
 

Luigi Cazzavillan, nr.11, etaj 2, Sector 1, BUCUREȘTI-ROMÂNIA 
Tel.: +(4031) 437.98.19; 437.98.21 Fax: +(031)437.98.20; E-mail: secretariat@institutulnotarial.ro;  

 

CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ           
NOTARI  PUBLICI           
CICLUL II 
SERIA a 5-a 
MODULUL  2           

 
O R A R 

15-17 mai 2015 
Cursurile se vor desfășura sediul camerei din strada Ion Budai Deleanu, nr.72, etaj 1 

 
Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  Vineri 
15 mai 

13,00-14,30 
(2 ore) 

Drept procesual civil 
Notar public Prof. univ. dr.  

Paul Dinu Vasilescu 

• Procedura citării, comunicării și a notificării în materie notarială în 
țară și în străinătate 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
15 mai 

14,45-16,15 
16,30-18,00 

(4 ore) 

Elemente de drept 
succesoral și procedura 

succesorală notarială 
Conf. univ. dr. 

Mircea Dan Bob 

• Retransmiterea dreptului de opțiune succesorală 
• Tipuri de testamente 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  Sâmbătă 
16 mai 

9,00-10,30 
10,45-12,15 

(4 ore) 

Elemente de dreptul 
familiei 

Notar public 
Virginia Beldea 

• Regimuri matrimoniale şi convenţiile matrimoniale prin care 
aceste regimuri se aleg de către soți, clauza de preciput 

• Căsătoria, nulitatea, desfacerea căsătoriei, după caz, acordul 
autorităţii tutelare, obligaţia de întreţinere 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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4.  Sâmbătă 
16 mai 

12,45-14,15 
14,30-16,00 

(4 ore) 

Elemente de drept 
succesoral și procedura 
succesorală notarială: 

Notar public 
Ioana Lambrina Vidican 

• Soluții date în procedura succesorală 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  Duminică 
17 mai 

9,00-10,30 
(2 ore) 

Drept societar 
Asistent univ. dr. 

Sergiu Golub 

• Transmiterea părților sociale pe cale succesorală 
• Părțile sociale și acțiunile bunului propriu sau bunului comun 
• Lichidarea la succesiune, declarații privind părțile sociale și acțiunile 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

6.  Duminică 
17 mai 

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

(4 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Notar public 

Prof. univ. dr. Dan Andrei 
Popescu 

• Regimul internațional al succesiunilor: 
- regulile de competență internațională 
- localizarea succesiunilor și determinarea Legii aplicabile acestora 

– Regulamentul European nr. 650/2012 
- acceptarea și executarea actelor autentice în materie succesorală 
- Certificatul european de moștenitor 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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