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CAMERA NOTARILOR PUBLICI  GALAȚI            
NOTARI  PUBLICI                
          
            

SIMPOZION 
28 OCTOMBRIE 2016 

Cursurile se vor desfășura la  Restaurant Teatris, Galați, strada Lahovary, nr. 5-7 (lângă Parcul Eminescu) 
 
 

Nr. crt. Ziua Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  

Vineri 
28 octombrie 

2016 

9,00-10,30 
(2 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.  10,30-12,00 
(2 ore) 

Lector univ. dr. 
Sergiu Golub 

- Reprezentarea legală și convențională a instituțiilor de credit 
- Reprezentarea persoanelor juridice la autentificarea actelor notariale 
- Posibilitatea autentificării hotărâri AGA? 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 

3.  12,00-13,30 
(2 ore) 

Notar public 
Octav-Eusebiu Dănilă 

- Discuții privind noile prevederi ale Codului fiscal, obligațiile notarilor 
publici în lumina noilor prevederi 
-  Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 
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4.  

Vineri 
28 octombrie 

2016 

13,30-14,30 Pauză de masă 

5.  14,30-16,00 
(2 ore) 

Notar public 
Laura Badiu 

- Procedura divorțului 
- Partajul între soți 
- Aspecte fiscale 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 

6.  16,00-17,00 
(1 oră) 

Director INR 
Andrada Tănase 

- Elemente de drept european. Legislație primară și secundară 
- Divorțul cu element de extraneitate. Regulament CE 2201/2003 și 
dispozițiile de drept internațional privat ale Codului civil în materie 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 
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