COMUNICAT
Lucrările Reuniunilor Instituționale ale Uniunii Internaționale a Notariatului au reunit
la Cancun reprezentanți ai notariatelor din întreaga lume. Aceștia au dezbătut teme de
actualitate din domeniul dezvoltării profesiei notariale.
În perioada 8-11 noiembrie 2017 au avut loc la Cancun, în Mexic, lucrările Reuniunilor
Instituționale ale Uniunii Internaționale ale Notariatului (UIN), manifestare de interes
profesional al cărei obiectiv se subscrie obiectivului general al organizației mamă, respectiv
promovarea, coordonarea și dezvoltarea activității notariale pe plan internațional.
Corpul notarilor publici din România a fost reprezentat la lucrări de o delegație condusă de
domnul Dumitru Viorel Mănescu, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din
România, membru în Consiliul General al UIN și în Adunarea Notariatelor membre, precum
și de domnul Ion Marin, prim-vicepreședintele UNNPR, membru în Consiliul General al UIN.
Membrii delegației activează în comisiile și grupurile de lucru ale UIN, pe a căror agendă de
lucru s-au aflat, de această dată, tematici referitoare la lupta împotriva spălării banilor,
securitatea financiară – titluri, noile tehnologii, etc.
Uniunea Internațională a Notariatului este o organizație neguvernamentală internațională
fondată în anul 1948, la Buenos Aires, moment la care număra 19 țări membre. Amploarea
vocației sale de reprezentare a profesioniștilor din domeniul notariatului a crescut în timp,
astfel că în prezent reunește 83 de organizații notariale din întreaga lume. UIN promovează și
aplică principiile fundamentale ale sistemului notarial de drept civil, precum și principiile
deontologiei notariale; reprezintă notariatele membre pe lângă organismele internaționale;
colaborează cu organismele naționale din fiecare țară; studiază legislația în domeniul notarial
și cooperează la nivel internațional în vederea armonizării legislațiilor din fiecare stat
membru; promovează, organizează și dezvoltă formarea profesională și susține lucrări
științifice în domeniul notarial.
București, 14 noiembrie 2017
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