ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NOTARIATULUI
Notariatul român, alături de alte 88 de notariate de drept latin din toată lumea, marchează
Ziua Internațională a Notariatului. Pe 2 octombrie 1948, la Buenos Aires, a avut loc primul
Congres al Uniunii Internaționale a Notariatului - organizație internațională nonguvernamentală care promovează, coordonează și dezvoltă funcția și activitatea notarială din
statele membre.
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România face parte din marea familie a notariatelor de
drept latin, reunite sub sigla UINL, începând cu 30 mai 1997. Este data la care notariatul român a
primit statutul de membru cu drepturi depline al acestei organizații profesionale mondiale. În
octombrie 2004, Adunarea Notariatelor membre UINL a hotărât ca UNNPR să aibă reprezentanți în
Comitetul Executiv și în Consiliul Permanent, precum și în comisiile de specialitate.
În cele peste două decenii de activitate internațională, prezența notariatului român a câștigat în
anvergură, la ora actuală având reprezentanți în Consiliul General al UINL și în comisiile și grupurile
de lucru ale organizației: Comisia de Afaceri Europene, Comisia de Securitate Socială Notarială,
Comisia Deontologie Notarială, Comisia Teme și Congrese, Comisia Drepturile Omului, Grupul de
lucru „Noile Tehnologii”, Grupul de lucru Formare și Grupul de lucru Act Autentic.
Punctând angajamentul internațional al notariatului român, președintele UNNPR, domnul Dumitru
Viorel Mănescu, notar public, a declarat:
„Tradiția și continuitatea - valori fundamentale ale notariatului român, se regăsesc și în activitatea
noastră internațională. De aproape un sfert de secol, ne implicăm activ, alături de colegii notari de
drept latin din toată lumea, în consolidarea, promovarea și modernizarea profesiei. Adoptarea
noilor tehnologii, simplificarea proceselor și eficientizarea relațiilor cu cetățenii și mediul de afaceri
sunt acțiuni pe care le întreprindem activ, armonizându-ne și împărtășindu-ne experiența în cadrul
UINL.”
Anul acesta, pentru prima dată în istoria organizației, UINL a invitat notariatele membre să
organizeze un eveniment similar celui organizat anual de Consiliul Notariatelor din Uniunea
Europeană – CNUE. Este vorba despre „Ziua porților deschise”, zi în care notarii nu percep onorarii
pentru serviciile lor. La originea acestei acțiuni se află o inițiativă a UNNPR, preluată ulterior de
notariatele europene membre CNUE și, recent, de UINL.
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