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 Întrucât în spațiul media 
unor acte notariale în legătură 
recent afectat grav de un incendiu, pentru a contribui la lămurirea aspectelor 
legate de activitatea notarială în legătură cu cele relatate în mass
următoarele precizări: 
 
 Respectând regulile și principiile
public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public 
unei funcții autonome, verificarea legalită
exclusiv al instanței de judecată, org
activitatea instanțelor judecătore
  

Preocupați însă de siguran
Națională a Notarilor Publici din România și Camera Notarilor Publici 
București derulează în prezent, î
nr. 36/1995 a notarilor publici 
verificare privind situația descrisă în mass
 

 
Biroul Comunicare 

al Uniunii Naționale a 
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COMUNICAT 
 

țiul media s-au vehiculat informații cu privire la încheierea 
unor acte notariale în legătură imobilul situat în Sectorul 5 București, care a fost 
recent afectat grav de un incendiu, pentru a contribui la lămurirea aspectelor 
legate de activitatea notarială în legătură cu cele relatate în mass-media, facem 

și principiile impuse de lege conform cărora 
public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public având

verificarea legalității actelor notariale fiind 
ței de judecată, organizațiile profesionale nu pot interfera cu 

judecătorești. 

de siguranța și calitatea actului notarial, Uniunea 
țională a Notarilor Publici din România și Camera Notarilor Publici 

derulează în prezent, în limitele competențelor lor prevăzute de Legea 
nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, proceduri de 

ția descrisă în mass-media. 

Biroul Comunicare și Relații Publice 
ționale a Notarilor Publici din România 

+(4021) 313 99 10 
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ții cu privire la încheierea 
ști, care a fost 

recent afectat grav de un incendiu, pentru a contribui la lămurirea aspectelor 
media, facem 

impuse de lege conform cărora notarul 
având statutul 
fiind atributul 

profesionale nu pot interfera cu 

ța și calitatea actului notarial, Uniunea 
țională a Notarilor Publici din România și Camera Notarilor Publici 

țelor lor prevăzute de Legea 
și a activității notariale, republicată, proceduri de 

 


