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CAMERA NOTARILOR PUBLICI CRAIOVA           
NOTARI  PUBLICI              
               

SIMPOZION 
27-28 MAI 2016 

 
Cursurile se vor desfășura în Aula Facultății de Mecanică, Calea București, nr. 107 CRAIOVA 

 
Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  
Vineri 
27 mai 
2016 

10,00-11,30 
11,45-13,15 
14,00-15,00 

(5 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. 

2.  
Vineri 
27 mai 
2016 

15,30-17,00 
17,15-18,00 

(3 ore) 
Notar public 
Laura Badiu 

- Aspecte practice privind modalitățile de transformare și stingere a obligațiilor. 
- 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 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 

3.  
Sâmbătă 
28 mai 
2016 

10,00-11,30 
11,45-12,30 

(3 ore) 

Mihaela Drăgoiu-Director, 
Direcția Supraveghere și 

Control 
Babiciu Carmen 

Analist financiar, Direcția 
Analiză și Prelucrare a 

Informațiilor 

- Provocări în implementarea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor. 
- Principalele responsabilități în aplicarea prevederilor Legii nr.656/2002. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici. 

4.  
Sâmbătă 
28 mai 
2016 

13,30-15,00 
15,15-16,00 

(3 ore) 
Notar public 

Iulia Iordache 

- Publicitate imobiliară. 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici. 
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