În zilele de 5 şi 6 Decembrie 2013, la Centrul de Conferinţe „AUDITORIUM”
Pallady – Bucureşti, ca urmare a unei fructuoase colaborări cu „Conseil Supérieur du
Notariat”, din Franţa, a avut loc cel de-al 7-lea Colocviu Franco-Român, de data aceasta
cu temele „Informatizarea şi gestiunea biroului notarial” şi „Contractele matrimoniale”.

Prezentările delegaţilor Consiliului Superior al Notariatului, în persoanele
domnului şi doamnelor: Me. Thierry Vachon - delegat al Consiliului Superior al
Notariatului Francez pentru relaţiile cu notariatul român, Me. Marie-Florence Zampiero
Bouquemont – din partea Consiliului Superior al Notariatului şi Me. Fabrice Laevens –
din partea Consiliului regional al notarilor de Nord din Pas de Calais, au excelat în
informaţii extrem de utile notarilor români, atât în domeniul dreptului subiectiv al
convenţiilor matrimoniale, unde notariatul francez are o veche experienţă, cât şi în
domeniul noilor tehnologii, unde notarii francezi fac paşi importanţi pentru
dematerializarea datelor şi semnarea actelor notariale în format electronic.
Din partea notarilor români au luat cuvântul: doamna notar public Carmen
Dima, doamna notar public Maria Cazan, doamna notar public Raluca Bunea, doamna
notar public Virginia Beldea şi domnul notar public Tiberiu Terzea, toţi din cadrul
Camerei Notarilor Publici Bucureşti, prezentări care au evidenţiat cu profesionalism
aspecte teoretice şi practice privind subiectele tratate, au dezbătut problemele şi
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întrebările venite din partea participanţilor şi intervenienţilor şi au susţinut discuţiile
dintre aceştia.
Lucrările Colocviului au debutat cu prezentarea contractelor de căsătorie în
Franţa şi în România, precum şi a contractelor de căsătorie în contextul transfrontalier,
prezentări care au scos la iveală schimburi de păreri constructive între intervenienţii
francezi, cei români şi participanţii la Colocviu. Aceste schimburi de opinii sunt extrem
de utile, în contextul dezvoltării actuale a liberei circulaţii a cetăţenilor în Uniunea
Europeană, a încheierii căsătoriilor între diverşi cetăţeni ai Europei. Astfel, cunoaşterea
atât a legislaţiei altor state, cât şi a dreptului internaţional privat aduce un plus de
valoare notarului român, care are ca scop primordial realizarea actului juridic la o
calitate superioară, precum şi satisfacerea clientului.
Tot în acest context, al siguranţei actului notarial, al calităţii acestuia şi al
exercitării profesiei notariale în serviciul circuitului civil şi al cetăţenilor, Colocviul a
avut ca temă NOILE TEHNOLOGII, cu scopul prezentării instrumentelor informatice
aflate la dispoziţia notarului, aspectele tehnice şi aspecte practice referitoare la utilizarea
acestor instrumente în cadrul biroului notarial.
Prezentarea franceză a acestei teme a arătat cum se lucrează în cadrul birourilor
notariale franceze în formă dematerializată, anume: schimburi dematerializate cu
administraţiile centrale şi locale (serviciul funciar, starea civilă etc) şi cu partenerii
notariatului (Casa de economii şi Consemnaţiuni, registru de testamente), dar şi în
relaţiile dintre notari: prin formalităţile irevocabile şi instantanee.
Toate aceste proceduri în formă dematerializată transformă activitatea notarului
într-o procedură extrem de sigură şi cu un standard înalt de calitate; notarul face
propria cercetare şi verificare în vederea autentificării, având conexiuni directe cu toate
instituţiile, uşurându-se foarte mult intervenţiile pe care trebuie să le facă la instituţiile
abilitate clientul, în vederea încheierii actului juridic şi, în acelaşi timp, asigurându-se o
informare foarte rapidă, având în vedere că informaţiile/actele care circulă sunt în
formă dematerializată.
În această parte a prezentării, notariatul român poate fi mândru că a avansat mult
în acest sens, cel puţin în dematerializarea formalităţilor între notari şi între instituţiile
proprii; prin crearea CNARNN – INFONOT, care administrează Registrele Naţionale
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Notariale (ce privesc: procedura succesorală privind persoanele decedate, cu ultimul
domiciliu necunoscut sau care nu se află pe teritoriul României; testamentele, donaţiile
şi revocările acestora; declaraţiile de acceptare şi renunţare la succesiune; procurile şi
contractele de mandat folosite în activitatea notarială, revocarea acestora, precum şi alte
cauze de încetare a mandatului; cererile de divorţ; regimul şi convenţiile matrimoniale,
precum şi actele de modificare a acestora; actele încheiate atât înainte de căsătorie, cât şi
în timpul căsătoriei, pentru stabilirea regimurilor matrimoniale; cererile creditorilor cu
privire la creanţele pe care le au faţă de persoanele fizice, precum şi opoziţiile
creditorilor la efectuarea partajului succsoral; certificatele de deces), cât şi prin lansarea
de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a aplicaţiei informatice de
tip portal, pentru accesul on-line la Registrele Naţionale Notariale, începând cu data de
01 decembrie 2013.
O noutate absolută, inclusiv în Franţa, este semnarea în formă electronică a
actelor autentice şi a existenţei Minutierului Central, care este arhiva actelor autentice
semnate electronic, sub standarde ridicate de securitate, în scopul realizării unui nou
birou notarial, în contextul actual social, intra-european: „L΄office-zero papier”. Notarii
români au făcut un pas înainte anul acesta prin întocmirea actului într-un singur
exemplar semnat de părţi, acestora urmând să le fie eliberate duplicate, nesemnate
olograf, astfel dându-i-se actului autentic notarial un plus de siguranţă.
Toate aceste proceduri şi tehnologii noi vin în ajutorul notarilor şi al clienţilordestinatari ai actului juridic notarial, pentru a optimiza activitatea cu instrumente cât
mai sigure şi uşor de utilizat.
Ultima parte a Colocviului a avut ca temă asigurarea de răspundere pentru
notari, recentele evoluţii legislative şi jurisprundenţa în Franţa şi în România, de
asemenea, o temă de interes în serviciul protecţiei consumatorului. Prezentarea
franceză, cât şi cea română au avut ca scop găsirea şi studierea instrumentelor necesare
siguranţei relaţiei profesionale cu clientul – destinatarul serviciului notarial, pentru
obţinerea unui echilibru între răspunderea notarului şi protejarea clientului în cadrul
circuitului civil.
Mulţumim pe această cale „Fratelui mai mare” - Notariatul Francez, care, prin
interesul arătat schimburilor de experienţă între notariatul român şi cel francez şi prin
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prezentările delegaţilor Consiliului Superior al Notariatului, a facilitat notarilor români
o mai bună înţelegere a procedurilor nou introduse în sistemul juridic civil românesc,
precum şi a importanţei utilizării în cadrul procedurilor notariale a noilor tehnologii,
pentru siguranţa şi înalta calitate a actului juridic român. De asemeni, apreciem
interesul conducerii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru
dezvoltarea profesională a notarilor români şi intervenienţilor români, pentru prezentări
care au condus la un real schimb de experienţă cu Consiliului Superior al Notariatului
Francez.
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