ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NOTARIATULUI

UNNPR, alături de marea familie a notariatelor de drept latin, aniversează 74 de ani de la
organizarea primului Congres al Uniunii Internaționale a Notariatului pe 2 octombrie 1948,
la Buenos Aires.
Sub sigla UINL - organizație internațională non-guvernamentală care promovează, coordonează și
dezvoltă funcția și activitatea notarială din statele membre, sunt reunite 91 de notariate de drept
latin din întreaga lume. Printre acestea se numără și notariatul român, reprezentat de Uniunea
Națională a Notarilor Publici din România, care a primit statutul de membru cu drepturi depline al
acestei organizații profesionale mondiale pe data de 30 mai 1997.
Evidențiind angajamentul internațional al notariatului român în cadrul structurilor de conducere
ale UINL, președintele UNNPR, domnul Dumitru Viorel Mănescu, notar public, a declarat:
„Suntem implicați, alături de colegii notari din țările membre UINL, în configurarea notariatului
de mâine, situat sub semnul noilor tehnologii ca instrumente de eficientizare a parteneriatului cu
cetățenii, mediul de afaceri și autoritățile publice. Nu uităm însă nicio clipă valorile fundamentale
care ne clăuzesc în activitatea noastră, inclusiv cea internațională: profesionalism, încredere,
tradiție și continuitate în serviciul societății.”
Ca recunoaștere a importanței și activității internaționale a notariatului român, în octombrie 2004
Adunarea Notariatelor membre UINL a hotărât ca UNNPR să aibă reprezentanți în Comitetul
Executiv, în Consiliul Permanent, dar și în comisiile de specialitate. Implicarea și interesul pentru
problematica internațională a profesiei au dus la o creștere, în timp, a prezenței UNNPR în
structurile de conducere ale UINL. Consiliul General al UINL, precum și 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) au în
componență notari români, a căror contribuție la dezvoltarea și modernizarea profesiei este unanim
recunoscută.
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