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Comunicat de presă 

Peter Stelmaszczyk devine noul Președinte al 
notarilor europeni 
 

Berlin, 20 ianuarie 2023 

Cu ocazia ceremoniei de predare a Președinției, desfășurate la Berlin vineri, 20 ianuarie, notarul 

german Peter Stelmaszczyk a fost ales noul Președinte al Consiliului Notariatelor din Uniunea 

Europeană (CNUE) pentru anul 2023. Acesta îl succedă pe notarul italian Giampaolo Marcoz și 

reprezintă cele 22 de notariate ale Uniunii Europene (UE) și pe cei 45.000 notari din Europa. În 

prezența unor personalități de rang înalt, precum Ministrul german de Justiție Marco Buschmann 

și Ministrul leton de Justiție Inese Lībiÿa-Egnere, Președintele Peter Stelmaszczyk a subliniat 

prioritățile programului său de lucru pentru următoarele luni. 

 

 Crearea unui cadru european de combatere a spălării banilor 

În 2023, instituțiile europene își vor continua activitatea în vederea adoptării de noi reglementări 

împotriva spălării banilor. Notarii din Europa sunt implicați în mod deosebit, nu numai ca entități 

supuse obligațiilor, ci și mai ales datorită funcției lor de funcționari publici numiți de propriile 

statele. Notarii contribuie zilnic la prevenirea spălării banilor în domenii importante care implică 

tranzacții juridice precum dreptul imobiliar și dreptul societăților comerciale.  

 

 Sprijinirea transformării digitale a sistemelor de justiție 

Digitalizarea sistemelor judiciare ale UE și revizuirea Regulamentului e-IDAS/e-ID sunt două 

dosare ce urmează a fi adoptate în  2023. UE lucrează, de asemenea, la o inițiativă pentru 

“Actualizarea societății comerciale digitale”. O nouă propunere de directivă este așteptată la 

începutul anului. În acest context, CNUE se poziționează ca un promotor al principiului securității 

juridice în mod implicit. Consideră esențial ca dezvoltarea soluțiilor digitale într-un context 

transfrontalier să nu submineze securitatea juridică și să lucreze alături de instituțiile europene 

în această direcție. 
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 Protejarea celor vulnerabili 

În 2023, Comisia Europeană va publica o propunere legislativă cu privire la protecția adulților 

vulnerabili. O astfel de inițiativă ar trebui să abordeze dificultățile întâmpinate în situații 

transfrontaliere. În această privință, CNUE susține, față de instituțiile europene, necesitatea 

adoptării unui regulament european privind recunoașterea reciprocă a schemelor de protecție a 

adulților vulnerabili. 

 

 Alături de Ucraina și de notariatul ucrainean 

Pe parcursul anului 2022, CNUE s-a angajat față de cetățenii și notarii din Ucraina. Acest sprijin 

instituțional, material și juridic va continua și se va intensifica în 2023. Unul dintre obiective va fi 

planificarea mijloacelor necesare pentru reconstrucția țării și a notariatului acesteia. În acest 

sens, vor fi avute în vedere parteneriate cu instituții internaționale și europene.  

 

Dr. Peter Stelmaszczyk este notar în Burscheid (Germania). 
A studiat dreptul la universități din Passau, Köln și Paris 1 — Panthéon-Sorbonne. Din 2008 până 
în 2015, a lucrat ca avocat la firma internațională de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer 
din Köln în domeniul dreptului societar, al fuziunilor și achizițiilor. În 2013, și-a obținut diploma de 
doctor în drept la Universitatea din Köln (teză de doctorat cu subiectul ‘Majorarea capitalului în 
numerar fără drepturi de subscriere în scenarii de preluare ostilă”). În 2015, a devenit notar 
candidat și a ocupat până în 2021 funcția de director al sediului Camerei Federale a Notarilor din 
Germania (Bundesnotarkammer) din Bruxelles. Dr. Peter Stelmaszczyk este, de asemenea, autorul 
a numeroase publicații științifice pe tema dreptului societăților comerciale și a dreptului 
internațional privat. 

________________________ 

CNUE pe scurt 

Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) este organizaţia oficială care reprezintă 

profesia notarială în relația cu instituțiile europene. CNUE reunește notariatele celor 22 de state 

membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Țările de Jos, Ungaria. Notariatele din Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina 

sunt membrii observatori. CNUE reprezintă peste 45.000 notarii și peste 200.000 de angajați ai 

acestora. 
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