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Fiicei mele, Iulia Silvia,  
şi soţului meu, Adrian, cu toată dragostea 
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 „Civilizaţia adevărată consistă în a păstra din 
fiecare generaţie ceea ce ea a adunat şi în a 
transmite generaţiilor viitoare, pentru ca nimic să 
nu se piardă din ceea ce este util. (...) Ritmul 
succesiunilor întrerupt, ar fi însuşi ritmul vieţii 
suprimat.” 

Istrate Micescu 
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Cuvântul autorului 

Au trecut mai bine de 3 ani de la intrarea în vigoare a Codului 
civil. Am învăţat şi experimentat multe în acest interval de timp. Din 
tatonări s-au născut concluzii, a apărut apoi polemica, iar din aceasta 
s-au realizat construcţii juridice durabile. Utilitatea acestora este 
neîndoielnică pentru colegii notari.  

Societatea evoluează şi, odată cu ea, ştiinţa dreptului se modifică. 
Construcţiile deja create au nevoie de ajustări, de remodelări. Individul 
nu mai este sedentar, circumscris spaţiului geografic şi juridic al unei 
ţări. Mobilitatea persoanelor impune adaptarea concepţiei legiuitorului, 
unificarea practicii şi crearea unor instrumente de lucru favorabile 
tocmai acestei mobilităţi.  

„În spaţiul european de justiţie, cetăţenii trebuie să îşi poată orga-
niza din timp succesiunea. Trebuie garantate într-un mod eficient 
drepturile moştenitorilor şi legatarilor, ale altor persoane apropiate 
defunctului, precum şi ale creditorilor succesiunii” – spune Regulamentul 
(UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 
2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi execu-
tarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor 
autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat 
european de moştenitor. 

În acest context, notarul român are de parcurs o nouă etapă 
dificilă: aceea de a acumula şi implementa dispoziţiile acestui act 
normativ european. Şi afirmăm din nou că, în lupta lor cu timpul, 
profesioniştii dreptului au nevoie de instrumente de lucru multiple, care 
să le asigure temeiul unei practici unitare, corecte şi stabile.  

De aceea, am realizat această nouă ediţie a lucrării de faţă. 
Aceasta nu este doar o simplă reeditare. Toate capitolele sunt 
revăzute, revizuite, completate inclusiv cu normele ce derivă din 
legislaţia Uniunii Europene.  

 
Cu nădejdea că va fi de folos,  

      Daniela Negrilă 
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Capitolul I 
Noţiuni generale cu privire la moştenire 

Secţiunea 1.1 
Consideraţii generale 

1.1.1. Conform prevederilor art. 953 C. civ., moştenirea reprezintă 
transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către 
una sau mai multe persoane în fiinţă.  

Suntem în prezenţa unei definiţii legale care utilizează termenul de 
„moştenire”, termen pe care în mod constant doctrina l-a consacrat ca 
fiind cu mult mai potrivit în privinţa transmisiunilor mortis causa, faţă de 
termenul de „succesiune”, susceptibil de a avea mai multe înţelesuri1.  

Aceasta nu înseamnă însă că folosirea termenului de „succesiune” 
a devenit incompatibilă cu transmisiunile patrimoniale mortis causa. 
Însăşi legea continuă să utilizeze ambele termene, vorbind, în art. 965 
C. civ., despre „reprezentarea succesorală”, în art. 1.086 C. civ., 
despre „rezerva succesorală”, în art. 1.103 C. civ., despre „termenul 
de opţiune succesorală” ş.a.m.d. Prin urmare, chiar dacă, pentru 
definirea noţiunii, noul Cod civil preferă să folosească termenul de 
„moştenire”, constatăm că acesta este utilizat, în ansamblul legii, în 
paralel şi concomitent cu cel de „succesiune”, bineînţeles, în accep-
ţiunea restrânsă a acestuia.  

Observăm însă o îndreptare mai pregnantă a legiuitorului către 
termenii de „moştenire” sau „moştenitor” în locul celor de „succesiune” 
sau „succesor”. Vom reţine de aici faptul că, pentru a nu mai da loc 
niciunei interpretări, preferabil va fi ca, ori de câte ori contextul o 
permite, să definim orice transmisiune mortis causa cu ajutorul terme-
nului de „moştenire”, iar nu cu cel de „succesiune” în sens restrâns2. 
                                                            

1 În acelaşi sens, a se vedea: Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succe-
soral, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 19; M.M. Soreaţă, Noutăţi 
legislative în materia succesiunilor introduse prin noul Cod civil, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2013, p. 4. 

2 Lato sensu, succesiune – orice fel de transmisiune de drepturi, atât între vii, 
cât şi pentru cauza de moarte. Stricto sensu, succesiune – transmisiunea unui 
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Beneficiarii patrimoniului succesoral vor fi, de asemenea, denumiţi cu 
preferinţă „moştenitori”, iar nu „succesori”, această din urmă noţiune 
fiind susceptibilă a desemna nu numai pe dobânditorii unor drepturi şi 
obligaţii ca urmare a decesului unei persoane, ci pe orice subiect de 
drept civil care urmează – „succedă” – pe un altul în lanţul firesc al 
transmisiunilor patrimoniale, atât prin acte între vii, cât şi pentru cauză 
de moarte.  

Terminologic vorbind, chiar şi Constituţia României, în art. 46, 
utilizează tot termenul de „moştenire” atunci când spune că „dreptul la 
moştenire este garantat”, probabil din aceleaşi considerente de clari-
tate juridică1.  

Faţă de acestea, se impune a relua concluzia literaturii juridice2 şi 
a afirma că, indiferent de terminologia folosită, instituţia juridică 
rămâne aceeaşi, păstrându-şi neschimbat regimul şi caracteristicile.  

 
1.1.2. Moştenirea este definită în primul rând ca o transmisiune a 

unui patrimoniu aparţinând unei persoane fizice, transmisiune ce are 
loc la decesul titularului său şi care presupune un transfer unitar, 
atât al activului, cat şi al pasivului. Specificitatea moştenirii stă în 
aceea că, aşa cum vom mai arăta în cele ce urmează, aceasta 
operează numai în privinţa transmiterii patrimoniului persoanelor 
fizice care încetează a mai exista, regimul juridic succesoral nefiind 
aplicabil încetării persoanelor juridice. 

Moartea persoanei înseamnă încetarea calităţii de subiect de 
drept a acesteia. Patrimoniul însă nu dispare odată cu decesul titu-
larului său. Prin urmare, menţinându-şi existenţa, este necesară 
transmisiunea sa către cei care îi succed autorului. Aşadar, definiţia 
sumară dată de unul dintre corifeii literaturii juridice în materie a fost şi 
rămâne demnă de semnalat: moştenirea reprezintă „urmarea patrimo-
nială a morţii unei persoane”3. 
                                                                                                                              
patrimoniu pentru cauză de moarte. A se vedea I. Genoiu, Dreptul la moştenire în 
noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 13. 

1 Pentru detalierea termenilor, a se vedea: M. Eliescu, Moştenirea şi devolu-
ţiunea ei în dreptul RSR, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1966, p. 19; Colectiv, 
Noul Cod civil – Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2012, p. 1 – nota nr. 4; Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2002, p. 6. 

2 E. Safta-Romano, Dreptul de moştenire în România, vol. I, Ed. Graphix, Iaşi, 
1995, p. 24. 

3 M. Eliescu, Moştenirea…, op. cit., p. 19. 
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Regulamentul (UE) nr. 650/2012 defineşte moştenirea drept orice 

succesiune privind patrimoniul unei persoane decedate şi acoperă 
orice formă de transfer de bunuri, drepturi şi obligaţii pentru cauză de 
moarte, fie că este vorba despre un act voluntar de transfer, sub forma 
unei dispoziţii pentru cauză de moarte, fie de un transfer sub forma 
succesiunii ab intestat1. 

 
1.1.3. Transmisiunea succesorală operează de drept, ope 

legis, fără ca beneficiarul transmisiunii să cunoască acest lucru şi fără a 
fi necesară o manifestare de voinţă din partea lui. Însă, aşa cum se 
arată unanim în doctrină, această transmisiune nu este obligatorie şi nici 
definitivă, pentru că, pe de o parte, succesibilii pot opta între a primi 
moştenirea sau a renunţa la ea2 şi, pe de altă parte, numai acceptarea 
succesiunii este de natură a consolida titlul sau calitatea de moştenitor3, 
renunţarea având ca efect pierderea acestora4 . Observăm deci că 
manifestarea de voinţă a beneficiarilor transmisiunii nu are ca obiect 
însăşi această transmisiune, ci numai primirea sau repudierea ei, regula 
conform căreia transmisiunea succesorală operează de drept nefiind 
afectată de existenţa unui drept de opţiune acordat succesibililor.  

Literatura juridică afirmă că transmisiunea succesorală se face 
sub condiţia rezolutorie a nerenunţării la moştenire în termenul de 
opţiune succesorală, ceea ce atrage, ca şi consecinţă, faptul că 
drepturile care se transmit prin moştenire sunt drepturi rezolubile5, 
dobândirea lor consolidându-se prin acceptarea moştenirii. În acelaşi 
timp, chiar dacă efectele transmisiunii succesorale se produc numai ca 
urmare a acceptării moştenirii, aceasta nu devine un act juridic 
bilateral, ea rămânând o transmisiune cu caracteristici specifice care 
operează numai ca urmare şi ca efect al decesului persoanei fizice.  

  
1.1.4. În acelaşi timp, moştenirea este un mod de dobândire a 

proprietăţii, art. 557 C. civ. stipulând expres că „dreptul de proprietate 
se poate dobândi, în condiţiile legii, prin (...) moştenire legală sau 
                                                            

1 Art. 3 lit. a) din Regulament. 
2 Ceea ce înseamnă că transmisiunea nu este obligatorie. 
3 În doctrină a existat diferenţierea terminologică între calitatea de moştenitor, 

prin care se definea dobândirea moştenirii pe baza legii, şi titlul de moştenitor, prin 
care se definea dobândirea moştenirii pe baza unui titlu, respectiv pe baza 
testamentului lăsat de defunct.  

4 Ceea ce înseamnă că transmisiunea nu este definitivă.  
5 I. Popa, Drept civil. Moşteniri şi liberalităţi, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2013, p. 31.  


