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Sub egida „Profesia de notar în an centenar”,  Colegiul Director al Camerei 
Notarilor Publici Alba Iulia organizează o serie de manifestări dedicate 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 
 
La Alba Iulia, Cetatea Marii Uniri, în perioada 11-14 octombrie a.c., notarii 
publici vor marca împlinirea unui secol de la momentul fast al reîntregirii 
neamului între granițele statului național unitar român.  

Seria manifestărilor dedicate cinstirii memoriei înaintașilor făuritori ai României 
Mari va fi inaugurată de întâlnirea profesională omagială a Consiliului Uniunii 
Naționale a Notarilor Publici și a Colegiilor Directoare ale Camerelor Notarilor 
Publici din România. Cu acest prilej va avea loc lansarea cărții „Notarii și 
Unirea”. Lucrare reprezintă o contribuție valoroasă la istoria notariatului român, 
individualizând prezența notarilor publici din Transilvania în contextul 
evenimentelor care au culminat cu Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de 
la 1 decembrie 1918. 

Un moment important al agendei festive îl reprezintă și serviciul religios ce 
urmează să aibă loc la  Catedrala Mântuirii Neamului din Alba Iulia. 
 
Germenii profesiei notariale au apărut cu peste nouă secole în urmă, în 
Transilvania Evului Mediu și tot aici, printr-o lege datând din 1874, a fost 
consacrată pentru prima dată instituția notarului public. Alegerea orașului Alba 
Iulia ca loc al desfășurării Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie este 
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încărcată de semnificații istorice. Alba Iulia a fost unul dintre cele mai puternice 
centre ale Daciei Romane. Mai apoi, prin intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul 
în cetate, la 1 noiembrie 1599, devine pentru scurt timp capitala Țărilor Române 
unite vremelnic sub sceptrul voievodului. Tot aici a avut loc martiriul lui Horia 
și Cloșca, precum și întemnițarea lui Avram Iancu. Alba Iulia a devenit în timp, 
prin jertfa de sânge a tuturor celor care au luptat pentru împlinirea idealului 
unității naționale, orașul cu cele mai profunde reverberații în istoria românilor 
transilvăneni. 
 
București, 10 octombrie 2018 
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