul Uniunii Nalionale a
site-ul Institutului Notarial Rom6n si pe site-urile

Camerelor Notarilor Publici, 9i va

Camerelor Notarilor Publici.

Aft.6

-

Serviciul Registraturd

9i Comunicare va urmSri ducerea

indeplinire a prevederilor prezentei hotEr6ri.

Nota public,

olel Min

Dum

Pregedintele Uniunii Nat

norAnAna nr.

aU 8.10.2017

a

otarilor

n Rom6nia

la

AnexS nr. 1 la HotdrSrea Consiliului
Uniunii

nr. B1/i3.10.2017

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind
dob6ndirea calitStii de notar stagiar

DREPT PROCESUAL CIWL

1. Citarea 9i comunicarea actelor de procedurd
- Cuprinsul citaliei
- Persoanele care urmeazS a fi citate gi locul citSrii
- Modalit5tile de comunicare
- lnmSnarla citatiei si a altor acte de procedurd

2. Nulitatea actelor de proceduri
- Noliune
- Clasificarea nulitelilor
- Cazurile de nulitate
- Efectele nulitetii
3. Termenele procedurale
- Noliune si clasificare
- Durat5
- Intrerupere
- Mod de calcul

Legislalie relevantS: Codul de proceduri civilS
NotS: In vederea pregetirii pentru concurs/examen, candidafii vor putea consulta lucrEri de
specialitate sau orice alt5 documentatie adus5 la zi in raport cu modificdrile legislative
intervenite p6n5 la data publicErii anunlului privind organizarea examenului/concursului.

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea calitStii
de notar stagiar
Page
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Anexi nr. 2 la Hotbr6rea Consiliului
Uniunii

nr. 81/13.10.2017

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind
dob6ndirea calitSlii de notar stagiar

DREPT

cIvIL

-

PARTEA GENERALA

1. Aplicarea legii civile

2. Rapo*ul juridic civil

-

Noliune, caractere, structuri
Conlinutul raportului juridic civil
Obiectul raportului juridic civil

3. Actul juridic civil

-

Definilie 9i clasificare
Capacitatea de a incheia actul juridic civil
Consim!5m6ntul

Oblectul actului juridic civil
Cauza (scopul) actului juridic civil

Forma actului juridic civil

Modalititile actului juridic civil
Efectele actului juridic civll

Nulitatea actului juridic civil

Legislatie relevantS: Codul civil
Notd: in vederea preg5tirii pentru concurs/examen, candidatii vor putea consulta lucrSri de
specialitate sau orice altS documentalie adus5 la zi in raport cu modific5rile legislative
intervenite pAni la data publicSrii anunlului privind organizarea examenului/concursului.

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea
de notar stagiar

calititii
Page 1

4, Drept civil
Persoana

-

-

Persoanele

fizici

Capacitatea de folosinlE a persoanei fizice
Capacitatea de exerciliu a persoanei fizice
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

Persoana juridic5

-

Capacitatea de folosinti a persoanei juridice
Capacitatea de exerciliu a persoanei juridice

Legislatie relevantS: Codul civil
NotS: In vederea pregitirii pentru concurs/examen, candidalii vor putea consulta lucrdri de
specialitate sau orice alti documentalie adus5 la zi in raport cu modificirile legislative
intervenite p6n5 la data publicirii anunlului privind organizarea examenului/concursului .

DREPT CIVIL- DREPTURILE REATE PRINCTPALE

1. Dreptul de proprietate privatd
2. Dreptul de proprietate publici

3, Modalit5li juridice ale dreptului de proprietate

4. Dezmembrimintele dreptului de proprietate

-

Dreptul de superftcie
Dreptul de uzufruct

5. Publicitatea imobiliard

-

tnscrierile in catea funciar5

Leoislatie relevantS: Codul civil
XoiS: tn vederea pregitirii pentru concurs/examen, candidalii vor putea consulta lucrSri de
specialltate sau orlce alt5 documentalie adusE la zi in raport cu modificirile legislative
intervenite pAnd la data publicirii anunlului privind organizarea examenului/concursului.

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea calitStii
de notar stagiar
Page

Z

DREPT CIVIL

-

TEORIA GENERALI A OBLIGATIITOR

1. Executarea obligaliilor

-

Plata

2. Transmisiunea 9i transformarea obligatiilor

-

Cesiunea de crean!5

Subrogalia personalS
Preluarea datoriei

Novalia

3. Stingerea obliga!iilor

-

Compensatia
Darea

in plati

Remiterea de datorie

4. Garantarea obligatiilor

-

Fideiusiunea

Ipoteca (fErE executarea ipotecii)

Legislatie relevantS: Codul civil
Notd: in vederea preg5tirii pentru concurs/examen, candidalii vor putea consulta lucrSri de
specialitate sau orice altS documentatie adusb la zi in raport cu modificdrile legislative
intervenite p6nE la data public5rii anunlului privind organizarea examenului/concursului.

DREPT CIVIT

-

-

CONTRACTELE SPECIALE

Contractul de v6nzare
Contractul de donalie
Contractul de localiune
Contractul de mandat
Contractul de intrelinere
Contractul de tranzaclie

Legislatie relevanti: Codul civil
NotS: in vederea preg5tirii pentru concurs/examen, candidalii vor putea consulta lucrSri de
specialitate sau orice alt5 documentalie adusb la zi in raport cu modific5rile legislative
intervenite pAnb la data public5rii anunlului privind organizarea examenului/concursului.

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea calitStii
de notar stagiar
page
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DREPT CIWL

- SUCCESIUNI

1. Reguli generale privitoare la mogtenire

-

Felurile mogtenirii
Deschiderea mogtenirii
Capacitateasuccesorald

Nedemnitateasuccesorali

2. Mogtenirea legalS

-

Principiile generale ale devoluliunii legale a
mogtenirii
ReprezentareasuccesoralS
Clasa

I de mogtenitori

legali

Clasa a

II-a de mogtenitori legali

Clasa a

III-a de mostenitori

legali

Clasa a IV-a de mogtenitori legali

Drepturile succesorale ale solului supravieluitor

3. Mogtenirea testamentare

-

Noliunea de testament.Condilii de validitate
Feluri de testamente

Legatul: noliune, desemnarea legatarului,
clasifi care, caducitatea legatului

4. Dreptul de op;iune succesorald

-

Nofiune
Subiecte

Conditii de validitate
Caractere juridice

Termenul de opliune
Exercitarea dreptului de optiune

Legislatie relevantS: Codul civil
NotS: in vederea preg5tirii pentru concurs/examen, candidatii vor putea consulta lucriri de
specialitate sau orice alt5 documentalie adusb la zi in raport cu modificirile legislative
intervenite pAni la data publicirii anunlului privind organizarea examenului/concursului.

Tematica 9i bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea
de notar stagiar

calititii
Page 4

DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Citarea ga comunicarea actelor de proceduri
- Cuprinsul citaliei
- Persoanele care urmeaz5 a fi citate 9i locul citirii
- ModalitSlile de comunicare
- InmAnarea citatiei si a altor acte de proceduri

2. Nulitatea actelor de proceduri
- Noliune
- Clasifi carea nulititilor
- Cazurile de nulitate
- Efectele nulititii
3. Termenele procedurale
- Noliune 9i clasificare
- Durati
- lntrerupere
- Mod de calcul

Legislatie relevantS: Codul de procedurS civilS
NotS: In vederea pregStirii pentru concurs/examen, candidalii vor putea consulta lucr5ri de
specialitate sau orice alt5 documentalie adusi la zi in raport cu modificbrile legislative
intervenite p6ni la data publlc5ril anunlului privlnd organizarea examenului/concursului.
LEGISLAITA NOTARIALA

1. ORGANIZAREA ACTIVITATII NOTARIALE

.
.
.

Activitatea notarial5. Dispozitii generale
Competenta notarului public
Organizarea activitatii notarilor publici

o Organizarea, functionarea gi evidenta notarilor publici
o Actualizarea numarului de notari publici
o Dob6ndirea calitbtii de notar public
o Numirea in funclia de notar public
o Incetarea calitelii de notar public
o Suspendarea din exerciliul functiei de notar public

Exemplificativ si nelimitativ: art. 1- art.45 din Legea notarilor publici gi a activit5tii notariale
nr. 36/1995, republicatS in Monitorul Oficial al RomAniei, Patea I, nr.444 din 18 iunie 2014,
cu modificirile gi complet5rile ulterioare, denumitS in continuare Lege; aft. 1- art.84, art.
97 -107 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici 9i a activitSlii notariale nr.
3611995, aprobat prin Ordlnul ministrului justitiei nr. 2.3331C120L3, publicat in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modific5rile 9i completSrile
ulterioare, denumit in continuare Regulament.

Tematica 9i bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea calitetii
de notar stagiar
Page 5

2. CAMERA NOTARILOR PUBLICI
Exemplificativ 9i nelimitativ:

at.

3, art. 46

-

51 din Lege/art. 143

-

aft. 158 din Regulament.

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI. CASA DE ASTGURARI A
NOTARILOR PUBLICI. INSTITUTUL NOTARIAT ROMAN. CASA DE PENSII A
NOTARITOR PUBLICI. CENTRUT NATIONAL DE ADMINISTRARE A REGISTRETOR

3.

NOTARIALE
Exemplificativ gi nelimitativ: art. 52 - 62 din Lege/art. 159 - art. 194 din Regulament.

4.

ARHM 9I

EVIDENTA ACTMTATII NOTARIATE

Exemplificativ 9i nelimitativ: art. 159-162 din Lege/art. 97 - art. 142 din Regulament

5. CONTROLUL ACTIVTTATII NOTARIALE
Exemplificativ gi nelimitativ: art. 156-158 din Lege/art. 332- art. 334 din Regulament

6. DREPTURILE gI iNDATORIRITE NOTARITOR PUBLICI
Exemplificativ si nelimitativ: aft. 6, art. 9 -10, art. 20, art. 63

-

art.7l, art. 73 lit. o) din Lege

/art. 10 - 14 din Statutul Uniunii Nalionale a Notarilor publici din Rom6nia, aprobat
Hot5r6rea congresului Notarilor Publici din Rom6nia nr.

oficial al Rom6niei, Partea

l0lz0l4,

publicatS

in

I, nr. 853 din 24 noiembrie 2014, cu completdrile

denumit in continuare statut /art. L4

prin

Monitorul
ulterioare,

- arl. 16, art. 19, art.23 - 26 din codul deontologic al

notarilor publici din Rom6nia, aprobat prin Hotirarea congresului Notarilor publici din
Rom6nia nr.9/2015, publicat in Monitorul oficial al Rom6niei nr. 930 din 16 decembrie 2015,

cu modificdrile ulterioare.

7. RASPUNDEREA NOTARILOR PUBLICI
Exemplificativ gi nelimitativ: arl..37, art.72

at.

- art.76 din Lege/art.

15

-

19 din Statut

/art. 96,

195-210 din Regulament

II.

PROCEDURILE NOTARIALE

1. DISPOZITII COMUNE/GEN ERALE. REDACTAREA ACTELOR
Exemplificativ gi nelimitativ: art.77 - art. 88 din Lege/art. 211 - art. 224 din Regulament.

2. AUTENTIFICAREA TNSCRISURILOR
Exemplificativ si nelimitativ: art. 89

-

art. 100 din Lege/art. 225- aft.232 din Regulament/

att.269, art. 638-639 Cod de proceduri civilS/

Tematica 9i bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea
de notar stagiar

calitilii
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3, PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA
Exemplificativ gi nelimitativ: art. 101

- art. 118 din Lege/art.

233

-

259, art. 330 - art. 331

din Regulamenflart. 1042 Cod civil/art. 193 Cod de proceduri civili, art. 427 Cod de
procedurE civilS.

4.

PROCEDURA MEDTERTT

9r

ARBTTRATULUT PENTRU SOLUTIONAREA

LITIGIITOR INTERPROFESIONALE
Exemplificativ Sl nelimitativ: art. 133 din Lege/at. 289 - art. 294 dln Regulament

s. PROCEDURA DTVORTULUT
Exemplificativ 9i nelimitativ:

at.

136 din Lege

I arI. 267 - arl.27B din Regulament

5. RESPINGEREA UNUI ACT SAU A UNEI PROCEDURI NOTARIALE
Exempliflcativ 9i nelimitativ: aft. 85, art. 138 - art. 143, aft. 157 din Lege/

art. 221, art.332,

art. 334 din Regulament.
7. ALTE PROCEDURI NOTARTALE

.

Legalizarea semniturilor gi a sigiliilor
Exemplificativ gi nelimitativ: art. 146 din Lege/art.297 - art. 299 din Regulament/art. 2 9i aft.
6 din Regulamentul privind forma gi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat,
precum 9i modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului 9i pSdurilor nr. 1.34612011, publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei,
Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificirile gi completSrile ulterioare,
. Darea de datS certd inscrisurilor
Exemplificativ gi nelimitativ: afc. 147 din Lege/art. 300 din Regulament/art. 278 Cod de
procedurE civili.

.

Ce*ificarea unor fapte. Certificarea proceselor verbale sau hotdrdrilor
organelor colegiale

Exemplificativ gi nelimitativ: aft. 148 - art. 149 din Lege/art. 301 - art. 310 din Regulament

.

Legalizarea copiilor dupi inscrisuri

Exemplificativ 9i nelimitativ: art. 150 din Lege/at. 311

.

-

art. 317 din Regulament.

Primirea in depozit de inscrisuri

ti documente
Exemplificativ gi nelimitativ: art. 152 din Lege/art. 325 - art. 326 din

Regulament/

Regulamentul privind forma 9i modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum
gi modul de marcare a arborllor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului

mediului gi ptdurilor nr. 1.346/2011, publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei, Paftea

I,

nr.

346 din 18 mai 2011, cu modificdrile gi completerile ulterioare

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dobindirea
de notar stagiar

calititii
Page 7

.

Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

ti

reconstituirea actelor

orginale
Exemplificativ

gi

nelimitativ:

art. 154

- at.

155 din Lege/aft. 328

- at.

329

din

Regulament/art. 285 Cod de procedurd civilS.

Bibliografie:

1)

Legea notarilor publici gi a actlvitSlii notariale nr. 36/1995, republicati in Monitorul
Oflcial al RomAniei, Partea I, nr. 444 din 18 iunie 20L4, cu modificirile gi completbrile

ulterioare,

2)

4)

5)

6)

vigoare

la data

anuntului

de

organizare

a

examenului/concursului;
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici 9i a activitSlii notariale nr. 36/1995,
aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 2.3331C12013, publicat in Monitorul Oficial
al Rom6niei, Paftea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modific5rile 5i completErile

ulterioare,

3)

in forma in

in forma in

vigoare

la data

anuntului

de

organizare

a

examenului/concursului;
Statutul Uniunii Nalionale a Notarilor Publici din Rom6nia, aprobat prin Hot5rarea
congresului Notarilor Publici din Romania ff. 1012014, publicatS in Monitorul oficial al
RomAniei, Partea I, nr. 853 din 24 noiembrie 20t4, cu completirile ulterioare;
Codul deontologic al notarilor publici din RomAnia, aprobat prin Hot|r6rea Congresului
Notarilor Publici din Rom6nia nr.912015, publicat in Monitorul oficial al Rom6niei nr.
930 din 16 decembrie 2015, cu modificSrile ulterioare, in forma in vigoare la data
anunlului de organizare a examenului/concursului;
Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicatS in Monitorul oficial al RomSniei,
Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modific;rile 9i completbrile ulterioare, Si Legea
nr. 77|2OLL pentru punerea in aplicare a Legii nr. 28712009 privlnd Codul civil,
publicatl in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare, in forma in vigoare la data anunlului de
organizare a examenului/concursului;
Legea nr. t3412010 privind codul de procedurS civili, republicat5 in Monitorul oficial
al Rom6niei, Paftea I, nr.247 din 10 aprilie 2015, cu modificSrile, completirile si
rectificSrile ulterioare, in forma in vigoare la data anuntului de organizare a

7)

8)-

examenului/concursului ;
Regulamentul privind forma gi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat,
precum gi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin
ordinul ministrului mediului gi pEdurilor nr. 1.3461201L, publicat in Monitorul oficial al
Rom6niei, Patea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare,
in forma in vigoare la data anunlului de organizare a examenului/concursului;
Legea nr. 461200g - Codul silvic, republicatd in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

NOTE:
1

Actele normative indicate exemplificativ 9i nelimitativ in bibliografie se vor
aduce la zi, Tn raport cu modific5rile legislative intrate in vigoare pAnd la data
anunlului de organizare a examenului/concursului, daci intereseazd tematica,
fiind incluse automat in bibliografie.

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea calitiJii
de notar stagiar
Page B

2.

Candidatii au obligatia consultirii actelor normative cu incidentE asupra
tematicii indicate in bibliografie. Pentru ugurinta consult5rii, sunt evidentiate
exemplificativ 9i nu limitativ o parte din aceste surse legislative, in principal
cele uzuale in domeniul activitSlii notariale.

3.

Candidatii vor avea

in vedere inclusiv regulile comune gi speciale

aplicabile

activitetii notariale, prevtzute de Legea notarllor publici si a activiGlii
notariale nr.36/1995, republicatS, cu modificirile si completdrile ulterioare 9i
in Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activititii notariale nr.
361t995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiel nr. 23331C/2013, cu
modific5rile 9i completirile ulterioare, in forma in vigoare la data anun[ului de
organizare a examenului/concursului.

Tematica gi bibliografia examenului sau concursului privind dob6ndirea
de notar stagiar

calititii
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Citre: Domnul Dumitru-Vioret
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TUAUf SCU

Pre$edinte
Uniunea Nalionatd a Notaritor pubtici

Ref: Adresa nr. 5610/2017 a uNNp, privind tematica gi bibtiografia pentru examenu[
sau
concurs pentru dobandirea catitifii de notar stagiar, aprobate prin Hotirarea nr.
81 /13.10.2017 a Consiliutui Uniunii Nagionate a Notaritor pubtici
Stimate Domnule Pregedinte,
Ca urmare a Adresei nr.5610127.09.7017 a Uniunii Nationate a Notarilor pubtici, comptetatd
in data de 18.10.2017, inregistrati [a MinisteruI Justiliei cu nr. 51494/2017, vi comunicim:

Avand in vedere prevederite art. 2 atin. (1) din Regutamentut pentru organizarea
5i
desfi$urarea examenutui sau a concursului pentru dob6ndirea catitilii de notar stagiar,
aprobat prin ordinul ministrutui justiliei nr. 2792/ C/19.10.2017 1, avizim tematica
$i
bibtiografia pentru examenul sau concurs pentru dobandirea catititii de notar stagiar,
aprobate prin Hotlrdrea nr. 81 /13.10.2017 a Consitiutui Uniunii Nalionate a Notaritor pubtici.

Cu

deosebiti considera!ie,
Prof.

r.

'l

o

ADER
,&

ti
i':. :j.:

1

publicat in Monitor.(t OficiaL al Romaniei, partea l, nr, g61
din 1 noiembrie ZO17
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