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NOTARIATUL ROMÂN OCUPĂ PREȘEDINȚIA ARERT  

PENTRU UN MANDAT DE 5 ANI 

 

 

Dl. Octavian Rogojanu, notar public, Secretar Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a 

Notarilor Publici din România, a fost ales președinte al Asociației Rețelei Europene a 

Registrelor Testamentare.  

Pe agenda Consiliului de Administrație al Asociației Rețelei Europene a Registrelor Testamentare 

a figurat, în data de 22.03.2021, alegerea președintelui și desemnarea vice-președinților, a 

trezorierului și a secretarului ARERT. La propunerea reprezentantului notariatului maghiar, cu 

sprijinul reprezentantei notariatului sloven, domnul notar public Octavian Rogojanu, 

reprezentantul notariatului român, a fost ales, pentru un mandat de cinci ani, în funcția de 

președinte al ARERT.  

Membrii Consiliului de Administrație ARERT au apreciat că cei zece ani de activitate ai domnului 

notar public Octavian Rogojanu în cadrul asociației îl recomandă pe deplin pentru ocuparea acestei 

funcții. Domnia sa a deținut timp de două mandate funcția de vicepreședinte al Asociației Rețelei 

Europene a Registrelor Testamentare. Totodată, dl. Octavian Rogojanu activează ca reprezentant 

al notariatului român pe plan extern și în cadrul Comisiei de Concurență a Consiliului Notariatelor 

din Uniunea Europeană, a cărei președinție, de asemenea, o deține.   

În acest context, noul președinte al ARERT, dl. Octavian Rogojanu, a explicat importanța 

evenimentului astfel: 

 „Este o poziție prestigioasă care atestă racordarea notariatului român la valorile europene, 

colaborarea excepțională pe care o avem în cadrul Consiliului Notariatelor din Uniunea 

Europeană și orientarea noastră către modernitate și noile tehnologii.” 

Ca vice-președinți ai ARERT au fost aleși dl.Victor Mate, din partea notariatului maghiar și dna. 

Anne Wuilquot, din partea notariatului belgian. Secretariatul ARERT a revenit dnei. Sonja Kralj 

(președinta notariatului sloven), iar trezorier a fost desemnat dl. Pierre-Luc Vogel, fost președinte 

al CNUE.  

ARERT este o asociație internațională non-profit, înființată în anul 2005 de către notariatele 

belgian, francez și sloven și care, în prezent numără 20 de state membre. În conformitate cu 

Convenția de la Basel privind stabilirea unui sistem de înregistrare a testamentelor, din 16.05.1972,  
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statele care dețin un registru pentru înregistrarea testamentelor și care aderă la ARERT pot 

interconecta aceste registre, permițând astfel tuturor cetățenilor să descopere testamentele lăsate 

de orice persoană decedată, indiferent de țara în care a fost înregistrat un asemenea testament. 

 

 

București, 24 martie 2021 

 

 

Biroul Comunicare 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 

 

 

 


