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CAMERA NOTARILOR PUBLICI BRAȘOV           
NOTARI  PUBLICI              
          
            

SIMPOZION 
18-19 MARTIE 2016 

Cursurile se vor desfășura la Camera Notarilor publici Brașov, Strada Dr. Toma Ionescu, nr 2A, Brașov, jud. Brașov 
 

Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  
Vineri 

18 martie 
2016 

13,30-15,00 
(2 ore) 

Prim-Vicepreședinte 
UNNPR 

Notar public dr. Ion Marin 

- Publicitate imobiliară 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 

publici 

2.  
Vineri 

18 martie 
2016 

16,00-17,30 
17,45-19,15 

(4 ore) 
Expert 

Bogdan Dumitrache 

- Cesiunea de contracte; 
- Principiul specializării capacității de folosință; 
- Contractul de tranzacție. Acordul de mediere. Hotărârea de expedient. 
Implicații în cazul procedurilor notariale; 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 

3.  
Sâmbătă 
19 martie 

2016 
09,00-10,30 

(2 ore) 
Prim-Vicepreședinte 

UNNPR 
Notar public dr. Ion Marin 

- Publicitate imobiliară 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 

publici 

4.  
Sâmbătă 
19 martie 

2016 

10,45-12,15 
13,00-14,30 

(4 ore) 
Notar public dr. 

Ioan Popa 

- Substituțiile fideicomisare 
- Sezina 
- Interzicerea testamentelor comune reciproce/conjuncte 
- Forma procurilor și a declarațiilor de renunțare la moștenirea cerută de 
dreptul român 
- Calitatea de moștenitor. Definirea noțiunii de moștenitor și de succesibil 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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5.  
Sâmbătă 
19 martie 

2016 
14,45-16,15 

(2 ore) 
Director INR 

Andrada Raluca Tănase 

- Legea aplicabilă succesiunii. Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de 
succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor 

- Stabilirea competenței internaționale pentru desfacerea căsătoriei prin 
divorț de către notarul public român 

- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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