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MESAJ DE PRIETENIE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 5 ANI DE ACTIVITATE 

NOTARIALĂ ÎN SERBIA 

 

 

Invitați la sărbătoarea notariatului prieten sârb, reprezentanții notariatului român și-au 

afirmat, fără rezerve, disponibilitatea în direcția consolidării relațiilor bilaterale, atât la 

nivelul conducerii organizațiilor profesionale reprezentative din cele două țări, cât și la 

nivelul camerelor notariale și membrilor acestora. 

 

În perioada 13-15 septembrie 2019 a avut loc, la Belgrad, marcarea festivă a celei de a cincea 

aniversări de la înființarea notariatului sârb. Răspunzând invitației Camerei Notarilor Publici 

din Serbia, la eveniment au participat, din partea notariatului român, domnul notar public 

Eduard Lambert, membru în Biroul Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor 

Publici din România și Președinte al Camerei Notarilor Publici Timișoara, însoțit de domnul 

notar public Eusebiu Octav Dănilă, reprezentantul Camerei Notarilor Publici Timișoara în 

Consiliul Uniunii. 

 

În cuvântul de salut adresat gazdelor, domnul Eduard Lambert a reafirmat sprijinul pe care 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România îl acordă colegilor sârbi.  În acest sens, 

domnia sa a arătat că: „ ... avem o experiență de aproape un sfert de secol de notariat public 

modern, suntem de 12 ani membri ai Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană și de 

22 de ani membri ai Uniunii Internaționale a Notariatului (UINL). Sunt decenii de evoluție și 

conectare a profesiei notariale în plan național și internațional din care noi am învățat lecții 

importante. Vi le împărtășim cu prietenie, stimați colegi, în dorința de a vă ajuta să scurtați 

rutele ocolitoare pe care noi am luat-o, uneori, în pionieratul nostru către un notariat 

european modern, adaptat cerințelor secolului XXI.”  
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Serviciile notariale au fost introduse în sistemul juridic național al Republicii Serbia în anul 

2011, iar în august 2014 Ministerul Justiției a numit primii 94 de notari publici. Camera 

Notarilor Publici din Republica Serbia a fost înființată la data de 15 august 2014, începându-și 

efectiv activitatea în luna septembrie a aceluiași an. Din anul 2016, notariatul sârb este 

membru al Uniunii Internaționale a Notariatului (UINL), iar din 17 martie 2017 are statut de 

membru observator al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE).  

 

 

 

București, 19 septembrie 2019 

 

 

 

 

Biroul Comunicare  

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 

 

mailto:secretariat@unnpr.ro

