UNNPR solicită mobilizarea rezervei financiare a CNUE
pentru sprijinirea notariatului ucrainean și susține acordarea statutului de membru
observator
Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană a decis, în unanimitate, acordarea statutului
de membru observator notariatului ucrainean. Notariatul român s-a implicat activ în
elaborarea rezoluției forului european al profesiei.
Președintele notariatului ucrainean, dl Volodymyr Marchenko a reușit să intervină în cadrul unei
Adunări Generale a CNUE, convocate în regim de urgență, în data de 1 martie a.c., cerând
sprijinirea notariatului ucrainean prin toate mijloacele disponibile. Ca urmare, în seara zilei de 2
martie, a fost adoptată o rezoluție, prin care se condamnă agresiunea asupra statului suveran și
independent Ucraina și se recunoaște statutul de membru observator al Camerei Notarilor din
Ucraina.
Notariatul român, reprezentat prin Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, s-a implicat
activ în elaborarea rezoluției. În data de 28 februarie 2022, în cadrul unei reuniuni bilaterale ce a
avut loc între președintele UNNPR, notar public Dumitru Viorel Mănescu și președintele CNUE,
notar Giampaolo Marcoz s-a solicitat poziția notariatului român cu privire la modul în care CNUE
ar trebui să se organizeze în mod unitar în perioada imediat următoare.
Președintele UNNPR a solicitat mobilizarea rezervei financiare a CNUE pentru sprijinirea
notariatului ucrainean și a refugiaților din calea războiului. În contextul în care transmiterea directă
a fondurilor către Ucraina se dovedește dificilă în situația actuală, s-a propus susținerea eforturilor
notariatelor din statele ce se află la granița cu Ucraina: România, Polonia, Ungaria și Slovacia.
Totodată, notariatul român, prin reprezentantul său la Bruxelles, urmează să se implice în
activitatea comitetului de criză care se va constitui la nivelul CNUE, pentru coordonarea acțiunilor
notariatelor care sunt direct implicate în acordarea de ajutor umanitar.
„Suntem conștienți că ne aflăm într-un moment de cumpănă istorică, în care sunt puse la grea
încercare bazele fundamentale pe care s-a constituit societatea europeană modernă. În contextul
acestui eveniment sângeros, redescoperim în noi o forță invincibilă: aceea a solidarității și
umanității”, a declarat dl. Dumitru Viorel Mănescu, președintele UNNPR. .
Redăm mai jos conținutul rezoluției adoptate de Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană:
Rezoluția Adunării Generale a Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE)
Președinții celor 22 de notariate europene s-au reunit într-o sesiune extraordinară la 1 martie
2022, cu participarea președintelui Camerei Notarilor din Ucraina. În numele celor 45.000 de
notari europeni pe care îi reprezintă, aceștia au decis să adopte următoarea rezoluție:

"Notarii din Europa, garanți ai păcii sociale și loiali respectării drepturilor omului, vieți,
libertății, democrației și statului de drept în relațiile dintre indivizi și dintre popoare, condamnă
în termenii cei mai fermi agresiunea neprovocată și nejustificată a Federației Ruse, cu sprijinul
Belarusului, împotriva vecinului lor, Ucraina, un stat independent și suveran, recunoscut de
comunitatea internațională. Notarii din Europa condamnă orice încălcare a dreptului
internațional și orice tentativă de a înlocui legea cu forța.
Desfășurat sub ochii întregii Europe, acest atac duce în mod nejustificat și inacceptabil la moartea
și suferința civililor inocenți, precum și la distrugerea și sărăcirea întregii societăți ucrainene.
Funcționarea statului ucrainean și a instituțiilor sale sociale, a căror sarcină este de a-și servi
cetățenii, se află într-un grav pericol. Notarii ucraineni, precum toți ceilalți cetățeni ucraineni,
sunt țintele nevinovate ale acestui atac și luptă pentru viețile lor și pentru viețile copiilor lor.
Notarii din Europa își exprimă solidaritatea profundă în aceste momente dramatice cu colegii
ucraineni și cu cei apropriați lor și, în fața ororilor războiului, suferă alături de ei și de poporul
ucrainean. Notarii din Europa s-au mobilizat deja la nivel național pentru a oferi sprijin material
în cadrul ajutorului umanitar acordat ucrainenilor. La nivelul CNUE, se instituie de asemenea o
structură de coordonare.
Notarii europeni susțin pe deplin răspunsul european și internațional fără precedent, inclusiv prin
aplicarea sancțiunilor decise de Uniunea Europeană în activitățile lor, ceea ce va garanta că cei
responsabili de acest conflict vor fi penalizați pentru acțiunile lor.
Notarii din Europa se înclină în fața atașamentului față de valorile și idealurile europene ale
poporului ucrainean, demonstrat prin sacrificiul suprem, cel al vieții lor. Atunci când bărbații și
femeile își dau viața pentru Europa în aceeași măsură ca și pentru Patria lor, aceasta înseamnă
că Europa și-a îndeplinit în mod ireversibil misiunea fondatoare: aceea de a oferi cetățenilor un
model de viață, pace, libertate, demnitate, unitate și prosperitate. Suntem extrem de impresionați
de voința și puterea poporului ucrainean de a lupta pentru aceste idealuri.
Având în vedere cele de mai sus, la cererea notarilor ucraineni exprimată de către președintele
Volodymyr Marchenko, cu riscul vieții sale, cu ocazia reuniunii noastre din 1 martie - acesta
aflându-se în orașul Harkov, aflat în prezent sub bombardament - precum și la cererea oficială a
notariatelor membre CNUE din țările baltice, susținute în unanimitate de participanți, Consiliul
Notariatelor din Uniunea Europeană a decis să recunoască statutul de membru observator al
Camerei Notarilor din Ucraina liberă și îi urează bun-venit în cadrul familiei europene a
notariatului.
Această rezoluție va fi comunicată Camerei Ucrainene, instituțiilor europene și către massmedia.”
București, 29 martie 2022
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