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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
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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

-
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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.
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