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ACTUALITATEA
Informarea Colegiului Director 

cu privire la activitatea desf!"urat! în anul 2019
În anul 2019, ADUNAREA GENERAL! a Camerei Notarilor Publici Bucure!ti s-a

întrunit în 2 "edin#e, în zilele de 23 martie 2019 !i 16 noiembrie 2019, la Centrul de
Conferin"e “Auditorium Pallady” din Bucure#ti, Bd. Theodor Pallady nr.40G, Sector 3,
în cadrul c$rora au fost adoptate 7 hot$râri.

Prima adunare general$ din anul 2019 a avut loc în ziua de sâmb$t$, 23 martie
2019, cu urm$toarea Ordine de zi: 1). Prezentarea rapoartelor de activitate ale
Colegiului Director, Comisiei de Cenzori !i Funda"iei „Notar 2006” pentru anul 2018.
2). Prezentarea execu"iei bugetului de venituri !i cheltuieli pe anul 2018 !i aprobarea
bugetului de venituri !i cheltuieli pentru anul 2019. 3). Aprobarea Programului de
activitate pentru anul 2019. 4). Actualizarea num#rului de notari publici pentru anul
2019. Pronun"area asupra cererilor de asociere formulate de c#tre notari publici
membri ai Camerei Bucure!ti cu notari publici membri ai altor Camere. 5). Diverse.
Dup$ dezbaterea problemelor înscrise în ordinea de zi, Adunarea General$, în prezen"a
a 449 de notari publici, a adoptat 7 hot$râri, dup$ cum urmeaz$:

! Hot$rârea nr. 1/2019 "i Hot$rârea nr. 2/2019 pentru aprobarea
Rapoartelor de activitate ale Colegiului Director !i Consiliului Director al Funda%iei ”Notar
2006 pentru anul 2018, rectificarea Bugetului de venituri !i cheltuieli pentru anul 2018
ale acestora, aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018, precum !i
desc$rcarea de gestiune. Hot$rârea nr. 1/2019 a fost aprobat$ cu 447 de voturi
”pentru” !i 2 ab%ineri !i Hot$rârea nr. 2/2019 a fost aprobat$ cu unanimitate de voturi.

! Hot$rârea nr. 3/2019 pentru actualizarea Statutului !i Actului constitutiv ale
Funda%iei ”Notar 2006” !i de înregistrare a acestora la instan%a judec$toreasc$ !i la
Registrul entit$%ilor/unit$%ilor de cult pentru care se acord$ deduceri fiscale al A.N.A.F.
Hot$rârea a fost aprobat$ cu unanimitate de voturi.

! Hot$rârea nr. 4/2019 pentru aprobarea Bugetului de venituri #i cheltuieli
pentru anul 2019 al Camerei Notarilor Publici Bucure#ti, precum !i a elementelor de
strategie de dezvoltare !i politic$ de investi%ii pe anul 2019. Pentru anul 2019 s-a
prev$zut c$ vor continua investi%iile în dezvoltarea serviciilor Camerei, în special a
Direc%iei Arhiv$, iar celelalte ac%iuni prev$zute în Programul de activitate pentru anul
2019 propus pentru aprobare Adun$rii Generale se vor realiza f$r$ a necesita cre!terea
semnificativ$ a resurselor umane !i materialelor existente. Hot$rârea a fost aprobat$
cu unanimitate de voturi.

! Hot$rârea nr. 5/2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul
2019. Principalul obiectiv pentru acest an a fost finalizarea noului sediu de arhiv$ al
Camerei de la Cernica. Hot$rârea a fost aprobat$ cu unanimitate de voturi.

! Hot$rârea nr. 6/2019 privind propunerile de actualizare a num$rului de notari
publici pentru anul 2019 a fost aprobat$ cu 446 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotriv$”
!i 1 ab%inere. Hot$rârea a prev$zut urm$toarele propuneri de actualizare, înaintate
Consiliului Uniunii Na%ionale a Notarilor Publici din România:

– 10 posturi în Municipiul Bucure!ti destinate judec$torilor de la Înalta Curte de
Casa%ie !i Justi%ie care urmau s$ fie numi%i notar public, cu scutire de examen, în anul
2019;

– 7 posturi destinate notarilor stagiari care urmau s$ promoveze examenul de
definitivat: Municipiul Bucure!ti - 1 post, Jude%ul C$l$ra!i - 2 posturi (1 post în comuna
&tefan cel Mare, Circumscrip%ia Judec$toriei C$l$ra!i !i 1 post în ora!ul Lehliu Gar$,
circumscrip%ia Judec$toriei Lehliu Gar$), Jude%ul Giurgiu – 1 post în comuna Coliba!i,
Circumscrip%ia Judec$toriei Giurgiu, Jude%ul Ilfov - 3 posturi (1 post comuna Cornetu,
Circumscrip%ia Judec$toriei Cornetu, 1 post în comuna Afuma%i !i 1 post în ora!ul
Otopeni, ambele în circumscrip%ia Judec$toriei Buftea);

– 2 posturi destinate persoanelor cu cel pu%in 6 ani vechime în func%ii de
specialitate juridic$ !i care urmau s$ sus%in$ concursul de dobândire a calit$%ii de notar
public: Jude%ul Ialomi%a – 1 post în ora!ul C$z$ne!ti, circumscrip%ia Slobozia !i Jude%ul
Teleorman – 1 post în comuna Islaz, circumscrip%ia Judec$toriei Turnu-M$gurele;

– 3 posturi destinate concursului de schimbare de sedii ale birourilor notariale,
în jude%ul Ilfov: 1 post în ora!ul Pope!ti-Leordeni, circumscrip%ia Judec$toriei Cornetu,
1 post în comuna &tef$ne!tii de Jos !i 1 post în comuna Corbeanca, ambele în
circumscrip%ia Judec$toriei Buftea;

– neactualizarea a 3 posturi în jude%ul Ialomi%a: postul din localitatea F$c$eni,
circumscrip%ia Judec$toriei Fete!ti, postul din localitatea Grindu !i postul din localitatea
Adâncata, ambele în circumscrip%ia Judec$toriei Urziceni, care se înlocuiesc cu posturi
propuse în Municipiul Bucure!ti !i Jude%ul Ilfov.

- Prin Hot$rârea nr.7/2019 cu privire la cele cu notari publici din alte Camere,
aprobat$ cu unanimitate de voturi, Adunarea General$ a stabilit c$ aceste cereri de
asociere se analizeaz$ de c$tre Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Bucure!ti,
în vederea aviz$rii, în conformitate cu criteriile, condi%iile !i cerin%ele prev$zute în Lege
!i regulamente. Totodat$, s-a hot$rât ca eventualele cereri de asociere cu notari publici
din alte Camere, depuse la Camera Bucure!ti dup$ data acestei !edin%e, se vor discuta
de Adunarea General$ în anul urm$tor, pentru a fi avute în vedere la actualizarea
anual$ a num$rului de notari publici, întrucât prin aceste asocieri se realizeaz$ practic
o actualizare, prin cre!terea num$rului notarilor publici din Camera Bucure!ti.

A doua adunare general$ a Camerei Notarilor Publici Bucure!ti a avut loc în ziua
de sâmb$t$, 16 noiembrie 2019, în prezen%a a 434 de notari publici având pe
Ordinea de zi: ”Prezentarea noului sediu de arhiv# de la Cernica”. Prezentarea a fost
sus%inut$ de Pre!edintele Colegiului Director, doamna Laura Badiu, al$turi de notarii
publici, membri ai Comisiei de investi#ii care a organizat !i supervizat edificarea
noului sediu de arhiv$: Sorin Marina, reprezentant al Camerei în Consiliul Uniunii,
membru în Biroul Executiv al Uniunii, Horia Radu !i Florian Chiri%$, membri ai Colegiului
Director. Dup$ !edin%$, Colegiul Director a invitat to%i notarii publici la festivitatea
de inaugurare a edificiului arhivistic, dedicat$ !i zilei de 17 noiembrie – Ziua
Notarului, festivitate care s-a desf$!urat la noul sediu de arhiv$ de la Cernica !i la

care au luat parte !i oficialit$%i locale, reprezentan%i ai Arhivelor Na%ionale, precum !i
arhitec%i !i ingineri constructori care au participat la realizarea edificiului.

*
*     *

În anul 2019, COLEGIUL DIRECTOR s-a întrunit în 15 %edin&e, la care au
participat !i suplean%ii membrilor Colegiului Director, al$turi de reprezentan%ii Camerei
Bucure!ti în Consiliul Uniunii. &edin%ele Colegiului Director s-au desf$!urat, de regul$,
la sediul central al Camerei din Bucure!ti, Str. G-ral H.M. Berthelot nr.42A, Sector 1,
excep%ie f$când !edin%a din data de 11 ianuarie, care a avut loc la Sediul Secundar
Jude%ean Teleorman, din Alexandria, precum !i !edin%a din data de 9 octombrie 2019,
desf$!urat$ pe !antierul noului sediu de arhiv$, în comuna Cernica, jude%ul Ilfov.
Colegiul Director a adoptat 392 de decizii în anul 2019 (fa%$ de 299 de decizii în
anul 2018), o parte dintre acestea fiind aprobate, în situa"ii urgente, prin exprimarea
votului prin po!ta electronic$ de c$tre membrii Colegiului. 

Dintre deciziile aprobate de Colegiul Director, 283 de decizii au avut caracter
individual, vizând solu"ionarea cererilor notarilor publici, respectiv: asocierea
notarilor publici, prelungirea sau încetarea asocierii, suspendare la cerere, încetarea
suspend$rii, încetarea calit$%ii de notar public !i, dup$ caz, preluarea postului de c$tre
notarul public asociat, verificarea cuno!tin%elor privind legisla%ia notarial$ actualizat$
la reluarea activit$%ii de c$tre notarul suspendat pentru o perioad$ mai mare de 1 an,
precum !i efectuarea de înscrieri în Registrul Na"ional de Eviden"$ a Notarilor Publici
– R.N.E.N.P., inclusiv avizarea sediului biroului notarial !i emiterea licen%ei de
func%ionare.

Problemele de interes general au f$cut obiectul a 109 decizii adoptate de
Colegiu în anul 2019, între care men%ion$m:

! Informarea Colegiului Director c#tre Consiliul Uniunii cu privire la activitatea
desf#!urat# în anul 2018 (Decizia nr. 13/2019).

! Pentru Programul de formare profesional# continu# al notarilor publici pentru
anul 2019, Colegiul Director a propus trei simpozioane. De asemenea, pentru
Programul de formare profesional# pentru personalul de specialitate al birourilor
notariale pentru anul 2019, Colegiul Director a propus dou$ simpozioane.

! Propunerile de actualizare a num$rului de notari publici pentru anul
2019 au fost analizate de Colegiul Director în !edin%ele din 14 martie !i 21 martie
2019, la care au participat !i notarii publici coordonatori ai sediilor secundare jude%ene
ale Camerei. La formularea propunerilor de actualizare, Colegiul Director a luat în
considerare premisele actualiz#rii num#rului de notari publici pentru anul 2019 în
Camera Notarilor Publici Bucure!ti, în conformitate cu prevederile art. 21 !i art. 34
din Legea notarilor publici !i a activit$%ii notariale nr. 36/1995, republicat$, !i ale art.
26-28 !i art. 31-35 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995.  

! Prin Decizia nr.48/2019 Colegiul Director a aprobat formularea unei plângeri
prealabile împotriva refuzului Ministerului Culturii "i Identit$#ii Na#ionale
de a solu%iona în termenul legal cererile formulate prin Adresa Camerei Notarilor Publici
Bucure!ti nr.115/15.01.2019. 

Dup$ demersurile din anul 2018, prin Adresa nr. 115/15.01.2019, Camera Notarilor
Publici Bucure!ti s-a adresat Ministerului Culturii !i Identit$%ii Na%ionale reiterând
problemele legate de asigurarea securit$%ii circuitului juridic civil în ceea ce prive!te
opozabilitatea calit$%ii de monument istoric a unor imobile, în special faptul c$ viciile
din procedura de publicitate a calit$%ii de monument istoric a imobilelor au determinat
încheierea, f$r$ rea-credin%$, a unor contracte de vânzare-cump$rare sub sanc%iunea
nulit$%ii absolute prev$zut$ de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice.

Întrucât nu s-a primit r$spuns, dep$!indu-se cu mult termenul legal, prin plângerea
prealabil$, potrivit procedurii contenciosului administrativ, Camera Bucure!ti a solicitat
ministerului verificarea problemelor semnalate !i formularea r$spunsului scris c$tre
organiza%ia noastr$, precum !i reexaminarea actelor administrative cu caracter
normativ nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, men%ionate în adresa
noastr$, respectiv ”Metodologia privind exercitarea dreptului de preem%iune al statului
român, prin Ministerul Culturii !i Identit$%ii Na%ionale, respectiv prin serviciile publice
deconcentrate ale acestuia, în cazul vânz$rii monumentelor istorice aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat”, anex$ la
Ordinul ministrului culturii nr.2645/2003, modificat prin Ordinele nr. 2118/2007 !i nr.
2156/2017 !i abrogarea acestora, ca fiind nelegale.

Admi%ând, în parte, plângerea prealabil$ înaintat$ de Camera Notarilor Publici
Bucure!ti, în ceea ce prive!te nelegalitatea ordinelor sus-men%ionate, în data de 14
iunie 2019 Ministerul Culturii !i Identit$%ii Na%ionale a publicat pe pagina oficial$ de
internet, în dezbatere public$, proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, referitoare la exercitarea dreptului de preem"iune
în cazul vânz#rii de monumente istorice care ar urma s$ înlocuiasc$ actuala
”metodologie” de exercitare a dreptului de preemp%iune. 

În !edin%a din 11 iulie 2019, Colegiul Director a analizat proiectul de Ordin !i
Normele metodologice, formulând o serie de propuneri !i observa%ii pentru
simplificarea procedurilor, în special în cazul cel mai frecvent întâlnit în practic$,
respectiv cel în care Statul în%elege s$ nu î!i exercite dreptul de preemp%iune pentru
imobilele monumente istorice.

Totodat$, men%ion$m c$ în data de 25.06.2019 s-a primit la Camer$ r$spunsul
Ministerului Culturii, în care se precizeaz$ c$ Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice va face obiectul unei modific$ri legislative, care s$ rezolve
situa%iile întâlnite în practica notarial$ cu privire la imobilele monumente istorice.

! Dup$ cum se cunoa!te, în data de 19 aprilie 2019, Ministerul Justi%iei a publicat



3PUBLICA}IE PERIODIC~ DE INFORMARE {I ANALIZ~ 

BULETIN DE BUCURE!TI ACTUALITATEA
pe pagina oficial$ de internet, în dezbatere public$, proiectul de Ordin al ministrului
justi"iei pentru modificarea !i completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor
publici !i a activit#"ii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justi"iei nr.
2333/C/2013, înso%it de Referatul de aprobare. În !edin%ele din 15 mai !i 6 iunie 2019
Colegiului Director a decis formularea unor propuneri cu privire la proiectul supus
dezbaterii publice, propuneri aprobate prin Decizia nr.161/06.06.2019. Ulterior,
Ministerul Justi%iei a comunicat organiza%iei profesionale c$ procedura de dezbatere
public$ a proiectului din 19.04.2019 s-a finalizat, astfel încât propunerile Camerei
Bucure!ti au fost înaintate membrilor Consiliului Uniunii, pentru a fi avute în vedere
la elaborarea unor eventuale propuneri de modificare !i completare a Regulamentului.

! În !edin%a Colegiului Director din 6 iunie 2019 s-au clarificat unele aspecte legate
de actualizarea Statutului !i Actului constitutiv ale Funda#iei ”Notar 2006”,
înregistrarea acestora la instan%a judec$toreasc$ !i înregistrarea Funda%iei în Registrul
entit$%ilor/unit$%ilor de cult pentru care se acord$ deduceri fiscale.

! Tot în !edin%a din 6 iunie 2019, în continuarea demersurilor pentru punerea în
aplicare a Regulamentului General privind Protec"ia Datelor (RGPD), prin Decizia nr.
162/2019 s-au aprobat m$surile suplimentare de protec%ie IT pentru echipamentele
Camerei.

! Activitatea disciplinar$ "i de control a f$cut obiectul dezbaterilor în !edin%a
Colegiului Director din 11 iulie 2019, vizând, în special, actele finale de control ca
urmare a controlului delegat care se exercit$ de c$tre Colegiul Director. Colegiul
Director a aprobat promovarea ac%iunii disciplinare împotriva a doi notari publici.

! &edin%a extraordinar$ a Colegiului din 10 Septembrie 2019 a fost dedicat$
Acordului de parteneriat dintre Camera Notarilor Publici din Bucure"ti "i
Camera Notarilor din Hamburg, Germania, aprobat prin Decizia nr.270/2019.

! În luna octombrie 2019 s-au desf$!urat concursurile organizate de I.N.R.
pentru dobândirea calit$%ii de notar stagiar, admiterea în func%ia de notar public !i
schimbarea sediilor birourilor notariale. Prin Decizia nr. 232/2019, Colegiul a înaintat
I.N.R. propunerile cu privire la notarii publici desemna%i s$ fac$ parte din comisiile de
concurs, iar prin Decizia nr.282/2019 au fost desemna%i membrii Comisiei de avizare
a cererilor de înscriere la concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale.
Pentru cele trei tipuri de concursuri, au fost depuse la Camera Bucure!ti dosarele de
înscriere, respectiv 99 de candida%i pentru 6 locuri la intrarea în stagiu, 9 candida%i
pentru 2 posturi la concursul de admitere în func%ia de notar public !i 18 candida%i
pentru 3 posturi la schimbarea sediilor birourilor notariale.

! În ceea ce prive!te ”expertizele imobiliare”, Colegiul Director a luat în discu%ie

în !edin%a din 5 Septembrie 2019 realizarea, potrivit Noului Cod Fiscal, a Studiului
de pia#$ privind valorile minime imobiliare pentru Municipiul Bucure!ti !i Jude"ele
Ilfov, C#l#ra!i, Giurgiu, Ialomi"a !i Teleorman, aplicabil de la data de 01.01.2020. În
acest sens, s-a contractat de c$tre Camer$ realizarea acestei lucr$ri cu o societate de
consultan%$ tehnic$ !i luând în considerare ofertele de la mai multe societ$%i !i
negocierile purtate cu reprezentantul ofertantului cu pre%ul cel mai avantajos, Colegiul
Director al Camerei a aprobat efectuarea Studiului de pia#$ pentru anul 2020
privind valorile minime imobiliare în Municipiul Bucure"ti "i Jude#ele Ilfov,
C$l$ra"i, Giurgiu, Ialomi#a "i Teleorman de c$tre societatea Dumitrascu Expertize
S.R.L., cu sediul în Bucure#ti, Sectorul 1, J40/4672/14.04.2011, CUI 28351788. Dup$
finalizare, în cursul lunii decembrie 2019, Studiul de pia"# aplicabil în anul 2020 a fost
comunicat în format electronic (DVD), atât birourilor notariale, cât !i direc"iilor
generale regionale ale finan"elor publice Bucure!ti !i Ploie!ti din cadrul A.N.A.F, precum
!i instan%elor judec$tore!ti, pentru a fi utilizat începând cu data de 01.01.2020. 

*
*     *

În anul 2019, PRE'EDINTELE COLEGIULUI DIRECTOR a emis, în îndeplinirea
atribu%iilor legale, un num$r de 80 de dispozi#ii. 

De asemenea, s-a asigurat activitatea de audien#e acordate, cel pu%in odat$
pe s$pt$mân$, de c$tre Pre!edintele, Vicepre!edintele !i al%i membri ai Colegiului
Director (inclusiv membri suplean%i), la solicitarea notarilor publici sau a cet$%enilor,
însumând în anul 2019 perioad$ un num$r de 95 de audien#e. 

*
*     *

Evenimente importante:
! Sâmb$t$, 30 martie 2019 - ”Ac!iunea 3C” - plantare cop"cei la P$durea

Pustnicu din Br$ne!ti.
! Sâmb$t$, 25 mai 2019 - A 4-a edi%ie a Crosului Notarilor, în Parcul

Alexandru Ioan Cuza (Titan) din Bucure!ti 
! Vineri, 25 octombrie 2019 – Ziua Justi"iei Europene, Ac%iunea „Ziua Por!ilor

Deschise” la sediile Camerei din Bucure!ti, Alexandria, Giurgiu !i Slobozia. 
! Sâmb$t$, 14 decembrie 2019, - Petrecerea Cr"ciunului, la Palatul

Bragadiru din Bucure!ti.
! Luni, 16 decembrie 2019, - Concertul de Cr"ciun, la Ateneul Român 

Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Bucure%ti

S !rb!torile de iarn! au fost marcate de o serie
de evenimente tematice, organizate pentru
colegii no#tri din Camera Bucure#ti, eve -

nimente care ne-au adus împreun! #i au contribuit
la atmosfera de bucurie specific! s!rb!torilor. 

Astfel, în seara zilei de 16 decembrie 2019, în
haine de s!rb!toare, Ateneul Român, cel mai
prestigios edificiu dedicat muzicii simfonice din "ara
noastr!, a g!zduit #i anul acesta Concertul  de
Cr!ciun dedicat notarilor publici #i invita"ilor
acestora cu ocazia s!rb!torilor de iarn!. Suntem
deja la a doua edi"ie a acestui apreciat eveniment,
care tinde s! devin! tradi"ie. Dac! anul trecut a fost
sus"inut de Orchestra Român! de Tineret sub
bagheta dirijorului Cristian Mandeal, concertul de
anul acesta a avut protagonist! Filarmonica
George Enescu dirijat! de Constantin Adrian
Grigore. Acesta, dirijor al Teatrului Na"ional de
Operet! #i Muzical – Ion Dacian #i de asemenea al
orchestrei “Camerata Regal!”, a cucerit publicul #i
împreun! cu filarmonica l-au introdus în atmosfera
s!rb!torilor de iarn!. În repertoriu au fost piese de
Piotr Ilici Ceaikovski, Georges Bizet, Johann Strauss,
Eugen Doga #i al"ii, acesta fiind în concordan"! cu
momentul s!rb!torilor de iarn!.

Sala Ateneului a fost plin!. Colegii no#tri au venit
în num!r mare, lor al!turându-li-se invita"i de
marc! din lumea juridic!: magistra"i, profesori
universitari #i reputa"i avoca"i. În sal! au fost #i
colegi notari din "ar!, în num!r mai mare decât
anul trecut, unii dintre ei veni"i special pentru acest
eveniment. Lor li s-au al!turat colegii no#tri notari
din Fran"a, care în cursul dimine"ii participaser! la

Colocviul franco-român. Publicul a fost pl!cut
impresionat de excelenta punere în scen! a unor
veritabile momente de virtuozitate. Orchestra, sub
atenta #i, deopotriv!, energica îndrumare a
dirijorului, a transpus auditoriul într-un univers
muzical de excep"ie. Ecourile evenimentului au fost
pozitive, demersul atr!gând #i aprecierea
reprezentan"ilor celorlalte profesii juridice, care au
apreciat unitatea de care notarii publici dau dovad!
#i deschiderea noastr! pentru sus"inerea actului
cultural.   

În sâmb!ta care a precedat concertul de la
Ateneul Român, la Palatul Bragadiru, un edificiu
reper al arhitecturii bucure#tene clasice, a avut loc
un alt eveniment apreciat de colegi, respectiv
petrecerea de Cr!ciun a Camerei Bucure"ti.
Evenimentul s-a bucurat de o participare nu -
meroas! în rândul colegilor care au dorit ca finele
anului s! ne g!seasc! împreun!, într-o atmosfer!
de s!rb!toare. Loca"ia de excep"ie, amintind de
vremurile în care elegan"a #i fastul erau regula, a fost
apreciat! de participan"i. Meniul bine ales care a
inclus atât mânc!ruri sofisticate, cât #i feluri
tradi"ionale, respectiv un barbecue pe teras!,
precum #i forma"ia de cover-uri “the Band” care a
interpretat un program antrenant #i potrivit ocaziei
au contribuit la succesul evenimentului. De
asemenea, apreciem c! participarea numeroas! a
colegilor din alte camere a fost de bun augur,
contribuind la consolidarea rela"iilor de cole gialitate. 

Serbarea Pomului de Cr!ciun, organizat! de
Uniunea Notarilor Publici din România,  dedicat!
copiilor colegilor no#tri s-a desf!#urat tot în luna

decembrie a anului trecut, la Auditorium Pallady.
Cei mici, înso"i"i de p!rin"i, bunici, au fost încânta"i
de programul artistic sus"inut de echipa de dansuri
”Florile Munteniei” #i micii arti#ti de la cluburile ”Fii
artist” #i ”Next Star Studio”, s-au bucurat de
cadourile primite #i mai ales au fost încânta"i de
venirea lui Mo# Cr!ciun, farmecul evenimentului,
pe care îl a#teapt! negre#it #i la anul.

Indiferent de evenimentele la care am participat
fiecare din noi, cel mai important este c! finalul
anului 2019 ne-a g!sit din nou împreun!. Ne-am
bucurat s! împ!rt!#im al!turi de colegi bucuria
s!rb!torilor de iarn! #i sper!m ca noul an s! ne
g!seasc! la fel de uni"i.  

Radu Costin Berevoianu, notar public

Luna decembrie, luna evenimentelor 
în Camera Notarilor Publici Bucure!ti
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Introducere. Ipoteza supus$ discu#iei
Potrivit art. 101 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici !i activit$%ii

notariale, Înscrisul autentificat de notarul public care constat# o crean"# cert# !i
lichid# are putere de titlu executoriu la data exigibilit#"ii acesteia. În lipsa
înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizat$
de pe exemplarul din arhiva notarului public. Într-o formulare similar$, art. 639
alin. (1) C.proc.civ. arat$ c$ actul autentificat de notarul public care constat$ o
crean"$ cert$, lichid$ #i exigibil$ constituie titlu executoriu. În lipsa originalului,
titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizat$ de pe exemplarul
din arhiva notarului public.

În leg$tur$ cu condi%ia exigibilit$%ii crean%ei, ne propunem s$ avans$m solu%ii
satisf$c$toare pentru interesele p$r%ilor !i în acord cu spiritul celor de ele
convenite în privin%a redact$rii clauzei privind scaden"a obliga"iei de predare a
bunului imobil ce face obiectul unei vânz#ri, în cazul particular în care ziua
pred$rii este aceea!i cu ziua autentific$rii, dar p$r%ile în%eleg ca predarea, prin
remiterea cheilor sau în orice alt$ modalitate faptic$, s$ aib$ loc dup$ momentul
în care actul notarial este semnat de p$r%i. Cum vânzarea nu se poate face, fiind
vorba de un bun imobil, decât prin act autentic notarial, redactarea clauzei implic$
un rol important în ceea ce-l prive!te pe notarul public instrumentator, mai ales
atunci când observ$ c$ inten%ia real$ a p$r%ilor, dar !i circumstan%ele reale de
fapt, atât cât le poate cunoa!te din rela%iile !i furnizate de acestea, nu ar fi servite
de redactarea propus$ de p$r%i.

Pentru a configura mai clar ipoteza c$reia folose!te o asemenea discu%ie,
trebuie men%ionat, cu titlu de principiu, c$ ea este util$ inclusiv în cazul
autentific$rii actelor translative de proprietate având ca obiect un bun mobil. În
linia aceleia!i configur$ri a situa%iilor la care analiza de fa%$, circumscris$ unei
vânz$ri imobiliare, ar putea fi extins$, men%ion$m c$ actul supus autentific$rii
notariale ar putea fi, la fel de bine, un contract de schimb, dona%ie, între%inere
(ca obliga%ie asumat$ contractual în schimbul dobândirii unui drept de proprietate
mobiliar$ ori imobiliar$) sau chiar un contract prin care se d$ în plat$ proprietatea
unui bun, fiind important, în toate aceste situa%ii, s$ se stabileasc$ ordinea celor
dou$ secven%e (autentificarea, respectiv punerea în posesie a dobânditorului)
atunci când ele sunt plasate în aceea!i zi. Numai frecven%a superioar$ a ipotezei
contractului de vânzare imobiliar$, pentru care, spre deosebire, de exemplu, de
ipoteza transferului mobiliar cu titlu oneros, forma autentic$ nu reprezint$ o
simpl$ op%iune a p$r%ilor, ci este cerut$ ad validitatem, explic$ de ce analiza de
mai jos este f$cut$ în termenii specifici ai vânz$rii imobiliare.

Clauza care fixeaz$ momentul transmiterii dreptului de proprietate de la
înstr$in$tor la dobânditor atunci când ziua pred$rii imobilului coincide cu ziua
autentific$rii vânz$rii este, de cele mai multe ori, redactat$ în urm$torii termeni:
„Transmiterea propriet"!i de fapt #i de drept/intrarea cump"r"torului
în st"pânirea de fapt #i de drept a avut loc ast"zi, data autentific"rii
vânz"rii”. 

Nu rare au fost !i sunt înc$ situa%iile când, fiind vândute imobile în cadrul
lichid$rii ocazionate de o procedur$ de insolven%$, f$r$ ca lichidatorul judiciar s$
aib$ un control, în fapt, asupra imobilului (el continua s$ fie ocupat, la data
vânz$rii, de administratorul statutar sau de asocia%i ai debitoarei insolvente care,
ostili fa%$ de lichidator, refuzau s$ p$r$seasc$ imobilul), cump$r$torul accept$
stipularea unei clauze în acest sens, având convingerea c$ va rezolva, în scurt
timp, gra%ie ob%inerii unui titlu executoriu notarial, problema intr$rii în posesie.

Situa#ia litigioas$: vânz$torul refuz$ predarea, dar
executarea silit$ nu poate fi declan"at$

Cert este c$, pe fondul acestei clauze sau al unei alte clauze cu o redactare
similar$ din punctul de vedere al sugestiei oferite cititorului în sensul c$ intrarea
cump#r#torului în posesie ar fi avut loc înainte de momentul autentific#rii vânz#rii,
exist$ cazuri în care momentul autentific$rii vânz$rii care, de multe ori, coincide
cu cel al achit$rii pre%ului, îl surprinde pe cump$r$tor f$r$ a de%ine cheile
imobilului ori controlul asupra acestuia, întrucât, a!a cum am subliniat mai sus,
în%elegerea p$r%ilor este în sensul ca acest cump$r$tor s$ intre în posesia în
aceea!i zi în care are loc autentificarea vânz$rii, dar ulterior semn$rii actului.

Situa%ia devine litigioas$ în momentul în care, din diferite motive, dar niciunul
justificat din punct de vedere strict juridic1, clauza citat$ neîng$duind ca
vânz$torul s$ mai r$mân$ în posesie fie !i o zi dup$ data autentific$rii, se
întâmpl$ ca aceast$ posesie s$ se...permanentizeze. Fa%$ de starea litigioas$

generat$ de conduita ilicit$ a vânz$torului !i în valorificarea executorialit$%ii
actului autentic notarial, remediul ar trebui s$ fie acela al ini%ierii unei proceduri
de executare silit$ în vederea punerii cump$r$torului în efectiva posesie asupra
imobilului vândut. Facem, în acest context, precizarea c# redefinirea prin art. 663
alin. (3) C. proc. civ. a condi"iei lichidit#"ii crean"ei , condi"ie cerut# pentru
începerea execut#rii silite, permite derularea unei proceduri execu"ionale de tip
evacuare pe temeiul unui titlu executoriu notarial.

Or, în prezen%a clauzei anterior exemplificate, - Transmiterea propriet$%ii de
fapt !i de drept/intrarea cump$r$torului în st$pânirea de fapt !i de drept a avut
loc ast$zi, data autentific$rii vânz$rii” – , instan%a de executare învestit$, de
executorul judec$toresc sesizat, la rândul s$u, de cump$r$tor în calitate de
(pretins) creditor al obliga%iei de predare, cu o cerere de încuviin%are a execut$rii
silite, poate respinge aceast$ cerere cu motivarea c$ nu exist$ o crean%$ cert$.
Motivarea s-ar sprijini chiar pe interpretarea gramatical$ a clauzei anterior citate,
c$ci utilizarea timpului perfect compus la modul indicativ – „a avut loc” – evi den -
%ia z$ c$ intrarea cump$r$torului în posesia efectiv$ s-ar fi f$cut, în ziua
autentific$rii vânz$rii, dar într-un moment anterior momentului autentific$rii
înse!i. Cu alte cuvinte, din chiar cuprinsul actului notarial, rezult$ c$ obliga%ia
vân z$torului de predare a imobilului nu a mai supravie%uit momentului
autentific$rii, fiind stins$, prin executare, cu începere din acela!i moment.

Or, instan!a de executare nu ar putea încuviin!a o executare silit"
cerut" pentru satisfacerea unei crean!e a c"rei stingere prin plat"
rezult" din chiar înscrisul autentic notarial care constituie titlu
executoriu.

Desigur, respingerea, cu aceast$ motivare, a cererii de încuviin%are a execut$rii
silite nu este echivalent$ cu compromiterea oric$ror !anse ale cump$r$torului de
a-!i asigura intrarea în st$pânirea efectiv$ a imobilului, în calitate de proprietar,
calitate întemeiat$ pe acela!i act autentic notarial. O procedur$ judiciar" special$
de evacuare, în temeiul art. 1.034 C.proc.civ. este la îndemân$ cump$r$torului,
deoarece, în raport cu premisa încheierii unui contract de vânzare care-l obliga s$
p$r$seasc$ posesia imobilului în ziua încheierii sale, atitudinea refractar$ a
vânz$torului îl plaseaz$ în postura de „ocupant” în sensul art. 1.034 alin. (1) lit.
e) C.proc.civ.  Procedura de evacuare s-ar finaliza, f$r$ doar !i poate, favorabil
pentru reclamantul-cump$r$tor, hot$rârea primei instan%e fiind, de altfel,
susceptibil$ de executare silit$ înainte de solu%ionarea unui eventual apel formulat
de vânz$torul-ocupant. A!adar, s-ar putea ajunge o procedur$ execu%ional$ de
tip predare silit$ imobiliar$-evacuare într-un ritm mai rapid decât urmând calea
procedurii judiciare de evacuare supuse dreptului comun.

Indiferent c$ ar fi vorba de o procedur$ judiciar$ special$ sau de una supus$
dreptului comun, cea din urm$ a!teptând solu%ionarea apelului pentru a conferi
cump$r$torului un titlu executoriu, judec$torul cauzei, spre deosebire de instan%a
de executare care, în faza încuviin%$rii execut$rii silite, nu se putea baza decât pe
înscrisuri, poate încuviin%a probe (martori, interogatoriul pârâtului-vânz$tor) din
care s$ rezulte c$, de!i, din redactarea clauzei dedicate pred$rii, s-ar putea trage
concluzia c$ ea ar fi avut loc, realitatea arat$ contrariul !i, în lumina acestei
realit$%i, ac%iunea în evacuare nu este lipsit$ de obiect ori de interes, ci, dimpotriv$,
dac$ sunt întrunite toate condi%iile de fond !i procedurale, urmeaz$ a fi admis$ în
scopul gener$rii titlului executoriu-hot$râre judec$toreasc$ de evacuare.

Aspectul c$... totul este bine când se termin$ cu bine nu este, îns$, de natur$
s$-l relaxeze pe notarul public instrumentator al acelei vânz$ri, pentru c$
succesul, în via%a de zi cu zi, nu se define!te doar în raport cu el însu!i, ci !i cu
momentul, mai devreme sau mai târziu, în care se consum$. C$ci una dintre
a!tept$rile legitime ale cump$r$torului este aceea ca, în caz de rezisten%$ ilicit$
a vânz$torului în forma refuzului pred$rii posesiei, s$ ob%in$ evacuarea acestuia
din imobilul vândut într-un orizont de timp !i mai apropiat decât cel oferit de
procedura judiciar" special$ a evacu$rii, orizont pe care, prin excelen%$, o
procedur$ execu!ional" are virtutea de a-l oferi. 

Clauza privind predarea, la data autentific!rii, 
a imobilului vândut

Bogdan Dumitrache, Membru în Comisia de redactare a Proiectului
Codului civil, în Comisia de redactare a Proiectului Legii de punere în
aplicare a Codului civil !i în Comisia de redactare a Proiectului Legii de
punere în aplicare a Codului de procedur# civil#, fost cadru didactic
universitar, formator la Institutul Na"ional al Magistraturii !i executor
judec#toresc.
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Or, invocarea unui titlu executoriu – în cazul de fa%$, actul autentic notarial –

reprezint$ numai o condi%ie necesar$, f$r$ a fi !i suficient$ pentru ini%ierea procedurii
de executare silit$; caracterele juridice ale crean%ei !i, mai exact, caracterul cert,
definit în sensul art. 663 alin. (2) C.proc.civ., al obliga%iei vânz$torului de a preda
imobilul vândut ar fi, dimpotriv$, în suferin%$, c$ci, a!a cum am ar$tat în contextul
explic$rii solu%iei de respingere a cererii de încuviin%are a execut$rii silite, perfectul
compus al indicativului prezent, folosit în clauza dedicat$ pred$rii – „a avut loc” –,
ar induce instan%ei de executare ideea c$ aceast$ obliga%ie s-a stins deja !i, deci,
nu ar mai putea fi adus$ la îndeplinire prin executare silit$.

Solu#ia pentru o redactare...executorie
Fiind enun%at$ !i detaliat$ critica adresat$ unui mod de redactare a clauzei

privind predarea imobilului, în situa%ia în care s-a convenit o predare neîn târ -
ziat$, adic$ în ziua autentific$rii, dar f$r$ a precede momentul semn$rii actului,
mod de redactare destul de frecvent întâlnit în practica notarial$, se pune
întrebarea care ar fi solu%ia satisf$c$toare pentru a corespunde inten%iei p$r%ilor
!i pentru a permite, în cazul unei conduite incorecte din partea debitorului
pred$rii, accesul la executare silit$ în favoarea cump$r$torului, creditor al
aceleia!i conduite. A!a cum este formulat$ premisa, notarul public nu are la dis -
po zi%ie solu%ia de a convinge p$r%ile s$ fie de acord cu o clauz$ care fixeaz$
scaden%a pred$rii la o dat$ ulterioar$ autentific$rii (fie !i la o zi dup$ auten -
tificare), într-o redactare, privit$ de notar ca...alibi ori ca solu%ie de refugiu pentru
o utilizare a modului indicativ timpul viitor, de genul: „Intrarea în st$pânirea de

fapt/intrarea în posesie se va face la data de___”.
R$spunsul pe care-l propunem este fidel principiului potrivit c$ruia cea mai bun$

minciun$ este...adev$rul: „Intrarea în st"pânirea de fapt/intrarea în posesie
se va face/va avea loc ast"zi, data autentific"rii prezentului contract”. 

O asemenea redactare, pe m$sura celor negociate în privin%a scaden%ei
imediate a obliga%iei de predare, este apt$ s$ previn$ posibilul impediment în
faza încuviin%$rii execut$rii silite. Demersul cump$r$torului, creditor al obliga%iei
de predare care, în fapt, nu ar mai fi executat$ de vânz$tor în ziua autentific$rii,
de a ini%ia cu succes executarea silit$ devine realizabil, timpul viitor la care este
utilizat predicatul clauzei indicând, foarte clar, c$ obliga%ia de predare s-a n$scut
în sarcina vânz$torului, f$r$ ca, din acela!i contract-titlu executoriu, s$ rezulte
c$ s-ar fi stins instantaneu.

Asemenea altor profesioni#ti ai dreptului, precum
avoca"i, executori judec$tore#ti, mediatori, notarul
public are obliga"ia de a p$stra secretul profe -
sional cu privire la actele #i faptele despre care a
luat cuno#tin"$ în cadrul activit$"ii sale, obliga"ia de
confiden"ialitate a notarului public decurgând din
prevederile art. 70 din Legea notarilor publici #i a
activit$"ii notariale nr. 36/1995. Confiden"ialitatea #i
secretul profesional sunt analizate în literatura de
specialitate ca fiind, în egal$ m$sur$, atât un drept,
cât #i o obliga"ie a notarului public1.

Obliga"ia notarilor publici de a p$stra secretul
profesional implic$ interdic"ia de a da informa"ii
despre actele solicitate, precum #i obliga"ia de a res -
tric "iona accesul la documentele din arhiva
notarial$2. Implicit, actele #i lucr$rile cu caracter
profesional aflate asupra notarului public sau în
biroul s$u sunt inviolabile, acestea putând fi
verificate sau ridicate numai în condi"iile legii #i în
conformitate cu preve de rile Codului de procedur$
penal$, cu modific$rile #i complet$rile ulterioare
[art. 64 alin. (2) din Legea notarilor].

În mod firesc, potrivit art. 126 din Regulamentul
de aplicare a Legii notarilor, notarul public este
obligat s$ respecte dreptul p$r&ilor din actul
notarial de a lua cuno%tin&$ de documentele
care le privesc, aflate într-un dosar întocmit în
acest sens, precum #i de a ob"ine copii, certificate
sau extrase ale acestor documente. În cazul unei
res pingeri nejustificate, solicitantul se poate adresa
Camerei în vederea aprob$rii cererii de eliberare a
înscrisului, cererea aprobat$ prin decizia Colegiului
director al Camerei fiind obligatorie pentru notarul
public. Totodat$, conform art. 138 alin. (1) din
Regulament, orice informa"ii cu privire la actele
notariale p$strate în arhive se elibereaz$ numai
persoanelor fizice #i juridice care au calitatea de
p$r"i ale actului juridic, succesorilor #i re pre zen -
tan"ilor acestora, precum #i acelora care justific$
un drept sau un interes legitim. 

Dreptul p$r"ilor, succesorilor lor, precum #i al
reprezentan"ilor acestora de a ob%ine copii dup$
documentele care le privesc, nu pare s$ ridice
probleme de exegez$. Nu de pu"ine ori, îns$, în
practic$ lucrurile nu pot fi tran#ate cu u#urin"$, fiind
dificil de men"inut un echilibru între obliga"ia de

confiden"ialitate a notarului public #i interesul legitim
al altor persoane de a solicita informa"ii cu privire la
actele notariale, interes care nu trebuie lezat.

Din aceast$ perspectiv$ trebuie avut$ în vedere
#i sentin&a civil$ nr. 4569/29.06.2018,
pronun"at$ de Tribunalul Bucure#ti, Sec"ia a II-a
Contencios Administrativ #i Fiscal. În spe"a analizat$
în aceast$ hot$râre judec$toreasc$, notarul public
elibereaz$ un certificat de calitate de mo#tenitor care
atesta cali tatea de unic$ mo#tenitoare a fiicei minore
a defunctului, decedat într-un accident rutier.
Ulterior, p$rin"ii defunctului solicit$ notarului public
copii ale certificatului de calitate de mo#tenitor #i ale
actelor care au stat la baza acestuia !i notarul public,
apreciind c# p#rin"ii nu prezint# un interes legitim,
motivat de obliga"ia respect#rii secretului
profesional, refuz# s# elibereze copiile. P$rin%ii
defunctului, con si derând refuzul nejustificat, se
adreseaz$ instan%ei judec$tore!ti pe procedura
contencios administrativ prev$zut$ de Legea nr.
554/2004 !i solicit$ în contradictoriu cu notarul
public obligarea acestuia la eliberarea copiilor. Prin
sentin%a nr. 4569/2018 a Tribunalului Bucure#ti,

Sec"ia a II-a Contencios Ad minis trativ #i Fiscal,
irevocabil$, instan"a admite ac"iunea !i oblig$ notarul
public s$ elibereze reclaman%ilor copiile solicitate.

În motivarea solu%iei sunt invocate prevederile
art. 8 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului ad -
minis trativ potrivit c$rora în cazul unui refuz
nejustificat de solu#ionare a cererii, persoana
v$t$mat$ în vreun drept recunoscut de lege
sau într-un interes legitim se poate sesiza
instan%a de contencios administrativ precum !i
prevederile art. 126 "i art. 138 din Regulamentul
de aplicare a Legii notarilor men%ionate mai sus. 

Instan%a men%ioneaz$ c$ reclaman%ii (i) sunt
succesori ai defunctului, în calitate de ascenden%i
privilegia%i (p$rin%i), potrivit art. 976 Cod civil !i c$
(ii) !i-au justificat un interes legitim motivat de
existenta unor hot$râri judec$tore!ti penale prin
care autorul accidentului rutier în care a decedat
defunctul a fost obligat s$ achite desp$gubiri
p$rin%ilor defunctului constitui%i ca parte civil$ în
procesul penal. (Men%ion$m îns$ c$ desp$gubirile
stabilite în procesul penal erau întemeiate pe art.
1390 alin. (1) #i art. 1392 C. civ.,  !i nu aveau
leg$tur$ cu dreptul succesoral, p$rin"ii defunctului
nefiind !i succesori ai acestuia).

În spe"a analizat$, consider$m c$ instan%a a inclus
p#rin"ii defunctului în categoria persoanelor care
justific# un interes legitim de a ob"ine copii ale
certificatului de calitate de mo#tenitor, dat fiind, pe de
o parte, caracterul aparte al rela"iei de rudenie care ar
putea justifica chiar !i un interes de natur$ nepa -
trimonial$, !i, pe de alt$ parte, dat fiind c$ p$rin%ii
apar"in clasei subsecvente de mo#tenitori care ar
putea eventual avea interesul s$ introduc$ o  ac"iune
în anularea certificatului de calitate de mo#tenitor. 

Se impune a!adar mult mai mult$ aten%ie în
aprecierea interesului legitim la care face referire
legisla%ia notarial$.

Loredana Cochior, notar public

Scurte considera"ii despre interesul legitim de a solicita copii 
ale actelor notariale #i ale documentelor din arhivele notariale

1 Spre exemplu, faptul c$ apartamentul în care urma s$ se mute vânz$torul a suferit, subit, degrad$ri
ori a fost ocupat în mod nelegal nu permite vânz$torului s$ invoce cazul fortuit sau for%a major$.

2 În conformitate cu acest text, o crean%$ este lichid$ atunci când obiectul ei este determinat sau
când titlul executoriu con%ine elementele necesare determin$rii acestuia. Cum dreptul
cump$r$torului de a pretinde vânz$torului predarea imobilului vândut este un drept de crean%$
n$scut din vânzarea perfectat$ în form$ autentic$ notarial$, înseamn$ c$ este îndeplinit$ condi%ia
crean%ei lichide, chiar dac$ obiectul ei nu îl constituie o sum$ de bani. În al%i termeni, Noul Cod de
procedur$ civil$ acord$, în materia execut$rii silite, conceptului de crean%$ lichid$ o accep%iune
mult mai larg$ decât aceea cu care, în aceea!i materie !i termeni apropia%i accep%iunii din limbajul
comun, opera Codul de procedur$ civil$ din 1865 (art. 379 alin. 4) : crean%$ având ca obiect o
sum$ de bani sau alte bunuri fungibile.

3 Potrivit acestei norme, ocupantul este o persoan$, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocup$
în fapt imobilul cu sau f$r$ permisiunea ori îng$duin"a proprietarului.

1 D. Negril$, Comentariu la art. 63 în I-F. Popa, A-A. Moise
(coord), Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed.
Solomon, Bucure#ti, 2016, p. 192. 

2 I. Popa, A-A. Moise, Drept notarial. Organizarea activit$"ii.
Statutul notarului. Proceduri notariale, Ed. Universul Juridic,
Bucure#ti, 2013, p. 43.
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Conferin#a ”Prevenirea "i combaterea sp$l$rii
banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor
liberale”

Vineri, 31 ianuarie 2020, în Aula Magna a Facult$%ii de Drept din Bucure!ti, a
avut loc  o prim$ conferin%$ dedicat$ noii legi în materia prevenirii !i combaterii
sp$l$rii banilor !i impactului acesteia asupra profesiilor liberale. Organizat$ de
Editura Universul Juridic în parteneriat cu Camera Notarilor Publici Bucure!ti,
Facultatea de Drept a Universit$%ii Bucure!ti, Baroul Bucure!ti, UNPIR – filiala
Bucure!ti, Camera Consultan%ilor Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din
România, conferin%a s-a bucurat de prezen%a unui num$r important de
profesioni!ti ce activeaz$ în aceste domenii. Ace!tia au avut nu doar prilejul de
a asculta prelegerile invita%ilor cu experien%$ în domeniu dar !i ocazia de a discuta
între ei pe marginea acestei teme de mare actualitate. 

Au fost prezen%i reprezentan%i ai Oficiului Na%ional de prevenire !i combatere
a sp$l$rii banilor dar !i magistra%i care au atras aten%ia asupra importan%ei
implic$rii tuturor entit$%ilor raportoare, inclusiv a notarilor publici, în activitatea
de prevenire !i combatere a sp$l$rii banilor !i a finan%$rii terorismului. O
interven%ie extrem de interesant$ !i util$ a fost cea a doamnei Elena Hach,
coautor al lucr$rii ”Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea !i combaterea sp$l$rii
banilor !i finan%$rii terorismului, precum !i pentru modificarea !i completarea
unor acte normative. Comentariu pe articole”,  un instrument util de lucru
profesioni!tilor cu atribu"ii în aplicarea Legii 129/2019. 

S-a vorbit despre importan%a rapoartelor de tranzac%ii suspecte care,
coroborate cu celelalte informa%ii de%inute sau ob%inute de c$tre Oficiu pot
conduce la identificarea situa%iilor de sp$lare de bani !i finan%are a terorismului.
Obliga%ia unit$%ilor raportoare este de a comunica situa%iile în care exist$
suspiciuni rezonabile, celorlalte institu%ii implicate în combaterea acestui fenomen
revenindu-le sarcina de a propune sau aplica sanc%iuni. S-a atras aten%ia asupra
necesit$%ii de a manifesta pruden%$ în raportare, acestea urmând a fi f$cute
numai în ipotezele în care condi%iile impuse de lege sunt întrunite pentru a exista
o suspiciune rezonabil$.

A!a cum a rezultat din discu%iile purtate, activitatea de prevenire !i combatere
a sp$l$rii banilor este destul de dificil$ pentru profesioni!tii domeniilor prezente,
%inu%i de obliga%ia de a p$stra secretul profesional dar care au !i atribu%ii de
raportare atunci când tranzac%iile pe care urmeaz$ a le instrumenta prezint$
indiciile unor tranzac%ii suspecte din perspectiva sp$l$rii banilor sau a finan%$rii
terorismului. Un alt aspect important asupra c$rui s-a atras aten%ia a fost
necesitatea responsabiliz$rii angaja%ilor unit$%ilor raportoare în sensul de a sprijini
aceast$ activitate dar, mai ales, de a p$stra secretul activit$%ii de raportare.  

În cadrul conferin%ei s-a atras aten%ia asupra faptului c$ acestui fenomen i se
acord$ o aten%ie special$ nu doar în %ara noastr$ ci !i la nivel european, institu%iile
europene dând dovad$ de o preocupare permanent$ în actualizarea legisla%iei,
astfel încât aceasta s$ ofere instrumentele necesare identific$rii a cât mai multe
situa%ii de sp$lare a banilor sau finan%are a terorismului.

Astfel, Directivei a patra (UE) 2015/849 a Parlamentului European #i a
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utiliz$rii sistemului financiar în
scopul sp$l$rii banilor sau finan"$rii terorismului, nu de mult transpus$ prin Legea
129/2019, ii urmeaz$ cea de a V-a Directiv$ din 14 mai 2018, Directiva (UE)
2018/843 de modificare a celei de-a patra care, la rândul s$u, urmeaz$ a fi
transpus$ !i care, printre altele, are !i rolul de a extinde accesul la informa%iile
referitoare la beneficiarii reali. 

În România, au fost de curând publicate în Monitorul Oficial normele de
aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 iar Banca Na%ional$ a Romaniei !i
Autoritatea de Supraveghere Financiar$ !i-au adoptat normele sectoriale:
Regulamentul BNR privind prevenirea #i combaterea sp$l$rii banilor #i finan"$rii

terorismului nr. 2/2019 din 6 septembrie 2019 publicat în Monitorul Oficial cu
num$rul 736 din data de 9 septembrie 2019 !i Regulamentul ASF nr. 13/2019
din 28 noiembrie 2019 privind instituirea m$surilor de prevenire #i combatere a
sp$l$rii banilor #i a finan"$rii terorismului prin intermediul sectoarelor financiare
supravegheate publicat în Monitorul Oficial cu num$rul 991 din data de 10
decembrie 2019.

Instrumentele puse la dispozi#ia notarilor publici
de Uniunea Na#ional$ a Notarilor Publici

A!a cum a rezultat !i din interven%iile din cadrul Conferin%ei, un rol semnificativ
în aplicarea Legii 129/2019 îl au !i îl vor avea normele specifice fiec$rei unit$%i
raportoare. Modul în care acestea î!i vor îndeplini obliga%iile ce le revin este strâns
legat de restul dispozi%iilor legale ce le reglementeaz$ activitatea.  Comunicarea
între institu%iile cu atribu"ii în aplicarea legii este de asemenea esen%ial$ !i trebuie
s$ fie realizat$ prin identificarea  !i comunicarea nevoilor !i a a!tept$rilor
institu%iei receptoare, cu respectarea limitelor impuse de modul în care se
desf$!oar$ activitatea entit$%ii emitente.

Acest lucru a fost evident în una dintre primele situa%ii cu care ne-am
confruntat !i anume aceea reglementat$ de dispozi%iile art. 56 !i 62 din lege, de
redactare !i autentificare a declara%iilor referitoare la beneficiarul real, declara%ii
depuse la Oficiul Na"ional al Registrului Comer"ului.  

A!a cum rezult$ din textul de lege, aceste declara%ii pot fi date în fa"a
reprezentantului oficiului registrului comer"ului sau pot fi depuse în form$
autentic$. Dac$ analiz$m formularul disponibil pe portalul ONRC, vom observa
c$ acesta nu cuprinde foarte multe detalii, putând fi completat într-o form$
proprie declarantului la rubrica aferent$ ”modului în care se exercit$ controlul”.
Cu toate acestea, unele declara%ii date în form$ autentic$ au fost respinse pentru
c$ nu con%ineau suficiente detalii considerate semnificative la data depunerii
dosarelor.

Interven%ia Uniunii Na%ionale a Notarilor Publici prin adresa nr.
642/22.01.2020, ca urmare a discu%iilor purtate cu reprezentan%ii ONRC a fost
salutar$ determinând, sper$m noi, un num$r cât mai mic de situa%ii în care
interpretarea diferit$ a emitentului !i destinatarului declara%iei va pune clientul
în situa%ia nepl$cut$ de a solicita o nou$ declara%ie în form$ autentic$. 

Credem noi c$, în aceast$ procedur$, rolul notarului este acela de a lua
consim%$mântul în form$ autentic$ al reprezentatului legal al persoanei juridice
cu privire la con%inutul declara%iei prin care sunt furnizate datele de identificare
a beneficiarului real !i cu privire la modul în care acesta exercit$ controlul, iar
cel al Oficiului Na%ional al Registrului Comer%ului este acela de a %ine eviden%a
actualizat$ a informa%iilor referitoare la beneficiarul real !i a le pune la dispozi%ia
celor îndrept$%i%i s$ le ob%in$. A!a cum a rezultat !i din interven%iile în cadrul
Conferin%ei, notarul public nu poate împiedica o persoan$ care în%elege s$ declare
c$ realitatea este alta decât cea care rezult$ din documentele de%inute, inclusiv

PREVENIREA #I
COMBATEREA
SP$L$RII BANILOR, 
O TEM$ DE
ACTUALITATE



7PUBLICA}IE PERIODIC~ DE INFORMARE {I ANALIZ~ 

BULETIN DE BUCURE!TI COLOCVII
c$, spre exemplu, beneficiarul real este o alt$ persoan$ decât cea înscris$ public.
În acest caz, notarul public va autentifica declara%ia !i î!i va îndeplini obliga%ia de
raportare în m$sura în care va considera c$ sunt întrunite elementele unei
tranzac%ii suspecte. 

Importan#a identific$rii beneficiarului real în
procedura notarial$

Aplicarea legii va genera, cel mai probabil, !i alte probleme practice pentru
care, cu siguran%$ vom primi suportul Uniunii !i al Camerei dar pe care este
important s$ le sesiz$m !i analiz$m. În acest material ne-am gândit s$ ne
aplec$m asupra a dou$ dintre obliga%iile ce ne revin !i care ni s-au p$rut extrem
de importante.

O prim$ obliga%ie este aceea de a identifica beneficiarul real. În activitatea
lor, notarii publici au aplicat întotdeauna mijloacele de cunoa!tere a clien%ilor care
însemnau, de exemplu în cazul persoanelor juridice, verificarea acestora la Oficiul
Na%ional al Registrului Comer%ului, consultarea actelor constitutive !i a deciziilor
statutare ale acestora pentru a se asigura de existen%a unui consim%$mânt valabil
exprimat al persoanei juridice prin reprezentantul s$u legal. Articolul 15 din Legea
129/2019 stabile!te c$, în cazul clien%ilor persoane juridice, identificarea cuprinde
cel pu%in ”datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare
#i datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul”.

Identificarea beneficiarului real al societ$%ii nu este întotdeauna necesar$
pentru ob%inerea consim%$mântului valabil al persoanei juridice, în special în cazul
persoanelor juridice pentru care nivelul decizional pentru încheierea unor acte
juridice este la nivelul organelor sale de conducere.

Cu toate acestea, identificarea beneficiarului real este un demers important
în activitatea de cunoa!tere a clientului pentru motivele pe care le vom expune
în continuare, aceasta fiind de altfel reglementat$ ca o obliga%ie a entit$%ii
raportoare a!a cum rezult$ din Legea 129/2019 (m$surile de cunoa!tere a
clientului impunând nu doar identificarea acestuia ci !i a beneficiarului real).

Astfel, în cazul în care beneficiarul real al unei persoane juridice nu poate fi
stabilit de c$tre notarul public în baza actelor puse la dispozi%ie de c$tre client
(fiind în ipoteza reglementat$ de ipoteza a 2-a din art. 4(2) a), acesta ar trebui
s$ aplice m$suri suplimentare de cunoa!tere a clientului pentru a putea stabili
dac$ tranzac%ia/tranzac%iile pe care clientul o/le deruleaz$ pot fi considerate
suspecte. Notarul public va trebui s$ p$streze dovada tuturor demersurilor f$cute
pentru identificarea beneficiarului real pentru a putea face dovada faptului c$,
de!i beneficiarul real nu a putut fi identificat, tranzac%ia nu a întrunit elementele
necesare pentru a fi considerat$ suspect$.

De asemenea, în m$sura în care beneficiarul real (aceasta însemnând c$ este
cunoscut de notarul public) este o persoan$ expus$ public, notarul public va
monitoriza clientul pentru a putea aprecia, din nou, m$sura în care o anume
tranzac%ie poate fi considerat$ suspect$ (art. 17 alin. 1 pct. c).

Nu în ultimul rând, factorii de risc, inclusiv cei geografici (enun%a%i de art. 17)
trebuie analiza%i !i prin raportarea la beneficiarul real !i nu doar la client, respectiv
beneficiarul serviciului notarial.

Importan#a monitoriz$rii clien#ilor
O alt$ direc%ie important$ de aplicare a Legii 129/2019 este cea a monitoriz$rii

clien%ilor, rolul acesteia fiind acela de a aprecia dac$ modul în care î!i desf$!oar$
activitatea este unul obi!nuit, specific acestora sau dac$ poate fi considerat, într-
un anumit moment, suspect, atr$gând astfel obliga%ia de raportare. Monitorizarea
înseamn$ practic p$strarea !i analiza frecven%ei tranzac%iilor, caracterului obi!nuit
sau neobi!nuit al acestora prin raportare la domeniul !i specificul activit$%ii
clien%ilor. Normele metodologice de aplicare a Legii 129/2019 stabilesc c$ aceast$
obliga%ie de monitorizare permanent$ a opera%iunilor derulate de clien%i trebuie
f$cut$ indiferent de clasa de risc în care ace!tia sunt încadra%i, în scopul detect$rii
tranzac%iilor neobi!nuite !i tranzac%iilor suspecte, inclusiv cu scopul de a stabili
necesituatea unui eventual transfer al clientului dintr-un grad în altul de risc.

În opinia noastr$, monitorizarea clien%ilor ar trebui f$cut$ în func%ie de nivelul
de risc al clientului în activitatea de sp$lare a banilor sau de finan%are a

terorismului f$r$ a exclude posibilitatea schimb$rii categoriei în care a fost
încadrat ini%ial. Riscul poate fi unul sc$zut, mediu sau mare. În m$sura în care
clientul prezint$ un grad mic de risc iar activitatea sa nu se desf$!oar$ în
circumstan%e deosebite, notarul public va aplica numai m$suri simplificate sau
standard de cunoa!tere a clientului !i a circumstan%elor tranzac%iei respective.

În m$sura în care clientul face parte din categoria celor cu risc sporit sau,
de!i nu prezint$ acest risc, circumstan%ele în care se deruleaz$ tranzac%ia sunt
unele neobi!nuite, este necesar$ aplicarea m$surilor suplimentare de cunoa!te
!i în%elegere a tranzac%iei pentru a putea califica, atunci când este cazul,
tranzac%ia în cauz$ ca fiind suspect$.

Important de re%inut, din punctul nostru de vedere, este faptul c$, încadrarea
clientului într-un grad de risc redus nu trebuie f$cut$ decât în m$sura în care,
evaluarea global$ a factorilor de risc (enun%a%i în art. 16 din Legea 129/2019)
permit o astfel de încadrare. 

Câteva observa#ii cu privire la Normele de
aplicare a Legii nr. 129/2019

Normele de aplicare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea !i combaterea
sp$l$rii banilor !i finan%$rii terorismului, precum !i pentru modificarea !i
completarea unor acte normative, pentru entit$%ile raportoare supravegheate !i
controlate de Oficiul Na%ional de Prevenire !i Combatere a Sp$l$rii Banilor, din
22.01.2020, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 03 februarie 2020

La o prim$ lectur$, normele de aplicare a Legii 129/2019, par s$ ofere
entit$%ilor raportoare informa%ii structurate cu privire la modul în care vor trebui
s$ î!i îndeplineasc$ obliga%iile stabilite prin lege (organizarea sec%iunilor u!ureaz$
în%elegerea acestora) îns$ ridic$ !i câteva semne de întrebare cu privire la modul
în care vor reu!i s$ fac$ acest lucru.

În primul rând, potrivit legii dar !i normelor, entit$%ilor raportoare le revine
obliga%ia de a emite proceduri interne cu un con%inut amplu, cuprinzând norme
proprii de cunoa!tere a clientelei, de identificare, evaluare !i gestionare a
riscurilor, de control intern, de protec%ie a personalului implicat în aplicarea
m$surilor, de instruire !i evaluare periodic$ a angaja%ilor. Normele aduc câteva
detalii suplimentare utile cu privire la con%inutul acestora care vor facilita
structurarea con%inutului acestora.

Apoi, %inând seama !i de norme, credem c$ desemnarea persoanei cu atribu%ii
specifice din cadrul biroului trebuie f$cut$ cu foarte mult$ aten%ie, dat$ fiind
obliga%ia entit$%ii raportoare de a o selecta numai în m$sura în care corespunde
criteriilor stabilite, de a o instrui !i de a-i verifica cuno!tin%ele în domeniu (art.
11 alin. 2 din Norme). S$ nu uit$m c$ persoana desemnat$ are dreptul, în nume
propriu, de a semnala Oficiului înc$lc$ri de orice natur$ a Legii în cadrul entit$%ii
raportoare f$r$ ca o atare semnalare s$ poat$ fi sanc%ionat$, chiar !i în cazul în
care o astfel de în$lcare nu se confirm$.

Un alt aspect care ne-a atras aten%ia a fost obliga%ia stabilit$ la art. 20 din
Norme ce impune re%inerea de la fiecare client, inclusiv pentru beneficiarul real,
a datelor prev$zute de documentele enumerate, printre acestea fiind cuprinse !i
”certificate de atestare fiscal$ !i, dup$ caz, certificate de reziden%$ fiscal$ emise
de autorit$%ile fiscale na%ionale/interna%ionale”.  Ne întreb$m dac$, un astfel de
certificat este suficient a fi depus la data declar$rii beneficiarului real sau dac$
va fi obligatoriu pentru fiecare opera%iune notarial$ ce implic$ aplicarea de c$tre
un notar a metodelor de cunoa!tere a clientului !i a beneficiarului real (caz în
care, cu certitudine activitatea unui client care deruleaz$ un num$r mare de
tranzac%ii ar fi blocat$).

Nu în ultimul rând, ne punem întrebarea cum vom avea acces la ”baze de
date publice” !i care sunt, în mod concret, aceste baze de date care ne-ar putea
pune la dispozi%ie, într-un termen rezonabil, informa%ii cu privire la volumul
activelor sau sursa de venit a clien%ilor; sau, cum ne vom asigura c$, ”efectuarea
de c$ut$ri pe internet” (art. 18 alin. 3 pct. c) ne ofer$ informa%ii corecte pe care
le putem avea în vedere în monitorizarea clien%ilor.  

Claudiu Prajanu, Andra Ianachievici "i 
Mihaela Durnescu, notari publici

A!a cum rezult$ din art. 11 alin. 6 din Legea 129/2019, evaluarea
riscului trebuie f$cut$ %inând seama de urm$toarele elemente:

1. scopul ini"ierii unei rela"ii sau efectu$rii unei tranzac"ii
ocazionale (a!a cum acesta a fost declarat de c$tre client !i care nu
a atras suspiciunea de tranzac%ie suspect$);

2. nivelul activelor care urmeaz$ a fi tranzac"ionate de un client
sau dimensiunea tranzi"iilor deja efectuate;

3. regularitatea sau durata rela"iei de afaceri.
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COLEGII NO!TRI
În fiecare an, în luna decembrie,

Uniunea Juri!tilor din România or ga -
nizeaz$ o Gal$ a Premiilor,
re com   pensând cele mai valoroase lucr$ri
din domeniul cercet$rii juridice, care au
v$zut lumina tiparului în cursul acelui an.

Data de 19 decembrie 2019 a fost
una norocoas$ pentru profesia
notarial$, doi colegi notari primind
semnul recunoa!terii muncii lor extra-
profesionale: domnul profesor
uni versitar doctor Liviu Bogdan Ciuc#,
notar public !i pre!edintele Camerei
Notarilor Publici Gala"i  a primit Pre -
miul de Excelen"#, domnia sa  fiind în
prezent !i redactor-!ef al Buletinului
Notarilor Publici; doamna Ioana
Olaru, notar public în Camera No -
tarilor Publici Bucure!ti  a primit
Diploma de Onoare pentru lu -

crarea Rezerva succesoral" în dreptul intern #i în dreptul interna!ional
privat, publicat$ în 2019 la Editura Solomon. Lucrarea se dovede!te un
instrument util practicienilor, atât pentru c$ analizeaz$ modul în care rezerva
succesoral$ limiteaz$ posibilit$%ile contrac tuale de planificare a succesiunilor,  dar
!i pentru c$ prezint$ mai multe modele de organizare a protec%iei mo!tenitorilor
în diverse state europene (Fran%a, Germania, Spania, Sco%ia !i Marea Britanie),
dedicând totodat$ un întreg capitol aspectelor particulare pe care rezerva

succesoral$ le pune în lumin$ în cadrul succesiunilor interna%ionale. 
Dreptul privat al Uniunii Europene evolueaz$ !i in fluen %eaz$ permanent

profesia notarial$ !i sis temele de drept ale %$rilor membre, printr-un circuit al
valorilor juridice antrenat de mobilitatea cet$%enilor. Colega noastr$, Ioana Olaru,
este implicat$  în transmiterea  valorilor  !i principiilor dreptului euro pean prin
activitatea didactic$ desf$!urat$ în cadrul Institutului Notarial Român.  Îns$
difuzarea mode lelor române!ti de bune practici notariale în %$ri cu tradi%ie
îndelungat$ a dreptului este un obiectiv la fel de important. Astfel, în ultimii doi
ani, colega noastr$ a participat în calitate de corespondent na%ional la
redactarea studiului Empowering European Families,  realizat de
European Law Institute îm preun$ cu Universitatea din Viena "i
Universitatea din Utrecht. Studiul a fost finalizat în anul 2019, având ca scop
principal crearea unor instrumente de informare !i orievntare  destinate celor
care se confrunt$ cu o situa%ie interna%ional$ legat$ de regimuri matrimoniale,
pensii sau obliga%ii de între%inere, între so%i sau parteneri de via%$.  

În mai 2019, doamna Ioana Olaru a devenit doctor în drept al Universit$#ii
„Babe%-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept. Preocup$rile sale de
cercetare în domeniul dreptului s-au materializat !i în contribu%ia la lucrarea
colectiv$: L’ avenir du Notariat, sub conducerea !tiin%ific$ a lui Mustapha Mekki,
Èd. LexisNexis (mai 2016), dar !i în prezent$ri  sus%inute în cadrul seminariilor inter -
na %ionale, dintre cele mai recente fiind: Practical Difficulties Related To The
Registration of European Certificates of Succession (ECS) in National Land Registers
(Cluj-Napoca, 30 mai 2019); Previzibilitate !i imprevizibilitate în succesiuni !i regimuri
ma tri moniale interna"ionale (Bucure!ti, 22 martie 2019); Notarul, între legea fiscal#
!i legea aplicabil# succesiunii interna"ionale (Bucure!ti, 24 martie 2017).   

Ur$m succes colegei noastre în toate ac%iunile pe care le întreprinde!

Cristina Mihalache, notar public

Î n luna decembrie a anului 2019 centrul de
conferin"e - Auditorium Pallady din Bucure#ti a
g$zduit a treisprezecea edi"ie a Colocviului

Profesional Franco-Român. Ca de fiecare dat$, temele
abordate au fost de actualitate #i cu un deosebit
impact practic asupra activit$"ii notariale. Astfel,
doamna Alina S$voiu, #ef Birou Juridic #i Comunicare
din cadrul Autorit$"ii Na"ionale de Supraveghere a
Prelucr$rii Datelor cu Caracter Personal a prezentat
modul în care institu"ia pe care o reprezint$ încearc$
s$ pun$ cât mai eficient în aplicare prevederile
Regulamentului General privind Protec"ia Datelor de
direct$ aplicatibilitate în toate statele membre al Uniunii
Europene începând cu data de 25 mai 2018, în primul
rând prin colaborare cu toate institu"iile implicate #i abia
apoi prin control #i aplicare de sanc"iuni. 

În acest sens s-a precizat c$ doar în cazul So -
ciet$"ilor Profesionale Notariale #i nu #i în cazul
Birourilor Notariale Individuale este necesar$ înfiin"area
unui post de responsabil cu protec&ia datelor cu
caracter personal, ce ar trebui declarat pe un
formular pe site-ul Agen"iei ( www.dataprotection.ro)
cu posibilitatea cumul$rii acestei func"ii cu alte func"ii
din cadrul societ$"ii profesionale notariale. S-a adus
deasemenea în discu"ie obligativitatea, în conformitate
cu prevederile art.13-14 din Regulament, afis$rii
faptului c$ notarii publici sunt operatori de date
cu caracter personal, scopul în care fac acest lucru
precum #i recomandarea ca p$r&ile s$ completeze
un acord cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal inclusiv în cadrul dezbaterii
procedurii succesorale. 

Un deosebit interes a suscitat discu"ia despre
posibilitatea trecerii CNP-ului mandatarului în cadrul
procurilor autentice. R$spunsul a fost foarte clar c$
în cadrul acestor procuri poate fi trecut CNP-ul
mandatarului în conformitate cu prevederile art.6 din
Regulament ce statuteaz$ excep"ia de la acordul

expres al persoanei pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal atunci când aceast$ prelucrare este
necesar$ pentru executarea unui contract la care
persoana vizat$ este parte.

În continuarea discu"iei, dl. Ionel Mih$escu,
director general al SC Infonot Systems, a prezentat
modul în care notarii publici pot completa fi#ele
personale ale clien"ilor cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind Protec"ia Datelor. De remarcat
importan&a pe care notarii francezi o acord$
acestor fi%e personale, considerate de ei, al$turi
de arhiv$, ca parte a praxisului unui birou notarial ce
poate cre#te valoarea acestuia în cazul vânz$rii lui (
legisla"ia francez$ permite vânzarea biroului #i a
praxisului lui) având chiar la sf$r#itul fiec$rui an
situa"ii cu valoarea bunurilor tranzac"ionate de clien"ii
uzuali  ai birourilor #i a onorariilor pe care ace#tia le
achit$.

Alocu"iuni interesante au fost f$cute de lect. univ.
dr. Sergiu Golub din cadrul Universit$"ii Bebe#-Bolyai,
de dl. Francois-Xavier Bary, directorul Asociatiei
Re"elei Europene de Registre Testamentare #i de
dl. Patrice Freizeffond, notar în Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, având ca tem$ concuren"a dintre birourile
notariale #i impactul pe care îl poate avea modul în
care birourile notariale î#i fac publicitate. Pornind de
la principii ale comunic$rii  notariale precum dem ni -
tate, loialitate, obiectivitate, utilitatea pentru
clien&i, notarii francezi au subliniat cât de important
este ca între birourile notariale s$ existe o
concuren&$ loial$, ce duce atât la dezvoltarea
profesiei cât #i la cre#terea încrederii cet$"enilor în
actul notarial. S-a subliniat faptul c$ articolul 4.4.2.
din Regulamentul Na"ional al notarilor francezi permite
birourilor notariale s$ aib$ un site internet cu condi"ia
ob"inerii acordului Camerei Notarilor în acest sens.

Luc$rile colocviului s-au încheiat cu inteven"ia
doamnei viceper#edinte a Uniunii Na"ionale a Nota -

rilor Publici, dna. Doina Rotaru care a precizat c$
în cursul anului 2020 se va începe implementarea
unui program informatic la nivelul fiec$rui birou no -
tarial, f$r$ a fi  obligatoriu, iar cu eforturi sus"inute
se va încerca #i crearea unui cadru normativ ce va
permite ca pe o perioad$ de câ"iva ani s$ se poat$
lucra pe registre atât în format de hârtie cât #i în
format electronic. Desf$#urat într-o atmosfer$ dina -
mi c$, colocviul a ar$tat a#adar înc$ o dat$
ne cesitatea  acestui tip de schimburi de experient$
pentru consolidarea profesiei notariale.

Mihaela Manolache, notar public

IMPRESII DE LA AL TREISPREZECELEA 
COLOCVIU FRANCO-ROMÂN

Diplom! de onoare
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A ! putea începe dizerta%ia, dezavuând institu%ia
Notariatului de Stat, dar nu o fac, pentru c$
negându-%i trecutul, r$mâi f$r$ de viitor, venind

de nic$ieri. Notariatul Public reprezint$ o treapt$
superioar$ a exerci#iului profesiei, în condi#ii de
independen#$, credibilitate "i res pon sabilitate, cu
recuno!tin%$ pentru mentorii acelor vremuri !i pentru cei
care au f$cut posibil$ alinierea, în privin%a reglementarii
profesiei notariale,  la sistemele de drept civil continental,
împ$rt$!ind dictonul biblic ”s$ cinste!ti pe mama ta !i pe
tat$l t$u, ca s$ tr$ie!ti ani mul%i ferici%i”, textul având în
vedere nu  numai pe mama !i tat$l biologic ci !i pe
îndrum$torii profesionali !i pro tectorii spirituali.

F$r$ a renun%a la cuvintele oficioase, care de atâtea
ori înso%esc orice aniversare, eforturile con ducerii
institu%iei !i abnega%ia fiec$ruia dintre dum neavoastr$,
au f$cut din institu%ia notariatului public, un corp
profesional care !i-a dovedit com pe ten#a "i
onestitatea în cei 25 de ani de existen%$.

Notariatul Public, impar%ial în raporturile dintre p$r%i,
prin seriozitate !i competen%$ a contribuit la pacea
social$, asigurând stabilitatea "i siguran#a juridic$
pentru cet$#eni, a sus%inut modernizarea, efi cien ti -
zarea !i securizarea serviciilor oferite, prin integrarea
noilor tehnologii în activitate, a comb$tut, prin res pec -
tarea dispozi%iilor legale, sp$l$rea banilor !i finan%area
terorismului, a colectat impozite pentru tran zac%iile
imobiliare încheiate, a f$cut eforturi în ve derea asi gu -
r$rii unor spa%ii corespunz$toare des f$!ur$rii activit$%ii
!i condi%ii civilizate de lucru cu publicul.

Prin eforturile Consiliului Uniunii, s-a extins planul
general de informatizare prin crearea la nivel
na%ional a unui sistem centralizat de eviden%$ unic$ a
datelor, s-au încheiat parteneriate cu institu%iile
statului, Uniunea a fost activ$ în forumurile de con -
ducere cât !i în comisiile de specialitate !i grupurile de
lucru ale Uniunii Interna%ionale a Notariatului Latin !i
ale Consiliului Notariatelor din Uniunea European$,  s-
a înfiin%at Institutului Notarial Român care asigur$
cadrul organizatoric !i institu%ional pentru per fec %io -
narea permanent$ a activit$%ii notariale, s-au încheiat

25 de ani de certitudini "i
progrese prin recon siderarea

unei institu%ii istorice, care s-a
dezvoltat în paralel cu evolu%ia

istoric! a statului "i dreptului,
în slujba ocrotirii "i promov!rii

drepturilor "i intereselor
cet!%enilor, r!spunzând

prompt, corect "i echitabil
solicit!rilor acestora, partener

de încredere al statului. 

DE
ANI 

acor duri de cooperare !i înfr$%ire cu notariatele
francez, maghiar !i german, la nivel central sau/!i
local, Uniunea Notarilor din România fiind membru al
Asocia%iei Notariatului Francofon, al Institutului
Interna%ional de Istorie a Notariatului !i al Forumului
Notariatelor Balcanice.

Ast$zi, lumea digitalizat$ ofer$ notarului care are
capacitatea de a întocmi sau certifica o anumit$
ac%iune sau fapt$, posibilitatea de a îndeplini elec -
tronic func%ia de notarizare. Caracteristicile
teh no logiei blockchain asigura utilizatorilor rezisten%a
la falsificare, fiind optimizat$ pentru a desf$!ura
aceast$ func%ie f$r$ efort, odat$ înregistrate, datele
din orice bloc de date nemaiputând fi modificate
decât cu acordul majoritar al participan%ilor din re%ea.

Notarii Europei salut$ abordarea general$ a
Comisiei Europene de implementare a digitaliz$rii în
dreptul companiei, recunoscând în mod expres rolul
notarului de a oferi consultan%$ juridic$ !i control
legal preventiv, pe tot ciclul de via%$ al unei companii,
asigurând c$ acestea sunt înfiin%ate eficient, c$
statutul lor este adaptat la nevoile !i solicit$rile
specifice fondatorilor, c$ modific$rile structurale
ulterioare în ciclul de via%$ al companiei sunt legal
valabile, identificarea fiabil$ a ac%ionarilor !i ad minis -
tratorilor, permi%ând întreprinderilor !i autorit$%ilor
guvernamentale s$ stabileasc$ în mod eficient !i fiabil
cine se afl$ în spatele unei companii !i cine o poate
reprezenta în rela%iile cu ter%i. 

Capitalul de imagine acumulat !i provocarea
vremurilor actuale, fac ca viitorul profesiei s$ îl
constituie o politic$ de cadre coerent$, la standarde
menite s$ asigure aspiran%ilor în profesie, nu numai
un bagaj de cuno!tin%e suficient promov$rii unui
examen de numire în func%ie, dar !i împ$rt$"irea
deplin$ "i cu onestitate a scopurilor "i menirii
profesiei îmbr$#i"ate. 

Deseori, institu%iile statale la conducerea c$rora se

g$sesc vremelnic neaveni%i, v$zute ca o extensie a
unor guverne represive !i arbitrare, care prin
reglement$ri impuse notariatului, siluesc norma
legal$ de reglementare a acestuia, sub pretextul
asigur$rii unei pie%e libere !i concuren%iale în
domeniu, creând premisele desconsider$rii publice a
unei institu%ii, care !i-a creat un prestigiu, prin
activitate responsabil$, în interesul cet$%enilor !i al
ocrotirii drepturilor acestora, transformând notarii,
cel pu%in pro parte, în negustori, în birouri cu caracter
mercantil, un fel de pr$v$lii de concuren%$,
provocând neîncrederea publicului, deschizând larg
calea spre abuzuri !i !antaj, spre denaturarea codului
deontologic al notarului ale c$rui dispozi%ii devin
astfel desuete, departe de principiile unei profesii
libere, respectate de-a lungul timpului.

Privind la evolu%ia istoric$ a institu%iei, aflat$
întotdeauna în aceast$ parte de lume la discre%ia
factorului geopolitic !i a tradi%iei unui stat feudal, chiar
dac$ nu din punct de vedere formal, tributar
preponderen%ei economiei de subzisten%$ asupra celei
de pia%$, nivelului ridicat al nesiguran%ei care oblig$
ve!nic la un st$pân !i la dependen%a de acesta, cu o
re%ea social$ rigid$, fragil$ în momente cheie,
institu%ia notarial$, pentru supravie%uire, s-a aflat de
fiecare dat$ într-o rela%ie de vasalitate cu statul.

Pentru asigurarea viitorului profesiei, singurul
lucru demn de urmat este promovarea în func%ie a
unor profesioni!ti înzestra%i cu virtu%i morale
tradi%ionale, amintindu-v$ câteva gânduri ale poetei
Nina Cassian,  care pot constitui un corolar  pentru
orice destin omenesc: ”... Nu pot s$ v$ dau nici un
mesaj decât: Tr$i#i!... Fi#i one"ti! Nici nu "ti#i
ce garan#ie e onestitatea pentru viitor! Ve#i fi
r$spl$ti#i! Ave#i încredere! 'i nu p$r$si#i
speran#a niciodat$!-Oricât de vitregi#i v-a#i
sim#i, la un moment dat . Exist$ o zare...”.

Dan T$taru, notar public
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TESTAMENTELE LOR CONTESTATE

Vanghelie Zappa, Evloghie Gheorghiev, Jacques
M. Elias, Nicolae Amira, Emanuil Gojdu, Ioan
Ottetele!anu, Ioan Kalinderu, Jean Mihail, Jacob de
Neuschotz nu sunt doar simple nume. De!i poste -
ritatea î!i aduce aminte rar de ei, fiind o pedeaps$ a
sor%ii c$ neiert$torul colb al istoriei s-a a!ternut peste
aceste destine importante pentru societatea
româneasc$, actele lor filantropice ne oblig$ s$ le
ducem mai departe povestea !i s$ scormonim discret
praful arhivelor pentru a le creiona via%a !i activitatea. 

Cercet$rile noastre au scos la lumin$ !i aspecte
de natur$ juridic$ pentru c$, în fa%a firescului sfâr!it,
din dorin%a de a evita dispute ulterioare, to%i ace!ti
mecena au formulat dispozi%ii privitoare la împ$r%irea
averii prin acte a c$ror temeinicie juridic$ le asigur$
credibilitatea !i elimin$ eventuale urme de suspiciune.
Redactate în form$ autentic$ sau mistic$, testa -
mentele au provocat îns$ de cele mai multe ori
rumoare "i au cauzat procese celebre în epoc$,
care ne-au suscitat interesul pentru a v$ dezv$lui
spe%e interesante din practica juridic$ româneasc$.

Evanghelie
Zappa
Seria de articole

începe cu Evan ghe -
lie Zappa - nume de
care se leag$ celebra
Afacere Zappa, un
episod conflictual de
la sfâr!itul secolului al
XIX-lea ap$rut între
Grecia !i România
care a vizat exer -
citarea voca%iei
suc cesorale dup$
moar tea acestuia. 

Cine a fost Evanghelie Zappa? S-a n$scut în
1800 la Labova (Albania), într-o familie de negustori
aromâni1. La 13 ani se înroleaz$ în armata otoman$
sub comanda lui Ali Pa!a de Ianina. La 21 de ani se
al$tur$ grup$rii lui Markos Botsaris !i lupt$ pentru
independen%a Greciei. În 1831 ajunge în 'ara
Româneasc$ având asupra lui o mare sum$ de bani,
a c$rei provenien%$ a dat na!tere la tot felul de
zvonuri care sugerau participarea sa la ac%iuni
piratere!ti în Marea Egee sau la campanii haiduce!ti
asupra convoaielor otomane.

Se stabile!te la Br$ila, apoi la Bucure!ti unde
deschide hotelul „Athena” de pe Calea Mo!ilor. Fire
întreprinz$toare, intr$ în afaceri cu cereale !i
arendeaz$ mai multe mo!ii din B$r$gan. Zappa se
prezint$ ca un „un vechi soldat al unei patrii neavute
!i f#r# !coal#, iar acum muncitor de p#mânt !i
arenda!” 2. În 1847, public$ un mic tratat de agri -
cultur$: „Trântorul care se m#rgine!te în cercul
României coprinz#tor de observa"ii din cercare asupra
sem#n#rii grâului !i orânduielii asupra mo!iilor” (în
continuare Trântorul…).

La 19 decembrie 1844, suditul grec Evanghelie
Zappa renun%a la orice protec%ie str$in$ !i ob%inea

împ$mântenirea, dovad$ stând documentele care
atest$ achizi%ionarea mai multor mo!ii din jurul capitalei. 

Al$turi de v$rul s$u, Constantin Zappa aplic$ cu
succes metodele avansate de agricultur$ ob%inând
venituri fabuloase. În anii marii secete (1845-1846)
va aproviziona cu grâu Capitala fiind r$spl$tit de
domnul Gheorghe Bibescu cu rangul de pitar, apoi în
1850 este numit serdar iar în 1853 paharnic.

Cump$rat$ în 1844 mo!ia Bro!tenii Noi din Ialomi%a
va deveni reziden%a principal$ a lui Evanghelie, odat$
cu inaugurarea conacului fortificat din localitate: „am
hot#rât a petrece r#m#!i"a vie"ii mele în gr#dina
Bro!tenilor mei, singur, singurel, ca un pustnic”3. Dup#
cum declara nu era interesat de via%a public$: „n-am
v#zut pân# ast#zi cluburi, teatruri, baluri !i casinuri”4.
Construc%iei p$zit$ de g$rzi de arn$u%i înarma%i, i se va
al$tura în 1849 o biseric$.

Donator %i fondator al
Academiei Române, ini#iator
al jocurilor preolimpice sau
panelenice (1859, 1870,
1875, 1888-1889),
precursoare ale Jocurilor
Olimpice din 1896
Cu o situa%ie financiar$ în progres se bucur$ de o

mare popularitate în epoc$ !i se afirm$ treptat printre
elitele culturale, mai ales prin mecenatul pe care îl va
desf$!ura. În 1860, «Evangheliu Zappa, mace -
doneanul… ofer# statului român 3.000 de galbeni
pentru cultura limbii !i literaturii române »5. Din
fondul Zappa s-au acordat premii lui T. Cipariu pentru
a sa Gramatic$ român$, urmat de cel al lui A.
Treboniu Laurian !i I.C. Massim pentru Dic"ionarul
limbii române. Dona%iile au condus !i la înfiin%area în
1860 a „Societ$%ii Literare Române( transformat$
ulterior în Academia Român$6. Pentru înzestrarea
armatei !i construirea Ateneului Român va mai dona
al%i 50.000 de galbeni.

Lista ac%iunilor sale caritabile în diferite domenii
este una foarte lung$, îns$ numele lui r$mas în
cronica modern$ a Europei ca promotor al relu$rii
tradi%iei Jocurilor Olimpice. La interven%ia sa pe lâng$
regele Greciei în 1858 !i cu ajutorul s$u financiar
apare „Funda%ia Olympicelor” „care avea caracterul
unei institu"ii de Stat”7 iar Evanghelie prime!te
dreptul de a organiza Olimpiile Moderne. 

Testamentul unui Mecena
În 1863, Evanghelie, grav bolnav, era diagnosticat

la Paris cu: demen"# !i paralizie general#. La 20 iunie
1865 se stingea din via%$ la Bro!teni.

La 30 noiembrie 1860 î!i redactase testamentul
cu con!tiin%a c$ „omul fiind muritor !i neavând dat de
sus darul de a-!i cunoa!te ceasul mor"ii care-l
amenin"a în tot momentul” trebuie „a-!i regula
lucrurile înainte de a sosi ceasul acela”, „(...) ast#zi,
la 60 de ani ai vârstei mele, având min"ile întregi !i
fiind întrutotul s#n#tos(...)”. 

Cu limb$ de moarte „pentru ca nu dup# sfâr!irea
sa din via"#, s# se întâmple discordii !i judec#"i între
rudele sale”, l$sa dreptul de uzufruct al întregii
averi, în cuantum de mai bine de 10 milioane,
v$rului s$u Constantin „care a lucrat împreun# cu
dânsul cu credin"# !i îi era dator pentru aceasta”. 

Mai oferea acestuia !i tot numerarul, de care
dispunea, „în naht, argint#rie mobile, toate vitele !i
tr#surile !i cealalt# mi!c#toare avere a sa, f#r# osebire”8.

Acesta putea dispune de mo!tenire doar în anu mite
condi%ii printre care: s$ împart$, în p$r%i egale, 30000
lei la toate rudele sale; s$ dea anual 1000 galbeni
comisiei Eforiei filologice a !coalelor, din Bucure!ti; s$
dea la comisiunea Olimpicelor 1500 galbeni; s$
cl$deasc$ stabilimentul Olimpicelor (construc%ia
Zappeionului a durat aproape doua decenii fiind inau -
gurat în 1888), iar dup$ moartea lui Constantin,
întreaga avere cu toate veniturile ei s$ treac$
în proprietatea comisiei lega turilor din Atena
care se va îndatori pentru totdeauna a p"zi
nestr"mutat aceste leg" minte.9

Dorea s$ fie înmormântat în Bro!teni iar pe piatra
funerar$ s$ figureze inscrip%ia care exprima idealul
vie%ii sale: Din partea lui Zappa, lumea s" aib"
concursuri olimpice. La 4 ani de la moarte, dorea
ca urma!ii s$-i dezgroape oasele !i s$ fie îngropat din
nou, cre!tine!te: „Capul, în curtea sau în fa"a
stabilimentului Olimpiilor din Atena”, iar oasele în
curtea !colii din Labova.

În 1865, testamentul era contestat de cei doi fra%i,
Maria Cociu !i Anastasie Zappa, care renun%$ îns$ la
reclama%ie, dup$ ce primesc 15.000 lei de la
Constantin. În acela!i timp instan%ele „se desesizeaz#
în urma interven"iei ministrului de justi"ie de atunci,
Vernesscu iar Constantin Zappa se pune prin
interven"ia consulatului elen în posesia usufructulului
averii imobiliare” 10.

Timp de înc$ trei decenii, Constantin a îndeplinit
dispozi%iile testamentare ale v$rului s$u. Moare la
sfâr!itul anului 1891, nec$s$torit. Potrivit test a -
mentului s$u, întreaga avere revenea statului elen,
executor testamentar fiind declarat$ Epitropia Zappa.
Statul român primea câteva dona%ii, dar sumele erau
modice. Decesul lui Constantin deschidea îns$
problema nudei-propriet$#i din succesiunea lui
Evanghelie, dar !i a valabilit$%ii testamentului
acestuia. Începând cu anul 1892 urma!ii lui
Constantin, România !i Grecia, au reclamat averea
r$mas$ f$r$ mo!tenitori legali. Este anul care
marcheaz$ ruperea rela%iilor diplomatice româno-
elene datorit$ interpret$rii diferite date testamentului
lui Evanghelie. 

Afacerea Zappa
De!i declarase într-o not$ din 1892 inten%ia de a

regla succesiunea Zappa în conformitate cu dispozi%iile
tratatului consular cu Italia, guvernul român a
contestat ulterior autorit$%ilor consulare elene dreptul
de mo!tenire !i a declarat competen%a absolut$ a
instan%elor sale cu privire la succesiunile deschise în
România. Grecia, care cerea solu%ionarea succesiunilor
pe cale diplomatic$, a protestat în zadar. Dup$ o lung$
perioad$ neîntrerupt$ de discu%ii cele dou$ state nu
au avut puterea s$ ajung$ la un numitor comun.

Având în vedere c$ legatarul universal era
o persoan$ juridic$ str$in$ - Comisia Olim -
piilor, problema ridicat$ era cea a capacit$#ii
acestei Comisii de a mo"teni averea. Într-o
prim$ faz$, Guvernul, prin Ministerul Domeniilor,
depunea o ac%iune la Tribunalul Ialomi%a (unde se afla
cea mai mare parte a averii) !i s-a limitat s$ comunice
Lega%iei Regale a Greciei c$ este citat$ cu privire la
disputa formulat$ de avocatul statului român
împotriva cererii de „de"inere a averii regretatului C.
Zappa pentru c#, în ceea ce prive!te succesiunea lui
E. Zappa, statului grec i-a fost contestat# capacitatea

Povestea unor mari acte filantropice "i
procesele din jurul lor

„De darurile noastre s-au bucurat al#ii. 
Noi n-am f!cut decât s! sfid!m limitele

d!rniciei”.
Irina Nicolau, Popoare în Balcani
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de a fi mo!tenitor, ca persoan# juridic# str#in#” !i, de
asemenea, a pretins statului elen obliga%ia de a
depune cautio judicatum solvi. Prin hot$rârea din
iunie 1892 Tribunalul Ialomi#a „declar"
succesiunea vacant" #i nume#te o comisiune
pentru administrarea averii lui Zappa”11.  

Guvernul român conservator p$streaz$ o atitudine
constant$, aceea de a refuza un arbitraj diplomatic !i
de a l$sa procesul s$-!i urmeze cursul firesc în
justi%ie12. Printr-o not$ din septembrie 1892,
conservatorul Al. Lahovary, ministrul afacerilor str$ine
român, atr$gea aten%ia trimisului extraordinar al
Greciei la Bucure#ti, Paparigopol, asupra unui aspect:
„capacitatea persoanelor morale str#ine !i aptitudinea
lor de a succeda, mai ales când este vorba de imobile,
sunt conduse de principiile generale ale dreptului
public !i ale dreptului civil al "#rii, în care s-a deschis
succesiunea !i unde se g#sesc !i toate imobilele. Nu
voi s# examinez, dac# principiile generale ale
dreptului public interna"ional, în afar# de unele cazuri
generalmente admise - imobile sub regimul
principiului teritorialit#"ii - permit unui stat str#in de
a deveni proprietar# a vreunei parcele din teritoriul
unui alt stat. ... În aceste condi"ii !i fiindc# dat#
intervenirea unora ter"e persoane, care se pretind
mo!tenitori naturali ai defunctului Vanghelie Zappa !i
care reclam#, !i ei, succesiunea lui, guvernul român
nu poate decât s# men"in# litigiul pe terenul unde se
afl# deja a!ezat. Numai Tribunalele române,
legalmente sesizate, le apar"ine a da o solu"iune
acestei afaceri, în care afar# de preten"iunile contrare
ale ambelor noastre guverne, mai sunt înc# !i alte
preten"iuni ridicate de ni!te particulari !i de care nu
se poate face abstrac"iune.”13 . Ministrul român d$dea
asigur$ri c$ justi%ia %$rii va aduce „în examenul
acestei afaceri toat# impar"ialitatea de care a dat
totdeauna dovad#” 14.

Grecia ia decizia radical$ s$ întrerup$ rela%iile
diplomatice cu România la 15 octombrie 1892.
Ambele guverne fac apel la juri!ti de seam$ ai vremii,
p$rerile speciali!tilor în drept fiind împ$r%ite15. Charles
Woeste (avocat la Bruxelles, fost ministru al justi%iei),
de Gneist (profesor de drept la Berlin) !i Louis Renault
(profesor de drept interna%ional la Paris) ofereau
consultan%$ autorit$%ilor de la Bucure!ti16. De cealalt$
parte, juri!ti ca: A. Lainé, A. Weiss !i Féraud-Giraud
(Paris), P. Fiore (Napoli), E. Lehr (Lausanne) se
declarau în favoarea drepturilor revendicate de Grecia. 

Procesul se relua la Tribunalul Ilfov care
pronun%a sentin%a în procesul relativ la cererea de
punere în posesia statului a averii defunctului
Evanghelie în martie 1893. Respingea cererea minis -
terului Domeniilor de a fi pus în posesie, admitea
cererea mo!tenitorilor de sânge, cu recunoa!terea
legatului Academiei17. Statul grec nu depusese cautio
judicatum solvi.18

În iunie 1893 procesul se muta la Curtea de Apel.
Epitropiei olimpice, destinatara majoritar$ a averii lui
Evanghelie, i s-a substituit statul grec care reclama
dreptul de mo!tenire !i pe cel de lichidare a
succesiunii, motivând c$ cei doi Zappa au fost greci
iar „guvernul român a declarat totdeauna c#
recunoa!te testamentul, c# i execut# !i se supune
lui ” 19. Pledau din partea guvernului grec avoca%ii C.
Boierescu, M.D. Cornea !i B. G$nescu.

Autorit$%ile române solicitau în continuare mo! -
tenirea ca vacant$ în cazul în care erezii nu reu!eau
s$ dovedeasc$ calitatea lor, „Statul Român opunând
teoria c# o persoan# moral# nu exist# decât în limitele
teritoriului "#rii care a creat-o. Peste fruntariile ei, o
asemenea crea"iune devine neantul. Teoria era
întemeiat# pe argumentul c# un aviz desparte
persoanele fizice de cele morale: unele tr#iesc,
celelalte nu tr#iesc; unele sunt fiin"e reale, celelalte
sunt fiin"e fictive, pure crea"ii ale legii.” 20

Curtea de Apel va confirma 3 ani mai târziu
decizia Tribunalului "i d$dea câ"tig de cauz$
mo"tenitorilor colaterali 21. A fost #i o p$rere
minoritar$ a prim-pre!edintelui Cur%ii Schina care era
de p$rere ca mo!tenirea s$ se dea în bani Olimpicilor. 

În 1896 rela%iile diplomatice dintre cele dou$ state
sunt reluate. În 1898, procesul se muta la Înalta
Curte de Justi%ie !i Casa%ie22. „Guvernul român !i grec
f#cuser# recurs contra deciziei Cur"ii de apel din
Bucure!ti, care pusese în posesiune pe mo!tenitorii
lui Zappa”23. Procesul începea în martie 1898 înaintea
Sec%iei I-a. „Prezida prim-pre!edinte Schina. Fotoliul
ministerului public era ocupat de procuror general
Filitti. Recuren"ii, statul român era reprezentat prin
avoca"ii M. Antonescu !i I. Filitti !i statut elen prin M.
Cornea, C. Boerescu, G. Panu, Sipsomo, C. Nacu, Em.
Porumbariu !i B. G#nescu. Rudele de sânge ale
defunctului Zappa erau asistate de G. Gr#di!teanu,
Maiorescu, Iancu Lahovari, Triandafil, V. Lasc#r, Missir,
Disescu, B. Br#tianu, P. Arion, Basilescu.” 24 Presa
aprecia c$ dezbaterile vor dura probabil 3 zile #i

atr$gea aten"ia c$ „dup# ce guvernul grecesc a
angajat ca avocat pe C. Nacu, guvernul liberal a dat
autoriza"ia prin care statul grecesc poate lua un legat
de peste cinci milioane”25. 

Ziarul „Epoca(, organul conservatorilor, suspecta
chiar c$ „guvernul grecesc a dobândit acest dar de
peste 5 milioane, dând unui liberal de frunte 100.000
lei”26. Într-adev$r, pentru a redeschide dosarul legal
al mo!tenirii lui Zappa, guvernul elen nu a avut alt$
!ans$ decât s$ ob%in$ recunoa!terea Comisiei
Olimpice ca persoan$ juridic$ în România. În 1898,
prim-ministrul liberal D.A. Sturdza s-a ar$tat receptiv
la aceast$ variant$ dar, temându-se de reac%ii ostile
din partea opozi%iei !i a opiniei publice, a retras
proiectul de lege prezentat Parlamentului în ultimul
moment. În num$rul din 14 martie 1898, ziarul
men%ionat anun%a decizia: „Curtea de Casa#ie s-a
pronun#at azi în afacerea Zappa. Marea Curte
a respins recursurile statelor elen "i român.
Mo"tenitorii de sânge r$mân definitivi st$pâni
pe averea lui Vanghele Zappa”27. Drepturile
Academiei erau recunoscute atât fa%$ de mo!tenitorii
de sânge, cât !i fa%$ de cele dou$ state. Pentru
asigurarea capitalului de 280.000 lei, la plata c$ruia
mo!tenitorii erau obliga%i, s-au luat inscrip%iuni
ipotecare asupra mo!iilor Zappa28. În 1900, Academia
a primit banii de la Banca Greciei, renun%ând la
dobânzile anuale.

În 1901, guvernul a emis un Decret prin care
Societatea Olimpic$ era recunoscut$ în România ca
persoan$ juridic$: „Comisia numit# a legatelor sau
Olimpicelor este recunoscut# numai pentru acest caz
special ca persoan# moral# !i este autorizat# a primi
legatul l#sat în favoarea ei prin testamentul
decedatului Evanghelie Zappa. Numita comisie î!i va
exercita drepturile în limitele prescrise de legile Statului
român, respectând în special dispozi"iile art. 7 din
Constitu"ie” 29. În 1903, statul grec a ob%inut în
instan%$ dreptul la valoarea echivalent$ a proprie t$%ilor
care urmau s$ fie vândute prin licita%ie. Apelul Comisiei
Olimpiadelor la aceast$ decizie a fost respins în 1909. 

Putem concluziona c$ Evanghelie Zappa, prin
ac%iunile filantropice desf$!urate atât în România, cât
!i în Albania !i Grecia, trebuie recunoscut ast$zi ca un
cet$%ean al Balcanilor, cum el însu!i m$rturisea: „eu
nu apar!in unei !"ri, dar sunt al tuturor!”. Totu!i,
cu sufletul, a ales s$ tr$iasc$ printre români despre
care spunea c$, dac$ „îi va judeca cineva f#r# patim#,
cu buna cuno!tin"# !i f#r# p#rtinire, îi va g#si mult mai
buni decât mai multe alte na"ii... În inimile Românilor
vedem înr#d#cinat# dep#rtarea de orice prigonire,
ospitalitatea, îndurarea !i mai presus de toate ura
c#tre v#rsarea de sânge. O, cât de vrednici de
respectat !i de iubit sunt ace!ti Români, domnilor, !i
cât le suntem datori noi, str#inii care locuim aici ...(30.

Cosmin Mihailovici, Director Direc#ia Arhiv$
a Camerei Bucure"ti 

11

1 Originea sa etnic$ a stârnit multe interpret$ri, fiind catalogat
albanez, macedoromân sau grec. În „Vestitorul românesc” din
13 august 1852, Zappa men%iona: „Eu am iubit !i iubesc pe
greci, i-am respectat !i-i respect înc#, nu mai pu"in iubesc !i
respect !i pe români, a c#ror "ar# am adoptat-o ca p-o a doua
Patrie a mea !i am ales umbra legilor ei sub care tr#iesc ast#zi”.

2 Trântorul…, p. 5.
3 Idem, pp. 36-38.
4 Idem, p. 10.
5 „ Familia”, nr. 45( 20 noiembrie1867), pp. 532-534.
6 Cf. Horia Alexandrescu în Minunata poveste a lui Evanghelie

Zappa, în anul 1891, din averea de 770.000 lei a Academiei,
aproape jum$tate provenea din Fondul Zappa.

7 „Epoca(, seria II, nr. 465 (30 mai 1897).
8 Idem,  nr. 465 (30 mai 1897).
9 „Epoca(, seria II, nr. 465 (30 mai 1897).
10 Idem,  nr. 701 (3 martie 1898).
11 „Transilvania”, nr. 6 (15 iunie 1893), Sibiu, p. 162.
12 Laura Ulinici Atanasiu, Afacerea ZAPPA în ziarele conservatoare

„Timpul” !i „L’independance Roumaine” (1892), în Revista
Bibliotecii Academiei Române, anul 1, nr. 1 (ianuarie - iunie
2016), p. 20.

13 „Gazeta Transilvaniei(, nr. 226 (13/25 octombrie 1892), Bra!ov,
p. 2.

14  Ibidem.
15  Georges Streit, L'Affaire Zappa Conflit Greco-Roumain, Paris,

1894.
16 „Minerva: diaru literaru beletristicu !i de distrac%iune” (1/13

noiembrie 1892), Bistri%a, p. 211.
17 „Adev$rul(, nr. 1457 (6 martie 1893), p. 2.
18 „Epoca(, seria II, nr. 701 (3 martie 1898). 
19  Idem, nr. 465 (30 mai 1897).
20  Ibidem.
21  „Adev$rul(, nr. 1561 (25 iunie 1893).
22  „Epoca(, seria II, nr. 701 (3 martie 1898).
23  „Epoca(, seria II, nr. 465 (30 mai 1897).
24 Idem, nr. 700 (2 martie 1898).
25  Idem, nr. 702 (4 martie 1898).
26  Idem, nr. 701 (3 martie 1898).
27  Idem, nr. 711 (14 martie 1898).
28  „Tribuna Poporului( nr. 62 (13 aprilie 1898).
29  V. Ursianu, Afacerea Zappa !i decretul guvernului român din 13

Decembrie 1901, în „Dreptul( (1902), pp. 53-61.
30  Trântorul…, pp. 8-9.
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I Contextul
La nivel global, anual, 1,3 miliarde de tone de

alimente sunt aruncate la gunoi. Paradoxal, 820 milioane
de oameni sufer$ de foame. De!i pentru a produce
alimente consum$m resurse limitate, aproape o treime
din alimentele produse ajung s# fie irosite, risipite,
aruncate la gunoi. Gunoiul alimentar este o surs$ masiv$
de poluare a solului, apelor !i aerului. În topul %$rilor
europene în care se risipe!te mâncare, dup$ %$ri precum
Regatul Unit, Germania, Spania, Polonia, Italia, pe locul
9 se afl$ România. Arunc#m anual 2,2 milioane de tone
de alimente. Peste 6000 de tone în fiecare zi!!!  

S-ar impune deci luarea unor m$suri împotriva risipei
!i dac$ la nivelul consumatorului final preven%ia %ine mai
mult de educa%ie !i responsabilizare, la nivelul agen%ilor
economici implica%i în lan%ul alimentar m$surile %in de
prevederi legislative.

II Avem o lege...
Din 1 februarie 2019 avem în vigoare Legea nr.

217/2016 privind diminuarea risipei alimentare !i
Normele metodologice de aplicare aprobate prin
Hot$rârea Guvernului nr. 51/2019. Acestea prev$d
m$surile de prevenire a risipei alimentare ce pot fi
întreprinse de operatorii economici din lan%ul agro -
alimetar, printre care a) vânzare la pre# redus a
produselor aproape de expirarea datei durabilit$%ii
minimale, b) donarea produselor alimentare pentru
consum uman, în ultimele 10 zile înaintea datei limite
de consum, direct c$tre consumatorii finali sau c$tre
operatorii receptori (organiza%ii beneficiare), c) direc -
%ionarea produselor devenite improprii consumului uman
pentru transformarea lor în compost, în biogaz !i, în
final d) neutralizarea produselor r$mase dup$
parcurgerea m$surilor anterioare.

La o analiz$ atent$ consta%i îns$ c$ de!i legea are ca
scop declarat diminuarea risipei alimentare, m$surile
propuse sunt f$r$ efecte reale în ce prive!te risipa
alimentar$. Astfel, art. 2 din Lege prevede c$ ac#iunile
de prevenire a risipei sunt facultative !i nu
obligatorii pentru operatorii economici. De altfel, nici nu
ar fi nevoie de o lege care s$ men%ioneze c$ se pot
întreprinde m$suri de prevenire a risipei. Art. 3 din Lege
interzice în principiu operatorilor receptori (donatarilor)
s$ comercializeze produsele primite c$tre al%i operatori

din sectorul alimentar sau c$tre consumatorii finali, de!i
acest lucru ar fi necesar pentru a permite func%ionarea
b$ncilor de alimente. Totodat$, facilit$%ile fiscale acordate
operatorilor economici prin art. 4 din Lege erau oricum
prev$zute în art. 25 alin 4 lit c) din Codul fiscal. 

De!i m$surile de prevenire sunt facultative, legea
men%ioneaz$ c$ operatorii economici din sectorul
alimentar sunt obliga%i s$ elaboreze planuri anuale de
diminuare a risipei !i rapoarte anuale pentru produsele
donate pe care s$ le pun$ la dispozi%ia autorit$%ilor în
domeniu. În realitate, Legea nu descurajeaz$ risipa, nu
stimuleaz$ înfiin%area b$ncilor de alimente sau ma -
gazinelor sociale, nu acord$ reale facilit$%i fiscale celor
care ar dona alimentele cu termen mic pân$ la expirare,
dar în schimb oblig$ la planuri !i rapoarte. 

III ...cum o aplic$m?
În ce prive!te activitatea notarial$, Legea 217/2016

e de interes pentru c$ prevede transferul prin donare a
produselor alimentare pentru consum uman, în ultimele
10 zile înaintea datei limite de consum, de la operatorul
economic la consumatorii finali sau la organiza%iile
beneficiare.

În Lege sunt definite p$r%ile contractului de dona%ie,
operatorul economic (donatorul) !i  operatorii receptori
!i consumatorii finali (donatarii) !i sunt men%ionate
bunurile care pot fi donate: produse alimentare pentru
consum uman care mai au 10 zile de valabilitate, fiind
exceptate b$uturile alcoolice !i unele alimente pe ri sabile. 

Întrucât art. 6 din Lege !i art 6 din Norme men %io -
neaz$ c$ transferul se face în baza unui contract, s-ar
putea considera c$ este exclus$ posibilitatea aplic$rii

dispozi%iilor art. 1011 alin 4 din Codul Civil privind darul
manual chiar !i pentru bunuri a c$ror valoare este pân$
în 25.000 lei, întrucât acest articol prevede ca, Bunurile
mobile corporale cu o valoare de pân# la 25.000 lei pot
face obiectul unui dar manual, cu excep"ia cazurilor
prev#zute de lege.’

Ar r$mâne deci aplicabile doar prevederile privind
forma autentic$ a dona%iei prev$zut$ la art. 1011 alin 1
Cod Civil. În eventualitatea unei asemenea inten%ii de
transfer, în practic$ este îns$ greu de crezut c$ operatorii
economici se vor putea prezenta frecvent la notar pentru
a încheia un contract de dona%ie pentru produsele
alimentare care expir$ în urm$toarele 10 zile.

O solu%ie ar fi ca transferul produselor în scopul di -
minu$rii risipei alimentare s$ poat$ fi realizat în baza unui
Contract-cadru de dona#ie având ca obiect
(determinabil) bunurile care se afl$ în perioada de
valabilitate de 10 zile prev$zut$ de Legea 217/2016.
Conform art. 1176 alin. 1 din Codul Civil contractul-cadru
este acordul prin care p#r"ile convin s# încheie raporturi
contractuale ale c#ror elemente esen"iale sunt determinate
de acesta. Ulterior încheierii la notar a contractului cadru
de dona%ie, între p$r%i se vor putea încheia, de fiecare dat$
când se doneaz$, procese-verbale de predare-primire care
individualizeaz$ exact bunurile donate !i valoarea acestora
în sensul respect$rii atât a art. 1176 alin 2 potrivit c$ruia
modalitatea de executare a contractului-cadru, în special
termenul !i volumul presta"iilor precum !i, dac# este cazul,
pre"ul acestora sunt precizate prin conven"ii ulterioare cât
!i a art. 1011 alin 3 potrivit c$ruia bunurile mobile care fac
obiectul dona"iei trebuie enumerate !i evaluate într-un
înscris, chiar sub semn#tur# privat#. În felul acesta,
modalitatea don$rii prev$zut$ de Lege ar putea fi mai facil$
pentru operatorul economic. 

IV. În loc de concluzie
Se estimeaz$ c$ din totalul risipei alimentare, doar

5% este cauzat$ de agen%ii economici, cea mai mare
propor%ie, de 40-50 %, revenind consumatorului final.
A!adar, de fapt, rolul cel mai important în stoparea
acestui fenomen revine fiec$ruia dintre noi, în calitate
de consumator. &i o putem face, uneori cu eforturi
minimale, mai ales c$ reducerea risipei alimentare din
buc$t$ria proprie nu înseamn$ deloc !i reducerea
nivelului de trai.

O banc$ de alimente este un sistem non-profit, bazat în general pe
comunitate, care colecteaz$ de la operatorii economici produse alimentare scoase
din circuitul alimentar, le depoziteaz$ !i le distribuie c$tre persoanele aflate în
dificultate. Prima banc$ de alimente a fost fondat$ în Statele Unite în 1967 iar în
Europa sistemul de banc$ de alimente s-a dezvoltat dup$ criza financiar$ din
2008. În România, Asocia#ia Banca pentru colectarea "i distribu#ia
alimentelor a înfiin%at prima re%ea na%ional$ a B$ncilor pentru Alimente, cu filiale
la Bucure!ti, Cluj, Roman !i Bra!ov. În 2019 Asocia%ia a fost acceptat$ ca Proiect
Partener FEBA (Federa%ia European$ a B$ncilor de Alimente), în semn de
recunoa!tere interna%ional$ a activit$%ii desf$!urate în România.

Banca pentru Alimente Bucure#ti a colectat în 2019 în jur de 609.000 kg de
produse !i le-a distribuit c$tre peste 100 de ONG-uri care ofer$ sprijin copiilor, ti -
nerilor, vârstnicilor, familiilor defavorizate, în total fiind peste 20.000 de beneficiari. 

         
              

              
       

             
      

           
         

  
          

         
        

Legea împotriva risipei alimentare

Banca pentru 
alimente - 
Una din solu!iile la
problema risipei

1. F$ o list$ de cump$r$turi înainte s$ mergi la magazin !i cump$r$ doar
cât ai nevoie! Nu merge la cump$r$turi nemâncat, s-ar putea s$ cumperi mai
multe de câte î%i trebuie. 

2. Evit$ promo#iile! Cump$r$ doar ce e!ti sigur c$ vei consuma într-un timp cât
mai scurt.
3. Alege produsele reduse! Chiar dac$ se apropie de termenul de valabilitate,

produsele pot fi consumate, pentru c$ propriet$%ile lor nu s-au schimbat !i în
plus, pre%ul lor este mai mic.

4. Alege produse locale "i în sezon, cu lan%ul de aprovizionare cât mai scurt
care implic$ resurse mai pu%in pentru transport.

5. Alege "i legumele/fructele inestetice! sunt comestibile! &i deseori au
!i un pre% mai bun.

6. Depoziteaz$ corect alimentele! Pentru a nu se strica! Folose!te metoda
FIFO (First In, First  Out) care presupune ideea c$ trebuie s$ pui produsele
mai vechi în fa%$, !i pe cele cu termen de expirare mai ridicat, mai în spatele
frigiderului, pentru a le consuma întâi pe cele care trebuie mâncate mai
repede pentru a nu se strica.

7. Fii atent la por#ionarea mânc$rii! G$te!te atâta mâncare cât !tii c$ se
va mânca. Dac$ ai prea mult$ mâncare, congeleaz-o sau depoziteaz-o în
caserole !i p$streaz-o pentru prânzul de a doua zi sau ia-o la pachet la
lucru sau întreab$ un prieten sau un vecin dac$ are nevoie.

8. La restaurant cere la pachet mâncarea r$mas$ în farfurie! Altfel,
mâncarea r$mas$ va ajunge în gunoi. 

9. Fii creativ în buc$t$rie! Refolose!te mâncarea sau resturile r$mase în
feluri creative. 

10. Fii un exemplu pentru ceilal#i! Prin exemplul propriu îi putem ajuta !i
pe ceilal%i s$ fie mai con!tien%i de risip$ !i mai responsabili fa%$ de
mâncare.

Cum s$ reduci risipa 
alimentar$ de acas$

Sursa: http://foodieopedia.ro/ro/cum-reducem-risipa-alimentara/

„A se consuma pân! la” indic! data pân! la care produsul alimentar poate fi
consumat în siguran"!. 
„A se consuma de preferin"! înainte de” arat! c! hrana p!streaz! cele mai
bune caracteristici pân! la data res pec tiv!, dar va fi bun! pentru consum #i dup!
aceasta data. 

Monica Pop, notar public

Surse:
https://bancapentrualimente.ro/
https://adevarul.ro/news/societate/risipa-alimentara-romania-atins-cote-alarmante-
1_5db01452892c0bb0c6d6434d/index.html 
https://urbanizehub.ro/5-initiative-ce-combat-risipa-alimentara/
https://nuaruncapainea.ro/2019/07/11/tehnologii-smart-pentru-a-reduce-risipa-alimentara/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_RO.pdf
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S implificarea procedurilor a fost, f$r$ îndoial$, un
deziderat al ultimilor ani. În procedurile notariale
îns$, aceast$ tendin%$ nu s-a sim%it foarte mult,

num$rul actelor !i procedurilor prealabile fiind, cel pu"in
în privin%a unora dintre proceduri, în cre!tere. Cu toate
acestea, trebuie s$ remarc$m c$, de!i num$rul actelor
preliminare nu a sc$zut, ob%inerea acestora impune un
efort mult mai mic nu doar pentru notarul public dar !i
din partea beneficiarului serviciilor notariale. În urm$
cu 15 ani, solicitantul unui act notarial se adresa
personal biroului de carte funciar$ pentru ob%inerea
unui extras de carte funciar$, dup$ plata taxelor într-o
cu totul alt$ loca%ie, extras pe care îl ridica dup$ câteva
zile. În felul acesta, strângerea tuturor actelor necesare
pentru încheierea unui act notarial dura câteva zile !i
însemna multe drumuri între diverse institu"ii. Pe atunci
era greu de imaginat c$ notarul public ar putea realiza
personal !i într-un timp foarte scurt o bun$ parte a
acestor demersuri.

Dorin%a de a îndeplini în numele !i pentru client
aceste proceduri nu a fost impus$ numai de tendin%a
de a oferi servicii cât mai bune beneficiarilor actelor
notariale. Acesta se înscrie !i în seria m$surilor luate
pentru securizarea tranzac%iilor, tinzând spre eliminarea
riscului instrument$rii unor proceduri în baza unor
documente false.

Simplificarea procedurii de ob%inere a extraselor de
carte funciare necesare încheierii actelor dar !i

asigurarea publicit$%ii acestora prin înregistrarea lor de
c$tre notarul public a avut, f$r$ îndoial$, o contribu%ie
semnificativ$ la securitatea circuitului civil. Dup$ acela!i
model, lucrurile pot fi realizate !i în materie fiscal$.
Modificarea Codului de procedur$ fiscal$ în sensul de a
permite notarului public ob#inerea certificatelor
de atestare fiscal$ a constituit, f$r$ îndoial$ un pas
semnificativ în aceast$ direc%ie.

Este adev$rat c$, existen%a unui singur partener de
dialog, a!a cum este în cazul ANCPI-ului, a asigurat,
într-o m$sur$ semnificativ$, un mod de lucru similar al
celor care furnizeaz$ serviciile de publicitate imobiliar$.
Practicile neunitare ale birourilor de carte funciar$ sunt,
în mare m$sur$ anihilate de existen%a unui regulament
de lucru comun, extrem de detaliat dar !i de r$spunsul
la problemele ridicate, r$spuns dat în cadrul întâlnirilor
comune periodice ale reprezentan%ilor celor dou$
institu"ii (ANCPI !i UNNPR). În materie fiscal$, lucrurile
nu sunt la fel de simple, direc%iile de impozite !i taxe
locale subordonate prim$riilor, au un mod de lucru dar
!i o abordare extrem de diferit$ de la o localitate la alta.

Cu toate acestea, la nivelul conducerii Camerei a
existat o preocupare constant$ pentru identificarea
unor solu%ii care s$ permit$ accesul simplificat al
notarilor publici la aceste servicii în beneficiul clien%ilor
birourilor notariale. În acest scop, au fost încheiate
protocoale de colaborare cu direc#iile de
impozite "i taxe locale din cadrul Prim$riilor

Sectoarelor 1,2 "i 4, fiind în discu%ie încheierea unui
protocol similar !i cu Direc%ia din cadrul Sectorului 5.

Prin aceste protocoale s-a tins spre o abordare
unitar$, cel pu"in la nivelul sectoarelor din Municipiul
Bucure!ti, a modalit$%ii în care este oferit acest serviciu
dar !i spre o facilitare a accesului notarilor publici la
aceste servicii. Protocoalele permit ob%inerea
certificatelor de atestare fiscal$ în numele !i pentru
clien%i, în baza deleg$rii acestora, de c$tre notarii
publici, prin mijloace electronice, f$s$ ca aceasta s$
afecteze în vreun fel posibilitatea de a le solicita prin
delegat al biroului notarial.

Colegiul Director al Camerei Bucure"ti

În data de 15 ianuarie 2020, la sediul Direc%iei Generale Regionale a Finan%elor
Publice Bucure!ti din Bucure!ti, sector 2, str. Dimitrie Gerota nr. 13 a avut loc o
întâlnire a reprezentan%ilor acestei institu"ii cu persoanele interesate de modalitatea
de completare a Declara%iei informative privind impozitul pe veniturile din transferul
propriet$"ilor imobiliare din patrimoniul personal aprobat$ prin Ordinul comun al
Ministrului Finan%elor Publice !i al Ministrului Justi%iei nr. 1022/2562/2016, cu
modific$rile !i complet$rile ulterioare  (Formularul 208). 

Aceast$ întâlnire se înscrie în seria unor ac%iuni periodice ale ANAF (tema de
dezbatere a acestora fiind afi!at$ anterior pe pagina de internet a institu"iei), menite
s$ faciliteze comunicarea dintre reprezentan%ii s$i !i persoanele interesate. Scopul
acestor întâlniri este acela de a identifica problemele cu care se confrunt$ angaja%ii
structurilor teritoriale, contribuabilii dar !i profesioni!tii cu atribu"ii în materie fiscal$,
participan%ii adresând întreb$ri direct persoanelor responsabile din structura central$.
Prezen%a la aceea!i mas$, cu dorin%a de a g$si împreun$ solu%ii la problemele
întâmpinate în acest domeniu, poate avea, f$r$ îndoial$, importante beneficii. Astfel,
la întâlnirea din 15 ianuarie au participat reprezentan%i ai direc%iilor fiscale de sector,
contabili, evaluatori autoriza%i !i doi reprezentan%i ai Colegiului Director al Camerei
Notarilor Publici Bucure!ti, întâlnirea fiind deschis$ oric$rei persoane interesate s$
participe.  

Dup$ cum se !tie, notarii publici au obliga"ia s$ depun$ semestrial la organul
fiscal teritorial Formularul 208 în care se mentioneaz$ p$r"ile contractante, valoarea
înscris$ în documentul de transfer, impozitul pe venitul din transferul propriet$"ilor
imobiliare din patrimoniul personal !i taxele notariale aferente transferului. Acest
Formular 208 se completeaz$ deci pentru toate tranzac%iile la care notarul a încasat
impozitul pe venitul realizat din tranzac%ie, respectiv pentru toate tranzac%iile al c$ror
pre%/valoare dep$!e!te 450.000 lei. 

Art. 111 alin. 4 Cod Fiscal men%ioneaz$ c$ impozitul se calculeaz$ la valoarea
declarat$ de p$r"i în actul prin care se transfer$ dreptul de proprietate !i în cazul în
care valoarea declarat$ este inferioar$ valorii minime stabilite prin studiul de pia"$
realizat de c$tre camerele notarilor publici, notarul public notific$ organelor
fiscale respectiva tranzac&ie. 

În opinia ANAF prin Formularul 208 se pot notifica atât tranzac"iile la care notarul
public a încasat impozit pe venit, adic# cele care au un pre"/o valoare ce dep#!e!te
pragul de 450.000 lei cât !i tranzac"iile pentru care nu s-a încasat impozit pe venit
adic# acele tranzac"ii care au un pre"/o valoare sub pragul de 450.000 lei, dar acest
pre"/valoare este mai mic decât valoarea stabilit# prin Studiul de pia"# privind valorile
minime ale propriet#"ilor imobiliare, pe care îl avem la dispozi%ie. În opinia
reprezentan%ilor ANAF, aceste tranzac%ii trebuie s$ fie notificate prin acela!i formular,
având în vedere faptul c$, în Codul fiscal, nu se face o distinc%ie între tranzac%iile cu
un pre% mai mare sau mai mic decât venitul minim impozabil. 

Au fost de asemenea semnalate reprezentan%ilor ANAF !i câteva probleme
întâmpinate de notarii publici în completarea Formularului 208 cum ar fi aceea a
coloanelor 4 !i 7 din formular. Potrivit instruc%iunilor emise pentru completarea
formularului, în situa%ia cel mai des întâlnit$ în practica notarial$, în care valoarea
declarat$ de p$r%i în actul de transfer este egal$ cu sau mai mare decât valoarea

minim$ stabilit$ prin studiul de pia%$, în Formularul 208 nu ar trebui s$ se completeze
coloanele 4 !i 7.  Cu toate acestea, programul de asisten�# (versiunea soft A
publicat# pe portalul ANAF în 29.01.2018) nu permite necompletarea sau
completarea cu cifra 0 (zero) sau cratim# (-) a coloanei 4 privind valoare stabilit$ în
studiul de pia%$ !i în consecin%$ Formularul 208 nu se poate completa în acord cu
instruc%iunile de completare în situa%ia în care valoarea declarat$ de p$r%i în actul
prin actul de transfer este cel pu%in egal$ cu valoarea minim$ stabilit$ prin studiul
de pia%$. 

Reprezentan%ii Camerei Bucure!ti au subliniat !i faptul c$, în situa%ia în care
valoarea din actul de transfer este egal$ sau mai mare decât valoarea minim$ din
studiul de pia%$, în actul notarial de transfer nu se mentioneaz$ valoarea minim$ din
studiul de pia%$ din considerente ce %in !i de negocierea pre%ului dintre p$r%i, practic$
ce nu ar trebui schimbat$.  

În consecin%$, am propus acestora modificarea programului de asisten#$
(versiunea soft A publicat$ pe portalul ANAF în 29.01.2018) astfel încât
acesta s$ permit$, a"a cum se prevede în instruc#iuni, necompletarea sau
completarea cu cratim$ a coloanei 4 în situa%ia în care valoarea declarat$ de
p$r%i în actul de transfer este egal$ cu sau mai mare decât valoarea minim$ stabilit$
prin studiul de pia%$. 

Credem c$ astfel de întâlniri sunt utile pentru clarificarea unor probleme pe care
notarii publici le întâmpin$. Cel mai important este ca, eventualele probleme cu care
v$ confrunta%i, s$ fie comunicate conducerii Camerei astfel încât ele s$ poat$ fi
centralizate si transmise, în speran%a c$ sugestiile noastre î!i vor g$si rezolvarea într-
un timp cât mai scurt.

Colegiul Director al Camerei Bucure"ti 

OB"INEREA DE C#TRE NOTARII PUBLICI A CERTIFICATELOR DE 
ATESTARE FISCAL# EMISE DE AUTORIT#"ILE PUBLICE LOCALE

FORMULARUL 208
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SPORT !I S#N#TATE

DESPRE LONGEVITATE !I CALITATEA VIE"II

   

Z onele albastre (blue zones) sunt ni!te areale
în lume unde s-a constatat c$ popula%ia local$
are o longevitate ie!it$ din comun. Oamenii

care tr$iesc în aceste zone nu împ$rt$!esc gene sau
alte elemente comune care s$ justifice apropierea
dintre duratele neobi!nuite ale vie%ilor lor, îns$ au
ceva în comun: modul de via%$, în principal !i mediul
înconjur$tor, în secundar.

Tr$s$turile definitorii ale ocupan%ilor acestor zone
includ: gr$din$rit, dieta bazat$ pe multe fructe !i
legume, o atitudine optimist$, implicare social$
indiferent de vârst$, vin în cantit$%i moderate !i o
form$ de medita%ie. Sunt câteva dintre ingredientele
tinere%ii f$r$ b$trâne%e. Cei mai longevivi oameni din
lume tr$iesc în anumite zone din Italia, Grecia,
California, Japonia !i Costa Rica, arat$ studiile din
ultimul timp. Iat$ care sunt acestea:

Peninsula Nicoya din Costa Rica este una dintre
cele cinci zone din lume, în care tr$iesc cei mai mul%i
b$trâni care au s$rit de o sut$ de ani. Sigur, !i peisajul
paradisiac te stimuleaz$ s$ ai o via%$ în comuniune
cu natura. Acolo se întâlnesc principiile de diet$
mediteranean$ !i american$. Exist$ totu!i un consum
mare de porumb, ceea ce nu întâlnim în restul
zonelor, exist$ multe fructe specifice, precum papaya,
pe!tele !i lan%ul trofic scurt, adic$ ce î!i cresc în
gr$din$, asta m$nânc$ în acea zi. Pe scurt, oamenii
petrec mult timp în natur$ !i se bucur$ de fiecare
clip$. Oamenii din Nicoya sunt ocoli%i de bolile
modernit$%ii. 

La fel se întâmpl$ !i pe insula Okinawa din
Japonia, una dintre cele mai cunoscute pentru lon ge -
vitatea locuitorilor s$i. În Okinawa, cel mai important
secret al tinere%ii f$r$ b$trâne%e este a!a numitul
ikigai. Acesta este un concept japonez care pe scurt
s-ar traduce prin „reason for being” - motivul de a te
trezi diminea%a. Este la intersec%ia dintre pasiune,
voca%ie !i ceea ce î%i dore!ti, chestiuni care sunt
tratate !i în aikido. Urmând aceast$ cale înve%i despre
tine, despre rela%ia cu ceilal%i, înve%i cum s$ gestionezi

situa%ii dificile, înve%i posturi corecte si s$n$toase,
înve%i s$ respiri corect, înve%i despre medita%ie, s$ fii
mereu atent la lucrurile pe care le faci, s$ nu te
gânde!ti oare am închis u!a acas$, oare am l$sat
fierul în priz$, oare am închis ma!ina. Oamenii de
acolo când sunt întreba%i despre ikigaiul lor au
r$spunsuri extrem de simple: de la m$ trezesc
diminea%$ ca s$ dansez sau m$ trezesc diminea%$ ca
s$ salut !colarii care trec prin fa%a casei mele sau ca
s$ privesc gr$dina. Gr$din$ritul este una dintre
principalele pasiuni ale centenarilor din Okinawa.
Astfel împu!c$ trei „ingrediente” ale lon ge vit$%ii dintr-
un foc: sunt prezen%i 100%, fac mi!care !i sau o
surs$ natural$ de hran$. Mâncarea din Okinawa este
diferit$ de cea din restul Japoniei. De!i peste tot se
m$nânc$ alge !i pe!te crud, aici mai mult decât în
alte zone este prezent$ mâncarea direct din mare,
g$tesc ceea ce au prins ast$zi, iar la prânz nu e
nimeni pe strad$, ceea ce e semn c$ se odihnesc.

O zon$ mai pu%in cunoscut$, dar cu la fel de mul%i
centenari, este Loma Linda, din California. Oamenii
au un stil de via%$ foarte activ !i la b$trâne%e. Este
ceva comun ca participan%ii la multele dintre clasele
de fitness sa fie to%i trecu%i de 60 de ani. În plus, pun
mare pre% pe spiritualitate !i comunitate: sâmb$t$ nu
g$se!ti nimic deschis. Toat$ lumea este la biseric$.
Ace!tia fiind adventi!ti de ziua a !aptea !i î!i doresc
s$ tr$iasc$ conform principiilor biblice, ca pe timpuri:
mult$ munc$ fizic$, multe legume, leguminoase,
pu%in$ carne, zero zah$r !i ce este particular aici,
faptul c$ nu exist$ fumat, nu exist$ alcool. Efectiv nu
fac nimic cel pu%in o zi pe s$pt$mân$ !i se dedic$
naturii, sunt oameni care fac foarte multe exerci%ii
fizice, mul%i dintre ei sunt vegetarieni, consum$ foarte
multe mixuri de legume !i fructe.

&i Europa are dou$ zone albastre. Sardinia, din
Italia, este una dintre ele. Aici oamenii tr$iesc foarte
mult din p$mânt, din ceea ce cultiv$. Sunt foarte
multe ferme !i se beau multe lactate, inclusiv
turi!tilor li se ofereau brânzeturi de toate felurile !i

vinuri cât mai diverse. Peste 20% din hrana lor e
bazat$ pe lactate, exist$ acea brânz$ pecorino, care
con%ine !i ea acizi gra!i esen%iali de tip omega 3 cu
rol antiinflamator. Rar carne, din nou, caracteristic !i
asem$n$tor cu celelalte zone, multe leguminoase,
ierburi, frunze verzi !i produse proaspete. Un alt
aspect determinant, relieful este de a!a natur$ încât
îi oblig$ pe oameni s$ fac$ multe exerci%ii fizice !i asta
îi ajut$ foarte mult s$ tr$iasc$ cât mai s$n$tos.

&i Grecia are o zon$ cu mul%i centenari. Se
nume!te insula Ikaria, iar printre secretele longevit$%ii
se afla laptele de capr$, gr$din$ritul, ritmul relaxat al
vie%ii !i petrecerile. Locuitorii î!i cultiv$ singuri
legumele, au cu to%ii gr$dini, fac efort fizic pentru a
cre!te aceste produse, cresc animale, caprele cresc
libere, pui, g$ini, pescuiesc, îns$ consum$ foarte rar
carnea !i pe!tele, în special carnea ro!ie se consum$
doar la anumite s$rb$tori. &i aici oamenii se ajut$ unii
pe al%ii, sunt foarte uni%i !i apropia%i. Toate aceste
ingrediente, îi ajut$ pe locuitorii din zonele albastre
s$ duc$ o via%$ de calitate, fericit$ !i îndelungat$.

V$ doresc tuturor s$ v$ l$sa%i inspira%i de exemplul
longevivilor locuitori din zonele albastre !i urmând
acest exemplu s$ ave%i parte de o via%$ lung$ !i
împlinit$.

Paul Manole, notar public

Î n anul 1938 cercet$torii de la Harvard au demarat
un studiu care avea drept scop relevarea
elementelor care duc la o via%$ împlinit$. A fost

selectat un num$r de studen%i la care ulterior au
ad$ugat ca grup de control ni!te b$ie%i proveni%i din
cel mai s$rac cartier al Bostonului c$rora li s-a propus
ca pe termen lung s$ r$spund$ la diverse chestionare
legate de via%a lor, s$ fac$ analize medicale regulate
!i, în general, s$ ia parte periodic la toate activit$%ile
pe care un astfel de studiu le presupune. În treac$t
fie spus, b$ie%ii din Boston au întrebat “dar ce are
via%a mea a!a special de merit$ s$ fie studiat$?”, pe
când niciunul dintre studen%ii de la Harvard nu a pus
aceast$ întrebare.

Studiul continu$ !i ast$zi, fiind cea mai longeviv$
cercetare !tiin%ific$ de acest tip, iar între timp a
înglobat !i so%iile participan%ilor (ini%ial, în anul 1938,
Universitatea Harvard nu avea sec%ii pentru femei),
iar ulterior a inclus !i copiii acestora. Dintre voluntarii
ini%iali mai sunt în via%$ aproximativ 20, care au vârste
între 90 !i 100 de ani. Cu tot cu copiii acestora
num$rul celor cuprin!i de studiu de-a lungul timpului
s-a ridicat la circa 1.300 de subiec%i.

Pe lâng$ testele !i analizele inerente unei astfel de
cercet$ri, participan%ilor li s-a cerut s$-!i descrie
succesele !i e!ecurile atât cele legate de carier$, cât
!i cele ce %ineau de via%a personal$ sau de familie.
Surprinz$tor, calitatea rela%iilor !i cât de ferici%i erau în
aceste rela%ii conta într-o m$sur$ similar$ sau chiar
superioar$ situa%iei medicale. Rela%iile strânse, mai
mult decât banii sau faima, sunt ceea ce aduce fericire
oamenilor, a relevat studiul. Aceste leg$turi protejeaz$
oamenii în fa%a necazurilor vie%ii, ajut$ la întârzierea

declinului psihic !i constituie factori care prezic cu mai
mare acurate%e o via%$ lung$ !i s$n$toas$ mai mult
decât situa%ia social$, IQ-ul sau chiar !i genele. Aceste
descoperiri s-au confirmat pe întregul spectru de
participan%i, indiferent ca erau absolven%ii de Harvard
sau nu.

Cercet$torii au prelucrat o multitudine de date,
inclusiv de natur$ medical$, sute de interviuri !i
chestionare !i au descoperit o strâns$ corela%ie între
bun$starea personal$ !i calitatea rela%iilor cu familia,
prietenii !i comunitatea. Câteva studii au relevat c$
la persoanele de 50 de ani nivelul de satisfac%ie legat
de rela%iile personale conduce la o evaluare mai bun$
a st$rii de s$n$tate decât nivelul de colesterol. Acest
lucru a fost confirmat !i de faptul c$ persoanele care
erau cele mai mul%umite de rela%iile lor în jurul vârstei
de 50 de ani ajungeau s$ aib$ cea mai bun$ stare
psihic$ !i fizic$ la vârsta de 80 de ani.

Mai mult, c$sniciile fericite constituie un factor

protector pentru s$n$tatea oamenilor. Octogenarii
care sunt mul%umi%i de rela%ia în care sunt au declarat
c$ starea psihic$ !i percep%ia asupra vie%ii nu li se
schimb$ nici m$car în zilele în care au dureri din
cauza unei afec%iuni. Cei afla%i într-o c$snicie mai
pu%in fericit$ resim%eau mult mai puternic durerea !i
erau afecta%i emo%ional mai acut. Femeile care sunt
ata!ate de partenerii lor !i care din acest motiv au un
sentiment de siguran%$ au tendin%a s$ dezvolte mai
pu%ine st$ri de depresie !i s$ aib$ o capacitate de
memorare mai bun$. Totodat$, a reie!it c$ nu e
relevant dac$ de-a lungul timpului au mai intervenit
certuri în rela%ie, atâta vreme cât partenerii simt c$
se pot baza unul pe cel$lalt vor avea tendin%a de a
trece cu vederea astfel de momente. Legat de aceste
aspecte unul dintre autorii studiului a spus “Sin gu r$ -
tatea ucide la fel de mult ca fumatul sau alcoolismul”.

Psihiatrul George Vaillant care a condus cercetarea
între anii 1972 !i 2004 a povestit cum la începutul
studiului nim$nui nu-i p$sa de criterii ca empatia sau
ata!amentul, dar în timp a reie!it c$ acestea au o
importan%$ covâr!itoare. Ca o concluzie a cercet$rii,
acesta a men%ionat !ase factori care contribuie la o
via%$ lung$ !i s$n$toas$: activitatea fizic$, absen%a
fumatului !i a abuzului de alcool, a avea o abordare
matur$ !i echilibrat$ pentru a face fa%$ problemelor
inerente vie%ii, o greutate în parametri optimi !i rela%ii
stabile !i fericite. La acestea se mai adaug$ !i nivelul
de educa%ie care este direct propor%ional cu
con!tientizarea !i implementarea acestor factori.

În concluzie, v$ doresc o via%$ lung$ !i s$n$toas$!

Bogdan T$r$cil$, notar public

DESPRE ZONELE ALBASTRE 
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PARASITE
Film, 2019, regizor Bong Joon Ho

Distribu!ie: Amalia Ciolan, Cesonia 
Postelnicu, Erika B"ie#u, 
Fulvia Folosea, Lari Giorgescu
Regia: Mircea Rusu

Distribu!ie: în rolurile principale  Alexandru 
Potoceanu, Marius Manole, Ciprian Nicula, 
Richard Bovnoczki, Natalia C"lin, Raluca
Aprodu, Istvan Teglas
Regia : Radu Afrim

MATILDA $I GROPARIIP%DUREA SPÂNZURA&ILOR 

Recomandate de notarii publici Bianca Voicu, Raluca-Elena Ciubotaru %i Mihaela Namolosanu 

Este o adaptare a romanului lui Liviu Rebreanu,
plin$ de semnifica%ii !i foarte actual$. Spectacolul
beneficiaz$ !i de o excep%ional$ montare
multimedia ce redefine!te spa%iul si sunetul, astfel
încât spectatorul plonjeaz$ în reverie, pentru ca
apoi s$ fie readus la realitate !i invitat la o reflec%ie
lucid$ asupra st$rii na%iei, la o confruntare cu
trecutul nostru istoric, într-un dialog între vocea
prezentului !i vocea istoriei. 

Piesa scris$ de tân$ra dramaturg$
Stela Giurgeanu este câ!tig$toarea
premiului „Piesa anului 2018” la Gala
Uniter. Spectacolul este o radiografie
surprinz$toare a lumii a trei femei
aparent fragile, dar care se dovedesc
mai puternice decât ar fi crezut. Dialo -
gurile vii, elementele de un umor absurd
!i grotesc pe alocuri dau na!tere unei
comedii negre dinamice !i de bun gust.

Celebr$ datorit$ marelui ecran prin filmul
omonim regizat în 1970 de Enrico Maria Salerno
povestea de dragoste scris$ de Giuseppe Berto este
pus$ în scen$ de Florilena Popescu F$rc$#anu !i
avându-i ca protagoni!ti pe Ilinca Goia (Ea) !i Ioan
Andrei Ionescu (El).

„Spectacolul de fa"$ nu se vrea o de monstra"ie,
ci un exerci"iu cu vedere la public. Anonimul vene"ian
ofer$ pretextul unei astfel de abord$ri, iar Ilinca Goia
#i Ioan Andrei Ionescu, doi actori foarte versa"i ai
trupei Na"ionalului, au curajul asum$rii lui pân$ la
cap$t, au pl$cerea jocului cu mijloacele simple, dar
complicate, ale actorului”, afirm$ Ion Caramitru,
coordonatorul spectacolului.Într-o scenografie
simpl$, sunt surprinse emo%iile a doi îndr$gosti%i, ce
au cunoscut în tinere%e marea dragoste, acum fiind
doi fo!ti so%i readu!i împreun$ de meandrele
sinuoase ale vie%ii. Când El afl$ c$ are  o maladie

incurabil$ o cheam$ pe fosta sa so%ie la Vene%ia pentru a-i d$rui o înregistrare a unui concert de-
ale sale. Ea, so%ia tr$dat$, acum rec$s$torit$, mimeaz$ fericirea, apare cinic$ !i rece. Ultimele
ceasuri pe care !i le petrec împreun$ sunt înc$rcate de nostalgie !i regrete, dar !i se pasiune !i
disperarea finitului, vraja spectacolului cuprinzând sala !i fiind poten"at de muzica din fundal.

Este unul dintre cele mai captivante
filme vizionate în ultima perioada.
Nominalizat la 6 premii Oscar, câ! tig$tor al
Golden Globe pentru cel mai bun film ar fi
cel mai bine descris ca un film al absurdului.

Prezentat ca o comedie neagr$ în prim
plan avem strania viclenie a unei familii de
!omeri, tat$, mam$, fiic$, fiu, care - pentru
a sc$pa de via%a în s$r$cia unui subsol -
pune la cale un plan de a profita de
naivitatea unei familii bogate. 

Filmul nu alunec$ în cli!ee: nu e doar un
film social, dup$ cum nu e nici numai o
comedie: oricâte elemente comice ar avea.
Este un film imprevizibil, ce aduce în prim
plan spiritul de loialitate al angajatului
asiatic, fa%$ de angajatorul s$u, acest
sentiment fiind adânc înr$d$cinat în cultura
lor, precum !i dispre%ul clasei
„conduc$toare” fa%$ de cei care „îi servesc”.

ANONIMUL VENE&IAN
de Giuseppe Berto
Teatrul Na!ional Bucure#ti (Sala Atelier)
29.02.2020 ora 20.00

Art!                                      

V$ invit$m s$ descoperi%i un muzeu recent ap$rut în
peisajul urban din Bucure!ti, un muzeu privat. 

Art Newspaper, o publica%ie britanic$, îl prezint$ ca:
„Un nou muzeu privat din Bucure!ti dezv#luie istoria artei
române!ti din timpul regimului comunist al lui Nicolae
Ceau!escu !i dup# Revolu"ia din 1989. Muzeul de Art#
Recent# (MARe) a fost deschis pe 9 octombrie în cartierul
Prim#verii al ora!ului, cândva rezervat pentru e!aloanele
superioare ale partidului comunist. Cl#direa din c#r#mid#
întunecat#, de 1.200 de metri p#tra"i, a fost proiectat# de
arhitectul libanez Youssef Tohme ca o „siluet# fantom#” a
vilei originale de pe acest sit, care fusese !i casa Anei
Pauker, ministrul român de externe descris de revista Time
în 1948 ca fiind „cea mai puternic# femeie în via"#”. La

câ"iva pa!i se afl# fosta re!edin"# a lui Ceau!escu, care a
fost deschis# în 2016 ca atrac"ie turistic#.” 

Din expunerea de pe site-ul muzeului
https://www.mare.ro/desprenoi afl$m c$ demolarea
casei construite de Octav Doicescu în 1939 a fost f$cut$
pentru „a oferii noi cl$diri o identitate proprie, creând un
spa%iu public deschis, care s$ rezoneze cu comunitatea

actual$”. Acest proiect este controversat atat din punct de
vedere artistic cat si istoric, având în vedere c$ nu respect$
conven%iile privind spa%iul de expozi%ie ce poat$ denumirea
de white cube, pe aceast$ tem$ fiind scris$ si o carte de Brian
O’Doherty Inside the White Cube / The Ideology of the
Gallery Space.

Colec%ia permanent$ propune arti!ti ca Ion 'uculescu,
Andrei C$dere, Ion Grigorescu, Paul Neagu, &tefan Bertalan,
Nicolae Com$nescu, Roman Coto!man, Pavel Ilie, Diet Sayler,
Alexandru Chira, Horia Bernea, Florin Mitroi, Marian Zidaru,
Ioana B$trânu, Vioara Bara, Teodor Graur, Dan Perjovschi,
Dumitru Gorzo, Victor Man, Ecaterina Vrana, Vlad Nanc$, Gili
Mocanu, Anca Mure!an, Ovidiu Fene!, Cristina David, Ion
Bârl$deanu.

Consider$m c$ merit$ o încercare acest muzeu, pentru a
v$ forma o p$rere ex propriis sensibus, iar daca nu g$si%i
expozi%ia pe gustul dumneavoastr$ la parter se afl$ o cafenea
cu teras$, unde pute%i s$ v$ bucura%i de un moment de lini!te. 

Aflat$ la a 7 a edi%ie în Bucure!ti, conferin%a Brand Minds aduce
ca speakeri unii dintre profesioni!tii de top la nivel mondial din
domeniul afacerilor, !tiin%ei, psihologiei, pentru a pune laolalt$ cele
mai avansate idei !i experien%e ale lumii actuale. Mediatizat$ ca un

business summit, conferin%a nu este un eveniment doar pentru
oameni de afaceri ci pentru oricine vrea s$ aib$ acces direct la
pove!tile, sfaturile !i ideile unor min%i sclipitoare. Anul acesta vor fi
opt speakeri printre care jurnalistul !i scriitorul Malcolm Gladwell
(autorul “Blink”, “Excep%ionalii”), celebrul fizician Michio Kaku,
multipremiata eseist$ american$ Tara Westover, jurnalistul CNN
Richard Quest !i vicepre!edintele Amazon Werner Vogels. 

MUZEUL DE ART% RECENT% 
Bld. Prim"verii nr.15, Bucure#ti

BRAND MINDS 2020 4 Mai 2020, Romexpo

Film

Conferin&!                                      
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