
 
Cuvânt-înainte 

După o perioadă lungă de timp, ţara noastră se poate bucura de un nou 
Cod civil, izvorât din frământările juridice ale celor chemaţi să pregă-
tească şi să distribuie dreptatea. Noua lege este un instrument autorizat de 
reglementare şi de soluţionare a conflictelor sociale ce cad sub incidenţa 
textelor legale, care reglementează una dintre cele mai vechi relaţii 
sociale privind dobândirea unui patrimoniu: moştenirea. 

Se ştie că, de regulă, drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale se sting la 
decesul titularului, pe când cele patrimoniale fac obiectul unei trans-
misiuni prin moştenire către una sau mai multe persoane fizice în viaţă ori 
persoane juridice existente. Moartea unei persoane fizice deschide, deci, 
inevitabil, problema sorţii juridice a drepturilor şi a obligaţiilor patrimo-
niale ale celui decedat. Consecinţa firească şi legală a decesului unei 
persoane fizice este, în mod cert, transmiterea drepturilor şi a obligaţiilor 
patrimoniale ale acesteia către succesori. 

Succesiunea reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice 
decedate către o persoană sau mai multe persoane existente în acel 
moment. Instituţiile de bază ale moştenirii sunt tratate şi lămurite treptat 
şi succint în cartea pe care o prefaţăm, în lumina noilor reglementări din 
Codul civil actual. 

Dreptul civil român are ca izvor principal Codul civil din 2009, care 
este un cod nou, modern şi actualizat, adaptat la noile condiţii 
economico-sociale. Înlocuirea vechiului Cod civil, din 1864, cu 
modificările ulterioare, s-a discutat de mulţi ani în doctrina noastră 
juridică şi au fost formulate mai mult proiecte în această privinţă, dar fără 
succes. 

Multe lucruri s-au schimbat în relaţiile sociale civile, ceea ce trebuia 
reflectat în Noul Cod civil. Dar toate schimbările în materia succesiunilor 
sunt prezentate succint în carte. 

Demersul pe care l-a făcut autorul cărţii este meritul lui, fiind semni-
ficativ şi valoros, deoarece a acţionat relativ repede după apariţia Noului 
Cod civil, dar în acelaşi timp şi dificil, neavând la dispoziţie o abundenţă 
de lucrări în domeniul din literatura noastră de specialitate la care să aibă 
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acces. Dar, această din urmă precizare contribuie totodată la ridicarea 
valorii lucrării. 

Prin acest cuvânt înainte aducem mulţumirile noastre autorului cărţii, 
care, prin efortul său, contribuie la descifrarea tainelor dreptului civil, şi-i 
dorim mult succes în continuarea acestei activităţi deosebit de onorantă 
pentru el şi pentru toţi teoreticienii şi practicienii dreptului. 
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