
                                                                                                                           
25 de ani de notariat public: Camera Notarilor Publici București lansează un concurs 

de eseuri pentru studenți 
 

Camera Notarilor Publici București lansează astăzi un concurs de eseuri cu ocazia împlinirii a              
25 de ani de notariat public în România. Concursul este adresat tuturor studenților de la               
Facultatea de Drept a Universității din București și își propune să descopere viziunea             
viitoarelor generații de specialiști asupra modului de adaptare a domeniului notarial la era             
digitală.  
 
Studenții care își doresc să participe la concurs trebuie să trimită, până la data de 19                
noiembrie, un eseu cu tema „Profesia Notarială în era digitală”, la adresa            
redactiecnpb@cnpb.ro în care să prezinte, într-o manieră proprie și originală, viziunea lor            
despre viitorul profesiilor juridice.  
Toate eseurile vor fi jurizate de către o comisie de specialitate formată din trei notari publici                 

de renume, cele mai bune trei dintre ele vor fi premiate cu un iPad (locul I) și două vouchere                   
de 400 și 300 de lei (locul II și III), pe care studenții le pot folosi în magazinele Cărturești din                    
țară. Desemnarea premiilor se va face în data de 26 noiembrie vor avea loc în mediul online. 
 
„Prețuim și conservăm istoria notariatului public, dar totodată privim spre viitorul acestei            
profesii. Sărbătorim 25 de ani de notariat public construind proiecții pe o fundație solidă deja               
existentă. De-a lungul anilor ne-a fost demonstrat că tinerii studenți ai Facultății de Drept              
reprezintă viitorul profesiilor juridice și tocmai de aceea, am ales să-i invităm să se alăture               
demersului nostru din acest an. Ne dorim să aflăm cum văd studenții viitorul profesiei în care                
urmează să intre”,  a declarat președinta Camerei Notarilor Publici București, Laura Badiu. 

   
 

Camera Notarilor Publici București (CNPB) este organizația profesională cu personalitate          
juridică ce reunește toți notarii publici din circumscripția Curții de Apel București,            
respectiv, Municipiul București și județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.           
Camera Notarilor Publici București este organizată şi funcţionează în baza Legii notarilor            
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, a Regulamentului de aplicare a Legii nr.              
36/1995, a Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi a Regulamentului             
propriu de organizare şi funcţionare. CNPB a fost înregistrată la Ministerul Justiției sub nr.              
3202/N din august 1995, iar în prezent reunește un număr de aproximativ 670 de notari. Din                
anul 2007, Camera Notarilor Publici București este înfrățită cu Consiliul Regional al            
Notarilor Curții de Apel Poitiers, Franța. 
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