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CAMERA NOTARILOR PUBLICI SUCEAVA            
NOTARI  PUBLICI                

SIMPOZION 

07 – 08 APRILIE 2017 

Cursurile se vor desfășura la Complexul Turistic Conacul Domnesc, Strada Agronomului, nr. 445,Șcheia, jud. Suceava 

Nr. crt. Ziua 
Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  
Vineri 

07 aprilie 2017 

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

(3 ore) 

Notar public 
Laura Badiu 

- Impozitul pe transferul dreptului de proprietate după modificările aduse 
Noului Cod fiscal 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  
Vineri 

07 aprilie 2017 

15,45-16,15 
16,30-17,15 

(3 ore) 

Conf. univ. dr. 
Notar public 

Manuela Tăbăraș 

- Contractul de întreținere versus donația cu sarcină 
- Împăcarea părților în procesul penal. Renunțarea la plângerea prealabilă. 
Implicații în cadrul procedurilor notariale. Procedura scoaterii actelor din 
arhivă în cazul solicitării organelor de cercetare/urmărire penală/instanțe 
judecătorești. Abuzul în serviciu de vânzare în baza procesului verbal de 
licitație în procedura insolvenței 
- Autentificarea actelor notariale în temeiul unei procuri întocmite în 
străinătate 
- Pactul de preferință - promisiunea unilaterală - pactul de opțiune - 
promisiunea bilaterală comparații și clauze specifice fiecarui tip de contract 
- Autentificarea contractelor de vânzare în baza procesului verbal de licitație 
în procedura insolvenței 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 

3.  
Sâmbătă 

08 aprilie 2017 
11,30-13,00 

(2 ore) 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

- Registrele Naționale Notariale 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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4.  
Sâmbătă 

08 aprilie 2017 

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

(3 ore) 

Conf. univ. dr. 
Lucia Irinescu 

- Regimurile matrimoniale convenționale 
- Partajul în timpul căsătoriei 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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