
Consiliul Uniunii

HOTARAREA nr. 80 I 24.05.2018

Av6nd in vedere adresa nr. 870121.05,2018 a Institutului Notarial Rom6n
cu privire la tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul
de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public;

JinSnd seama de prevederile art. 3 alin. (4) din Regulamentul pentru
organizarea si desfSgurarea examenului de deflnitivat 9i a concursului de admitere
in functia de notar public aprobat prin Ordinul ministruluijustitiei nr.l494lClZOl4,
potrivit c5rora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciazS cd nu se impune
actualizarea sau modificarea tematicii si bibllografiei intr-un an, se adopti o
hot5r6re in acest sens;

V6z6nd at6t Hotir6rea Consiliului Uniunii nr.27126.05.2016 prin care s-au
aprobat pentru anul 2016 tematica si bibliografia cu caracter teoretic 9i practic
pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar
public, c6t si Hot5r6rea Consiliului Uniunii nr. 35i31.05,2017 prin care s-au
mentinut pentru anul 2017 tematica si bibliografia sus menlionate;

In conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) si art. 28 alin. (5) din Legea
notarilor publici 9i a activit5tii notariale, nr.36/1995, republicatE, coroborate cu
prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (4) si art. 29 din Regulamentul pentru
organizarea 9i desfSgurarea examenului de definitivat 9i a concursului de admitere
in functia de notar public aprobat prin Ordinul ministruluijustitiei nr.t494lCl2Ot4;

In temeiul prevederilor art. 56 alin. (9) si art. 57 alin (1) lit. s) din Legea
notarilor publici 9i a activitilii notariale, nr.3611995, republicatS, ale prevederilor
arI. l7l din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publlci si a activitStii
notariale nr.36/1995 aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 23331C12013,
coroborate cu prevederile art. 26 alin, (2) si art. 27 alin. (1) pct.4 din Statutul
Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Rom6nia;

Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publlci din RomAnia adoptS prezenta

HOTAnART:

Art.l - Pentru anul 2018, nu se impune actualizarea tematicii gi a
bibliografiei cu caracter teoretic 9i cu caracter practic, pentru examenul de
definitivat 9i pentru concursul de admitere in functia de notar public, tematicS 9i
bibliografie aprobate prin HotErdrea Consiliului Uniunii nr.27126.05.20t6,
menlinute prin Hoti16rea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, avizate de
Ministerul Justiliei atSt in anul 2017 prin adresa nr. 71507tBl}S.O7 .ZOL7 , c6t 9i in
anul 2016, prin adresele nr.31507t8122.06.20t6 si nr. 5/50718130.06.2016.



Art.2 - Prezenta hot6r6re va fi comunicat5 Ministerului Justitiei in vederea
obtinerii acordului cu privire tematica si bibliografia prev5zute la art.1,

Art.3 - DupE obtinerea acordului Ministerului Justitiei, prezenta hotdrfire va
fi comunicat5 Institutului Notarial Rom6n 9i celor interesali prin intermediul
Camerelor Notarilor Publici si se va posta pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor
Publici si pe site-ul Institutului Notarial Rom6n.

Aft.4 - Serviciul RegistraturE 9i Comunlcare va urm5ri ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri.
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