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CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ           
NOTARI  PUBLICI            
CICLUL II 
SERIA a 5-a  
MODULUL  3            

 
O R A R 

16-18 octombrie 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 

16 octombrie 
2015 

14,00-15,30 
15,45-17,15 
17,15-18,15 

(5 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Notar public 

Prof. univ. dr. 
Dan Andrei Popescu 

• Normele conflictuale în materia relațiilor de familie 
• Normele conflictuale privind moştenirea, alte norme 

conflictuale în materie succesorală 
• Certificatul european de moștenitor 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  
Sâmbătă 

17 octombrie 
2015 

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

(4 ore) 

Proceduri notariale 
prevăzute de Legea 

nr.36/1995 
Notar public 

Mirela Moise 

• divorțul pe cale notarială gradul de complexitate a completării 
cererii de divorț în privința acelor aspecte de amănunt care vor 
fi cuprinse (în cazul divorțului, când soții au copii minori) în 
convenția încheiată sub semnătură privată (la data depunerii 
cererii) și apoi în formă autentică (la data împlinirii termenului 
de reflecție, când soții stăruie în divorț); cuprinsul declarației 
soților la data depunerii cererii de divorț; audierea minorului; 

• apostilarea şi supralegalizarea actelor notariale; 
• respingerea unui act sau a unei proceduri notariale; 
• legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor; 
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• darea de dată certă înscrisurilor; 
• certificarea unor fapte; 
• legalizarea copiilor după înscrisuri; 
• Efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
- primirea în depozit de înscisuri şi documente; registrul de 

evidență a dispozitivelor speciale de marcat; 
- acte de protest al cambiilor, cecurilor şi a altor titluri la ordin; 
- eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale; 
• - reconstituirea actelor originale 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  
Sâmbătă 

17 octombrie 
2015 

13,00-14,30 
14,45-16,15 
16,30-17,30 

(5 ore) 

Cadastru și publicitate 
imobiliară 

Notar public dr. 
Ion Marin 

• Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară 

• Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

4.  
Duminică 

17 octombrie 
2015 

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

(4 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 

• Activitatea notarială și executarea silită 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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