Mobilizare de anvergură a notariatului român în sprijinul refugiaților ucraineni
Prin donații, consiliere de specialitate gratuită, strângere de fonduri și voluntariat, notarii
publici participă la efortul general de ajutorare în regim de urgență a familiilor din
Ucraina care se retrag din calea războiului.
În cadrul unei acțiuni concertate, încă din primele zile ale izbucnirii conflictului armat din Ucraina,
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Camera Notarilor Publici București, Camera
Notarilor Publici Constanța, Camera Notarilor Publici Galați, Camera Notarilor Publici Ploiești și
Camera Notarilor Publici Cluj s-au unit într-un demers de amploare, menit să asigure nu doar
ajutoare de primă necesitate persoanelor în situații limită , ci și asistență în probleme notariale ce
vizează statutul de refugiat și tranzitul pe teritoriul României.
„În aceste momente de cumpănă pentru copiii, femeile și vârstnicii alungați de război, notariatul
român își exprimă solidaritatea cu aceștia nu doar la nivel declarativ, ci concret, prin fapte, așa cum
am făcut-o și în alte situații din trecut. În acest sens, într-o primă etapă, UNNPR donează suma de
100.000 de lei pentru finanțarea efortului de cazare și ajutorare cu produse de strictă necesitate a
acestor oameni, pe care îi considerăm ca frați aflați într-o situație dramatică. Împreună cu colegii
notari din structurile de conducere ale profesiei am pus la punct o strategie punctuală de asistență,
pe care o vom implementa pe măsură ce situația din teren o impune.”, a declarat președintele
UNNPR, notar public Dumitru Viorel Mănescu.
Strategia de intervenție în sprijinul refugiaților este structurată pe paliere de acțiune distincte. Un
prim palier îl reprezintă ajutorul material și financiar de strictă necesitate. Fondurile necesare
provin din surse proprii ale Uniunii și sunt direcționate către persoanele aflate în nevoie în baza
colaborării cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului
și Sătmarului, Episcopia Tulcii și Arhiepiscopia Dunării de Jos.
„Preoții români din regiunea de frontieră au dovedit îndurare creștină fără margini față de semenii
noștri ucraineni aflați în nevoie. Ei sunt prezenți zi și noapte în punctele de trecere a graniței și
cunosc cel mai bine nevoile reale ale oamenilor. Este motivul pentru care am hotărât să colaborăm
cu Biserica în oferirea ajutoarelor pentru refugiați.”, a mai arătat președintele UNNPR.
Un al doilea palier de acțiune constă în asistarea, la cerere, a persoanelor care doresc informații și
consiliere referitor la statutul de refugiați și la normele care reglementează tranzitarea teritoriului
național al României. Asistența este asigurată pro bono de notari din zonele de afluență a
refugiaților. Este vorba despre principalele puncte de frontieră, atât cu Ucraina cât și cu Republica
Moldova, respectiv Porubne – Siret, Solotvino – Sighetul Marmației, Lipcani – Rădăuți Prut,
Costești – Stânca, Sculeni, Orlovka – Isaccea și Giurgiulești - Galați.

Statutul persoanelor care trec frontiera de stat a României cu Ucraina ca și refugiați de război se
află, la ora redactării comunicatului, pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne al Uniunii
Europene. UNNPR urmărește îndeaproape stadiul discuțiilor, urmând să informeze, mai departe,
Camerele Notarilor Publici și birourile notariale referitor la deciziile JAI.
Totodată, având în vedere necesitatea colaborării cu traducătorii de ucraineană și rusă, notarii fac
demersuri pentru asigurarea legăturii permanente cu cei peste 1.000 de translatori autorizați de
Ministerul Justiției, specializați în limbile respective,.
Cel de-al treilea palier de acțiune este intervenția directă, personală, a notarilor care doresc să facă
voluntariat. Câteva exemple: notarul public Radu Puia, Președintele Camerei Notarilor Publici
Constanța, situată la granița cu Ucraina, a aprovizionat personal cu apă și alimente, prin punctul
de trecere Isaccea, cetățenii ucraineni care așteaptă în număr impresionant trecerea în România;
notarii din cadrul Camerei Notarilor Publici Galați s-au implicat activ în strângerea de fonduri
necesare cazării, transportului și procurării de produse de primă necesitate, furnizând totodată
asistență juridică și servicii de traducere pentru refugiații găzduiți în centrul de primire organizat
în cadrul Camerei; notari din cadrul Camerei Notarilor Publici București intenționează să ofere
consultații juridice notariale gratuite cetățenilor ucraineni ajunși pe teritoriul României care au
nevoie de asistență în jurisdicția Camerei, municipiul București și județele Călărași, Giurgiu,
Ialomița, Ilfov și Teleorman; Camera Notarilor Publici Cluj a sponsorizat organizații ale societății
civile care acționează direct în punctul de frontieră Sighetul Marmației pentru preluarea celor care
trec granița; Camera Notarilor Publici Oradea a organizat o rețea de sprijin funcțională în zona de
frontieră.
Conform informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne din România, pană la data de 28
februarie, prin punctele de trecere a frontierei de stat a României cu Ucraina au intrat circa 89 de
mii de cetățeni ucraineni și au ieșit aproximativ 50 de mii de cetățeni ucraineni. Un număr de 373
de cetățeni ucraineni au solicitat azil.
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