
  

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

PRIORITĂȚILE CNUE ÎN 2023 

 

Notarul german Peter Stelmaszczyk  este noul președinte  al CNUE. El este secondat de 

Marius Stračkaitis, președintele Camerei Notarilor din Lituania, ales în funcția de 

vicepreședinte al organizației reprezentative a profesiei notariale la nivelul UE.  

Cu prilejul ultimei adunări generale din anul 2022 a Consiliului Notariatelor din Uniunea 

Europeană (CNUE), eveniment desfășurat pe 8 și 9 decembrie la Bruxelles, reprezentanții celor 22 

de notariate membre au votat alegerea președintelui, vicepreședintelui și a Consiliului de 

Administrație al organizației pentru anul 2023. Notarul german Peter Stelmaszczyk a fost ales în 

unanimitate în funcția de președinte, fiind secondat de Președintele Camerei Notarilor din Lituania, 

Marius Stračkaitis, ales își el în unanimitate ca vicepreședinte. 

În discursul inaugural, Peter Stelmaszczyk a subliniat prioritățile notariatului european în mandatul 

său, în special în perspectiva alegerilor europene din 2024: definitivarea pachetului legislativ 

împotriva spălării banilor, digitalizarea profesiei cu perspectiva unei noi inițiative europene în 

domeniul dreptului societăților comerciale, protecția persoanelor vulnerabile și, nu în ultimul rând, 

sprijinul pentru Ucraina și reconstrucția acestei țări. El a accentuat importanța muncii în echipă în 

cadrul CNUE și implicarea tuturor celor 22 de notariate membre în grupurile de lucru, de jos în 

sus, fără discriminări pe criterii de mărime a organizațiilor sau resurse disponibile. În viziunea sa, 

unitatea este unica modalitate prin care poate fi menținută influența, importanța profesiei și 

competențele notariale în contextul inițiativelor legislative anunțate de Comisia Europeană.  

Peter Stelmaszczyk a nominalizat pachetul legislativ împotriva spălării banilor ca „prima 

prioritate politică” a mandatului ce i-a fost încredințat. El a afirmat că participarea la elaborarea 

acestui pachet de legi la nivel european  demonstrează „(...) că suntem parteneri esențiali ai 

statului în prevenirea activităților ilegale. Aceasta este șansa de a ne păstra și chiar extinde 

competențele. (...) Prevenirea activității ilegale este o valoare adăugată cheie a profesiei noastre. 

Trebuie să promovăm această valoare adăugată”. Noul președinte al CNUE a atras însă atenția 

că participarea notarilor la lupta împotriva spălării banilor nu trebuie să aibă ca efect pătrunderea 

în sfera privată a cetățenilor și a întreprinderilor asupra cărora nu planează suspiciuni. 

A doua prioritate a mandatului notarului german Peter Stelmaszczyk la conducerea CNUE,  

digitalizarea profesiei, reprezintă, conform declarațiilor sale „(...) oportunitate și provocare 

deopotrivă. Unele notariate se concentrează pe avantaje. Unele notariate sunt îngrijorate. Este 

esențial să facem față provocărilor transformării digitale”. El a transmis notariatelor din UE că în 

contextul transformării digitale, caracteristicile profesiei, particularitățile și tradițiile juridice ale 

tuturor notariatelor nu trebuie să se piardă. „Calitatea instrumentului autentic este unul dintre 

atuurile noastre cele mai valoroase și motivul pentru care suntem stimați. Calitatea activității 

noastre este piatra de temelie a prevenirii litigiilor”, a afirmat președintele nou ales.   



  

 
 

Protecția persoanelor vulnerabile, a treia prioritate a agendei președinției germane a CNUE, este 

considerată ca fiind o șansă de evidențiere a valorii adăugate a rolului notarilor în societate, ca 

„gardieni” ai semenilor defavorizați de soartă. 

Referitor la cea de-a patra prioritate a notariatului european în 2023, respectiv susținerea 

notariatului ucrainean și a reconstrucției Ucrainei, Peter Stelmaszczyk a afirmat că sprijină 

inițiativa președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a cancelarului german Olaf 

Scholz de creare a unui Plan Marshall pentru această țară. Consolidarea sistemului judiciar 

modernizarea profesiei notariale și digitalizarea activității acesteia sunt domenii în care CNUE va 

acorda suport și consiliere.    
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