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NOTARIATUL  EUROPEAN– ISTORIE ȘI INOVAȚIE 

 

„Europa în acte”, expoziție găzduită de Parlamentul European la Bruxelles, în perioada 
11-15 noiembrie 2019, prilejuiește notariatului român participarea cu documente de o 
valoare istorică remarcabilă: testamentul marelui om politic Nicolae Titulescu, 

certificatul de moștenitor și inventarul succesoral al academician prof.dr. Ana Aslan, 
precum și un fragment din Opisul Registrului Testamentelor din perioada 1952-1954 
emis de Notariatul de Stat al Republicii Populare Române – Regiunea București. 

 

Actele autentice pe care notariatul român le propune publicului vizitator vor fi expuse atât în 

format hârtie (copii ale testamentului lui Nicolae Titulescu și opisului Registrului Testamentelor 

din perioada 1952-1954 emis de Notariatul de Stat al Republicii Populare Române – Regiunea 

București), cât și în format digital (certificatul de moștenitor și inventarul succesoral al 

academician prof.dr. Ana Aslan). 

Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE), organizatorul expoziției „Europa în 

acte”, urmărește ca evenimentul să aducă în atenția cetățenilor europeni importanța notariatului 

dintr-o multiplă perspectivă: ca martor al istoriei civilizației europene de-a lungul secolelor, 

păstrător al memoriei documentelor și promotor al noilor tehnologii.  

În acest sens, vor fi expuse copii ale unor acte autentice de o mare valoare istorică, provenite din 

arhivele naționale a 17 state membre ale Uniunii Europene, printre care și România. Vizitatorii 

vor avea ocazia să consulte conținutul a peste 50 de documente, emise de notari între secolul 13 

și secolul 20. Explicații detaliate referitoare la exponate vor fi furnizate în limbile engleză, 

franceză, precum și în limbile țărilor cărora le aparțin documentele.  

Un moment aparte de pe agenda ceremoniei de inaugurare a expoziției „Europa în acte” va 

evidenția orientarea profesiei notariale către inovație și viitor. Este vorba de acordarea de către 

CNUE a primului Premiu pentru inovare, printre candidați numărându-se notariatele din 

Germania, Spania, Austria și Ungaria. Conform declarației dlui. Pierre-Luc Vogel, președintele 
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CNUE, „Această distincție va ilustra perfect faptul că profesia notarială este ancorată în trecut, prezent și 
viitor. (...) Notarii sunt parte a vieții noastre zilnice și sunt implicați în cele mai importante momente ale 
existenței: căsătorie, cumpărarea unei proprietăți, înființarea unei afaceri sau dezbaterea unei succesiuni. 

Activitatea lor urmează trendurile culturale, sociale, economice și tehnologice ale societății.” 

  

 

București, 5 noiembrie 2019 

 

 

 

Biroul Comunicare 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 
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