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CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI          
NOTARI  PUBLICI              
          
            

SIMPOZION 
03-04 IUNIE 2016 

Cursurile se vor desfășura la  Centrul de Conferințe AUDITORIUM PALLADY din Bdul Theodor Pallady nr. 40G 
SALA   BUENOS    AIRES (Mezanin) 

 

Nr. crt. Ziua Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  
Vineri 

03 iunie 
2016 

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

(3 ore) 

Notar public 
Corrado Malberti 

Italia 

- Modalitățile de înregistrare a societăților comerciale din Uniunea 
Europeană, actele cu care se dovedește existența societăților și persoana 
desemnată a angaja societatea. Regimul offshore-urilor. Actele lor 
doveditoare și persoana care poate angaja offshore-ul. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 

2.  
Vineri 

03 iunie 
2016 

16,00-17,30 
17,45-18,30 

(3 ore) 

Vicepreședinte UNNPR 
Notar public 

Doina Rotaru 

- Proceduri notariale prevăzute de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a 
activității notariale. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 

3.  
Sâmbătă 
04 iunie 

2016 
09,00-10,30 

(2 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 
Prof. univ. dr. Notar public 

Irina Sferdian 

- Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate prin credite. Darea în plată, legea dării în plată 
- Înscrierea provizorie în cartea funciară a unor drepturi afectate de condiție 
(drepturi dobândite prin donație, vânzarea cu pact de răscumpărare, 
accesiune imobiliară). 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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4.  
Sâmbătă 
04 iunie 

2016 
10,45-12,15 

(2 ore) 
Conf. univ. dr. 
Oana Ghiță 

- Convenția matrimonială 
- Regimurile matrimoniale convenționale 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 

5.  
Sâmbătă 
04 iunie 

2016 

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

(3 ore) 
Prof. univ. dr. 

Mircea Dan Bob 

- Elemente de drept succesoral și procedura succesorală notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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