
COMUNICAT DE PRESĂ
„Monumentele istorice - între reglementare și dereglementare”

Camera Notarilor publici București (CNPB) trage un semnal de alarmă în privința necesității
actualizării listei monumentelor istorice în sensul eliminării imobilelor care, în mod eronat,
au fost astfel încadrate. În situația actuală, proprietarii care dețin astfel de imobile nu le pot
vinde sau înstrăina și solicită de urgență reglementarea și actualizarea listei monumentelor
istorice. În acest sens, vă invităm să luați parte la o dezbatere ce își propune să aducă la masa
discuțiilor principalii actorii cu factori de decizie de la nivel local și național.

Dezbaterea „Monumentele istorice - între reglementare și dereglementare” va avea loc în
data de 18 septembrie 2021, încând cu ora 11.00, în Aula Carol I din cadrul Palatului Camerei
de Comerț și Industrie a Municipiului București, cu sediul în strada Ion Ghica, nr. 2, etaj 2.

La dezbatere va participa domnul prof. univ. dr. Flavius Antoniu BAIAS, conf. univ. dr.
Bogdan SUDITU, notari publici din București, dar și reprezentanți ai Camerei Notarilor
Publici București.

Vom asigura suport foto în cadrul evenimentului. Accesul va fi permis atât reporterilor, cât și
cameramanilor. Pe timpul evenimentului participanții vor purta mască de protecție și vor fi
respectate toate măsurile sanitare legal prevăzute.

Jurnaliștii care își doresc să participe la eveniment sunt rugați să-și confirme prezența la
dezbatere.

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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