
Capitolul I. Condiţii legale  
pentru a putea moşteni 

1.1. Capacitatea 

1. Acţiune în contestarea recunoaşterii. Stabilirea datei 
concepţiei probabile a copilului. Începutul capacităţii de 
folosinţă 

C. civ., art. 654 
C. fam., art. 61 

Decretul nr. 31/1954, art. 7 
 
Capacitatea succesorală reprezintă aptitudinea unei persoane de a 

fi subiect al drepturilor şi obligaţiilor pe care le implică calitatea de 
moştenitor. 

Regula înscrisă în art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954, în con-
formitate cu care naşterea reprezintă momentul dobândirii capacităţii 
de folosinţă, are şi o excepţie, în alin. (2) al aceluiaşi articol prevă-
zându-se că: „Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, 
însă numai dacă el se naşte viu”. 

Condiţia impusă în art. 7 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 (copilul 
să se nască viu) trebuie coroborată şi cu prevederile art. 654 C. civ., 
care, în alin. (1), prevede că „Pentru a succede trebuie neapărat ca 
persoana ce succede să existe în momentul deschiderii succesiunii”, 
iar în alin. (2) şi (3) teza I se arată: „Copilul conceput este considerat 
că există”. 

Dovada concepţiei incumbă celui care pretinde moştenirea în 
numele său. Se va aplica prezumţia legală privitoare la durata gesta-
ţiei, prevăzută de art. 61 C. fam., care, conform datelor ştiinţifice, nu 
poate fi mai scurtă de 180 zile şi nici mai lungă de 300 zile, astfel că 
„timpul cuprins între a 300-a şi a 180-a zi dinaintea naşterii copilului 
este timpul legal al concepţiunii”. 

În speţă, s-a probat cu exactitate, în rejudecare, împrejurarea naşte-
rii copilului la termen, iar cum dispoziţiile cuprinse în art. 61 C. fam. 



Moştenirea legală şi testamentară. Împărţeala moştenirii 2 

operează numai în situaţia când din actele medicale ar fi rezultat că 
naşterea ar fi fost prematură, faţă de această situaţie stabilindu-se că 
reclamantul, în momentul recunoaşterii copilului, s-a găsit în eroare, 
instanţa a admis acţiunea şi a dispus admiterea acţiunii şi anularea 
recunoaşterii filiaţiei minorului. 

 
Trib. jud. Maramureş, decizia civilă nr. 912  

din 27 octombrie 1976, în R.R.D. nr. 2/1978, p. 38 

2. Succesiune. Reprezentare succesorală. Condiţii  

C. civ., art. 664 şi urm. 
 
Potrivit dispoziţiilor înscrise în art. 664 şi urm. C. civ., reprezen-

tarea succesorală este un beneficiu al legii în virtutea căruia un moşte-
nitor în grad mai îndepărtat urcă în locul, gradul şi dreptul ascenden-
tului său, care este decedat la data deschiderii succesiunii, la care avea 
vocaţie dacă ar fi fost în viaţă. Nepoţii nu pot veni, aşadar, la succe-
siunea bunicului prin reprezentare, dacă tatăl acestora încetase din 
viaţă posterior decesului autorului său; dacă tatăl pârâţilor a acceptat 
succesiunea părintelui său, el este moştenitor în nume propriu, iar 
pârâţii, ca fii, îl moştenesc, de asemenea, tot în nume propriu. 

 
Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 856 

 din 9 mai 1985, în C.D. 1985, p. 87 

1.2. Nedemnitatea succesorală 

3. Nedemnitate. Regimul comunităţii matrimoniale 

C. civ., art. 655 pct. 1 
 
Potrivit art. 655 pct. 1 C. civ., sunt nedemne de a succede şi, prin 

urmare, sunt excluse de la succesiune, persoanele care au încercat sau 
l-au omorât pe defunct. 

În sensul textului citat, soţia este exclusă de la moştenirea defunc-
tului său soţ, a cărui viaţă a suprimat-o. 
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Desigur că, atunci când bunurile în litigiu sunt dobândite în timpul 
căsătoriei cu defunctul, în calitate de soţie are drepturi asupra acestor 
bunuri comune, în baza raporturilor de familie şi în temeiul Codului 
familiei, iar nu ca moştenitoare. 

 
C.S.J., Secţia civilă, decizia nr. 1526 din 15 august 1990,  

în Dreptul nr. 2-3/1991, p. 72 

4. Excludere pentru nedemnitate. Revocarea donaţiei 
pentru ingratitudine. Donatar alienat mintal 

C. civ., art. 655, art. 831 
 
Nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 655 şi art. 831 C. civ., 

pentru ca eredele donator să fie considerat nedemn şi, pentru acest 
considerent, să fie exclus de la succesiune şi, apoi, să se revoce – 
pentru ingratitudine – şi donaţia de care a beneficiat, atunci când 
acesta este alienat mintal şi, deci, nu se poate considera că fapta sa a 
fost comisă cu intenţie. 

 
Trib. jud. Mureş, decizia civilă nr. 365 din 13 mai 1982,  

în R.R.D. nr. 9/1983, p. 46-52 



Capitolul II. Devoluţiunea  
succesorală legală 

2.1. Vocaţia succesorală 

5. Vocaţie succesorală. Imobil restituit în natură în 
temeiul Legii nr. 112/1995 unui singur moştenitor. Cerere 
formulată ulterior de un alt moştenitor pentru constatarea 
calităţii de coproprietar. Admisibilitate  

C. civ., art. 669 
Legea nr. 112/1995, art. 15 alin. (3) 

 
Potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 112/1995, în cazul în care, 

după adoptarea hotărârii comisiei judeţene, apar alte persoane cu 
vocaţie succesorală, litigiul se soluţionează potrivit dreptului comun. 

După expirarea termenului de 6 luni, reclamantul nu mai putea 
într-adevăr solicita restituirea imobilului în baza procedurii speciale 
prevăzute de Legea nr. 112/1995, însă, după adoptarea hotărârii comi-
siei judeţene, el este îndreptăţit să solicite stabilirea calităţii de copro-
prietar în cotă de 1/2 parte din imobilul restituit în natură, „potrivit 
dreptului comun”. 

„Dreptul comun” prevăzut de art. 15 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 
este Codul civil, Cartea III, Titlul I intitulat „Despre succesiuni”. 

Prin urmare, în mod corect a soluţionat tribunalul cauza în temeiul 
art. 669 C. civ., având în vedere că imobilul în litigiu a fost proprieta-
tea tabulară a defunctei C.M., bunica reclamantului şi a pârâtului, faţă 
de care părţile se află în gradul II de rudenie. 

În consecinţă recursul a fost respins ca nefondat. 
 

C.A. Cluj, Secţia civilă, decizia nr. 1886 din 6 septembrie 2000, în 
B.J. 2000, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 18 
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6. Persoană îndreptăţită la restituire conform art. 3 din 
Legea nr. 10/2001. Excepţia instituită prin art. 4 alin. (2) din 
aceeaşi lege. Consecinţe  

Legea nr. 10/2001, art. 3, art. 4 alin. (2) 
 

În art. 3 din Legea nr. 10/2001, legiuitorul defineşte persoanele 
îndreptăţite la restituire, categoriile respective fiind enumerate limi-
tativ, prevăzându-se că sunt îndreptăţite persoanele fizice proprietare 
la data preluării în mod abuziv a imobilelor. 

Singura excepţie este prevăzută în art. 4 alin. (2) din lege, în sensul 
că de ea beneficiază şi moştenitorii persoanei fizice îndreptăţite prin 
succesiune legală sau testamentară.  

Aşadar, o primă obligaţie care-i incumbă moştenitorului pentru a 
putea succeda este aceea ca el să dovedească propria sa calitate, fie că 
ne aflăm în prezenţa unei succesiuni legale, fie în prezenţa unei succe-
siuni testamentare. Prin aceasta, el dovedeşte aptitudinea sa de a suc-
cede şi vocaţia lui succesorală. Vocaţia succesorală constă, la rândul 
ei, în faptul de a fi chemat sau de a fi îndreptăţit la moştenirea unei 
persoane.  

Din punct de vedere probator, dovada calităţii de moştenitor se 
poate face prin certificatul de moştenitor, eliberat de notarul public în 
temeiul Legii nr. 36/1995 referitoare la notarii publici şi la activitatea 
notarială. 

Alte acte juridice care dovedesc calitatea de moştenitor pot fi 
testamentul, actele de stare civilă care atestă rudenia sau filiaţia cu 
titularul dreptului de proprietate. 

În speţă, din actul de stare civilă al recurentului rezultă că la 
rubrica „numele mamei” este trecută G.F., iar la rubrica „numele 
tatălui” nu există nicio menţiune. 

Din adeverinţa emisă de Primăria comunei Murgaşi rezultă că 
numitul G.G., născut la 24 aprilie 1913 în comuna Murgaşi, şi soţia sa 
G.M., născută în anul 1906, ambii decedaţi, nu au avut copii sau alţi 
moştenitori legali. 

Pe de altă parte, filiaţia faţă de tatăl din afara căsătoriei se putea 
stabili fie prin recunoaşterea voluntară de paternitate, fie prin hotărâre 
judecătorească de stabilire a paternităţii, fapt ce nu a fost dovedit.  

De asemenea, recurentul nu a făcut nici dovada legăturii de rude-
nie pretinse, pentru a se putea stabili calitatea de colateral gradul IV. 
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În consecinţă, recursul declarat de contestatar a fost respins ca ne-
fondat. 

 
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 2160 din 8 martie 2007, în J.S.C. 2007,  

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 47 

7. Drept de moştenire. Vocaţie succesorală 

Vocaţia succesorală pe care o invocă recurenta, după coproprietarii 
B.S. şi T.L., în baza declaraţiilor moştenitorilor celor doi coproprie-
tari, nu îndeplineşte criteriile cerute de condiţiile generale ale drep-
tului la moştenire. Vocaţia succesorală este o condiţie a dreptului la 
moştenire care trebuie să se regăsească în prevederile legale sau în 
testamentul lăsat de defunct. Vocaţia succesorală, în cele două compo-
nente, respectiv cea generală şi cea concretă, nu se confundă cu apti-
tudinea general-abstractă a unei persoane de a se bucura, în conţinutul 
capacităţii sale de folosinţă, de dreptul de moştenire garantat prin 
Constituţie. Dreptul de moştenire, ca aptitudine abstractă, devine 
potenţial prin intermediul vocaţiei succesorale generale şi efectiv, util 
prin vocaţia concretă la moştenire. 

Din declaraţiile depuse la dosar de recurentă în sprijinul vocaţiei 
sale succesorale nu rezultă o renunţare la moştenire, renunţare care, de 
altfel, poate fi realizată ca act unilateral de voinţă doar în termenul 
general de acceptare a moştenirii de 6 luni, ci, eventual, existenţa altor 
acte juridice încheiate de foştii coproprietari, acte care nu au făcut 
obiectul acţiunii introductive şi, deci, nu pot forma obiectul contro-
lului judiciar. 

Aşa fiind, în mod corect instanţa de apel a reţinut că reclamanta nu 
putea solicita decât nulitatea absolută parţială a contractelor de 
vânzare-cumpărare, aferentă cotei sale de proprietate, şi nu nulitatea 
întregului act. 

 
C.A. Braşov, decizia civilă nr. 590/R din 31 octombrie 2005, în 

C.P.J.C. 2005, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 40 
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8. Vocaţie succesorală. Adopţie cu efecte restrânse 
efectuată înainte de intrarea în vigoare a Codului familiei. 
Lipsa cererii de transformare a adopţiei în înfiere cu efecte 
depline. Consecinţe 

Cu actele depuse la dosar s-a făcut dovada că pârâtul R.C.P., fiul 
defunctei C.E., a fost adoptat de către C.R. la data de 23 februarie 1945, 
însă pentru ca această adopţie să producă efectele filiaţiei fireşti, prevă-
zute de art. 79 C. fam., prin art. VI din Legea nr. 4/1956, s-a stabilit 
posibilitatea transformării în înfiere cu toate efectele filiaţiei fireşti. 

De asemenea, Decretul nr. 283/1958 prevedea că adopţiile încu-
viinţate înainte de 1 februarie 1954 vor putea fi transformate în înfieri 
cu toate efectele filiaţiei fireşti, cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
art. 79 C. fam.  

Prin urmare, adoptatul dinainte de intrare în vigoare a Codului 
familiei, care nu a formulat cerere pentru transformarea adopţiei în 
înfiere cu efectele filiaţiei fireşti, rămâne cu drepturile prevăzute de 
art. 75-78 C. fam. privind adopţiile cu efecte restrânse şi păstrează toate 
drepturile şi obligaţiile izvorâte din filiaţia faţă de părinţii săi fireşti. 

Într-adevăr, prin sentinţa civilă nr. 3194 din 12 noiembrie 1998 a 
Judecătoriei Caransebeş, s-a soluţionat cererea de partaj succesoral 
formulată de reclamanţii C.N., I.Ş., I.G., I.I., G.M. şi B.P., însă acel 
proces nu a fost soluţionat în contradictoriu cu C.R.P. 

În dispozitivul hotărârii (singurul care are putere de lucru judecat), 
C.R.P. nu este înscris printre pârâţi, iar Tribunalul Caraş-Severin, 
soluţionând, prin decizia civilă nr. 245 din 22 februarie 1999, apelul 
formulat de acesta, l-a respins pentru lipsa calităţii procesuale. Tribu-
nalul a reţinut că la instanţa de fond apelantul nu a fost parte în proces, 
pentru că cererea de intervenţie s-a formulat după pronunţarea sentin-
ţei apelate şi, fiind tardiv formulată, prima instanţă nu a soluţionat-o. 

Recursul declarat împotriva acestei hotărâri fiind anulat ca netim-
brat, nici instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra calităţii procesuale a 
intervenientului şi a temeiniciei susţinerilor acestuia privind calitatea 
sa de succesibil. 
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Prin urmare, deoarece hotărârea instanţei de fond nu a fost pro-
nunţată în contradictoriu cu pârâtul R.C.P., iar instanţa de apel a 
reţinut că acesta nu a fost parte în proces la instanţa de fond, sentinţa 
civilă nr. 3194 din 12 noiembrie 1998 nu îi este opozabilă. 

 
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  

decizia nr. 5386 din 30 septembrie 2004, www.scj.ro 

9. Vocaţie succesorală. Moştenire prin retransmitere 

C. civ., art. 654 
 
Moştenirea prin retransmitere are aplicare ori de câte ori persoana 

care o invocă dovedeşte capacitatea succesorală, în sensul art. 654  
C. civ., a autorului său, în momentul deschiderii primei moşteniri, pre-
cum şi propriile drepturi succesorale asupra moştenirii acestuia din 
urmă. 

În speţă, moartea proprietarului tabular al imobilului solicitat, 
A.T.S.P. (P.S.), a avut loc la 26 octombrie 1978, iar moartea fiului 
acestuia, A.P., în iunie 1992. În consecinţă, pârâta P.C.V., ca soţie 
supravieţuitoare a fiului şi moştenitoare legală are beneficiul 
retransmiterii părţii din moştenirea socrului ei. Nu mai puţin, sub 
raportul termenului de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală, 
pârâta P.C.V. beneficiază şi de prevederile art. 4 alin. (3) din Legea  
nr. 10/2001, fiind de necontestat că din patrimoniul retransmis face 
parte şi acest drept de opţiune. 

Aşa fiind, rezultă că legal şi temeinic instanţele au recunoscut 
pârâtei P.C.V. dreptul dobândit, pro parte, prin retransmitere de moş-
tenire, asupra imobilului din litigiu, considerent pentru care recursul 
reclamantei a fost respins ca nefondat. 
 

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 5647 din 15 octombrie 2004, www.scj.ro 
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10. Vocaţie succesorală utilă. Moşteniri succesive. 
Examinarea cronologică separată a fiecărei moşteniri 

Recurentele au calitatea de persoane îndreptăţite, în sensul art. 4 
alin. (2) din Legea nr. 10/2001, ca moştenitoare ale proprietarului ta-
bular al imobilului, B.C. 

Astfel, conform certificatului de calitate de moştenitor nr. 559/2004, 
B.C. a decedat în anul 1942, unica moştenitoare fiind soţia sa, B.E., 
decedată în 1943. La moştenirea lui B.E. a venit E.B., autoarea recu-
rentelor, în calitate de strănepoată de frate, întrucât la data deschiderii 
succesiunii atât nepotul de frate al defunctei B.E., B.M., tatăl lui E.B., 
cât şi fratele defunctei, B.F., erau decedaţi, primul în anul 1927, iar al 
doilea în 1929, aşa încât E.B. a urcat întâi în locul tatălui său, apoi în 
locul bunicului şi a cules întreaga succesiune după B.E., nu în nume 
propriu, ci prin reprezentare. 

E.B. a decedat în anul 1966, moştenitorii ei fiind B.A., soţul supra-
vieţuitor, şi recurenta K.E., în calitate de fiică. Cealaltă fiică, recurenta 
R.T., a renunţat la succesiune. 

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 273/1986, unica moşteni-
toare a lui B.A., decedat în anul 1984, este fiica sa R.T. K.E. a renun-
ţat la această succesiune. 

Ca urmare, E.B. a venit la moştenirea lui B.E. prin reprezentare, 
iar recurentele au vocaţie succesorală în nume propriu, după E.B. 

Având în vedere cele expuse anterior, se poate conchide că în 
speţă au existat mai multe moşteniri succesive prin intermediul cărora 
dreptul de proprietate asupra imobilului revendicat a fost transmis în 
patrimoniul autoarei recurentelor. 

Instanţele care au instrumentat cauza în fond şi în apel trebuiau să 
ţină cont de faptul că la data decesului lui B.E., respectiv martie 1943, 
în Banat nu se aplicau, în materia succesiunii, dispoziţiile Codului civil 
român, ci normele cutumiare maghiare, menţinute prin actul normativ 
care a asigurat unificarea legislaţiei române (Legea nr. 389/1943). Or, 
această legislaţie locală aplicabilă în Banat prevedea că fraţii sunt rude 
de gradul I, întrucât numărarea gradelor nu mai urca până la autorul 
comun. Ca atare, B.E. şi fratele său, bunicul recurentelor, erau consi-
derate drept rude de gradul I. Coborând încă două clase pe linie 
descendentă, până la autoarea recurentelor, E.B., rezultă că aceasta era 
colateral de gradul III faţă de defuncta B.E., ca strănepoată de frate, 
iar recurentele colaterali de gradul IV. 
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Însă această precizare nu are relevanţă, deoarece în cazul a două 
sau mai multor moşteniri succesive (în speţă sunt trei asemenea 
moşteniri) se impune examinarea separată şi cronologică, fiecare 
patrimoniu succesoral având regimul său juridic distinct. 

Prin urmare, recursul a fost admis, a fost casată decizia atacată şi 
sentinţa instanţei de fond, iar cauza s-a trimis spre rejudecare la prima 
instanţă. 
 

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 5178 din 26 mai 2006, legalis.ro 

11. Vocaţie succesorală. Asimilarea, în temeiul Legii  
nr. 10/2001, cu succesibilul care nu şi-a exprimat dreptul de 
opţiune succesorală. Consecinţe  

Legea nr. 10/2001, art. 4 alin. (3) 
 

Aşa cum corect a reţinut prima instanţă, reclamantul are calitatea 
de persoană îndreptăţită în sensul dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, 
conform art. 4 alin. (3), renunţarea autorului său C.P.D. la succesiunea 
fostului proprietar al imobilului, C.A., la data de 4 august 1978 (deci 
după circa 13 ani de la deces) fiind lipsită de efecte juridice, în 
condiţiile în care renunţarea a vizat doar dreptul de concesiune asupra 
locului de înmormântare. 

Din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, 
interpretate corect de Tribunalul Brăila, reclamantul, în calitate de 
moştenitor al autorului său, C.P.D., poate fi asimilat cu succesibilul 
care nu şi-a exprimat opţiunea succesorală, fiind repus de drept în 
termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile ce fac obiectul 
acestei legi. 

Cererea de restituire formulată de recurent în conformitate cu 
dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 10/2001 are, prin urmare,  valoarea de 
acceptare a succesiunii. 

În consecinţă, în raport de dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 10 C. proc. civ., 
curtea a admis recursul şi, în temeiul art. 312 alin. (3) C. proc. civ., a 
modificat decizia nr. 41 din 17 martie 2003 a Curţii de Apel Galaţi, în 
sensul că a respins apelul declarat de Municipiul Brăila, prin Primar, 
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împotriva sentinţei civile nr. 491 din 17 decembrie 2002 a Tribuna-
lului Brăila, pe care a păstrat-o. 

 
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, 

 decizia nr. 998 din 31 ianuarie 2006, www.scj.ro 

2.2. Rudenia – baza devoluţiunii succesorale legale 

12. Descendent cu paternitatea stabilită abia ulterior 
deschiderii succesiunii. Certificat de moştenitor. Nulitate. 
Moştenitor aparent. Subdobânditor de bună-credinţă. Partaj 
judiciar 

C. civ., art. 728 

Întrucât prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă a fost sta-
bilită paternitatea minorilor, dar după ce se eliberase certificat de moş-
tenitor numai pentru unul dintre copiii defunctului, a cărui legitimitate 
nu era contestată, urmează ca certificatul de moştenitor să fie anulat şi, 
constatându-se că şi minorii a căror paternitate a fost stabilită sunt 
moştenitori, alături de posesoarea certificatului de moştenitor anulat, 
şi făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 728 C. civ. şi ale Legii  
nr. 603/1943 pentru simplificarea împărţelilor judiciare, se dispune 
ieşirea din indiviziune. 

Întrucât imobilul care face obiectul litigiului a fost vândut unor 
cumpărători de bună-credinţă, acesta se atribuie copilului care fusese 
posesorul certificatului de moştenitor (în momentul vânzării), urmând 
ca acesta să plătească o sultă copiilor a căror paternitate a fost stabilită 
după vânzarea imobilului. 

Judecătoria Mediaş, sentinţa civilă nr. 1569  
din 26 mai 1992, în Dreptul nr. 3/1993, p. 67-70 

13. Moştenire legală. Colaterali privilegiaţi. Împărţeala 
pe linii 

C. civ., art. 667 
 
Potrivit art. 667 C. civ., partajul averii succesorale cuvenite fraţilor 

şi surorilor defunctului se face între ei în porţiuni egale, dacă sunt toţi 
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din aceeaşi căsătorie; în situaţia în care provin din căsătorii diferite, 
diviziunea se face pe jumătate între cele două linii (paternă şi maternă 
a defunctului); fraţii primari iau parte din amândouă liniile, uterinii 
(care au aceeaşi mamă cu defunctul, tatăl fiind diferit) şi fraţii consan-
guini sau consângenii (care au acelaşi tată cu defunctul, mama fiind 
diferită) vin la moştenire, fiecare, numai în linia din care fac parte. 

Această regulă a împărţelii pe linii a moştenirii în cazul colatera-
lilor privilegiaţi este aplicabilă şi în situaţia în care vin la moştenire 
descendenţii fraţilor şi surorilor, prin reprezentare sau prin valorifi-
carea unui drept succesoral propriu. 

În cadrul fiecărei linii, împărţirea se face în mod egal, succesorii 
fiind de acelaşi grad. 

 
C.S.J., Secţia civilă, decizia nr. 1031 din 24 aprilie 1991,  

în Dreptul nr. 1/1992, p. 107 

14. Indiviziune succesorală. Împărţeala moştenirii pe 
linii 

C. civ., art. 674 
C. proc. civ., art. 6731 

 
De pe urma defuncţilor, au rămas descendenţi din prima căsătorie 

şi descendenţi din a doua căsătorie. Masa succesorală este diferită. 
Ieşirea din indiviziune, pentru toţi moştenitorii, pentru cei trei 

defuncţi, deşi moştenitorii sunt diferiţi, este de natură să prejudicieze 
interesele unora dintre moştenitori, prin stabilirea unor drepturi care 
nu li se cuvin asupra unor bunuri care nu intrau în masa succesorală. 

De aceea, este necesar ca, pentru fiecare succesiune, să se stabi-
lească masa, moştenitorii şi cotele ce se cuvin şi numai după aceea să 
se dispună ieşirea din indiviziune. 

Împrejurarea că reconstituirea dreptului de proprietate conform 
Legii nr. 18/1991, s-a făcut pentru toţi moştenitorii după cei trei de-
funcţi, ieşirea din indiviziune trebuie să se facă după fiecare defunct, în 
raport de masa succesorală, moştenitorii acestuia şi cotele ce se cuvin 
fiecăreia. 

 
C.A. Bacău, decizia civilă nr. 1498/1995,  

în Jurisprudenţa Curţii de Apel Bacău 1995, p. 73 
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15. Soţ supravieţuitor. Bunuri comune ale soţilor. 
Înstrăinarea unui imobil aflat în proprietate comună 

C. proc. civ., art. 6731 
 
În raport de faptul că imobilul obiect al antecontractului constituia 

proprietatea comună în devălmăşie a soţilor, iar soţul transmiţătoarei 
era decedat cu mult înainte de încheierea antecontractului, moştenitori 
fiind, conform certificatului de moştenitor, soţia şi cei 4 copii, este 
evident că, în cadrul judecării cauzei nu puteau fi ignorate drepturile 
minorilor, titulari ai dreptului de proprietate asupra unor cote-părţi din 
imobil, care trebuiau să participe la judecată. 

Într-un astfel de caz este dată situaţia unei indivizibilităţi a rapor-
tului litigios, ţinând seama de faptul că acţiunea priveşte imobilul în 
integritatea lui, atrăgând coparticiparea procesuală necesară a tuturor 
titularilor dreptului transmis, nefiind de conceput rezolvarea proble-
melor privind soarta unui imobil, în raport cu un singur titular, dacă 
este demonstrată pluralitatea titularilor. 

 
C.A. Braşov, decizia civilă nr. 385 din 28 aprilie 1994,  

în Curentul juridic nr. 1/1997, p. 128-129 

2.3. Principiile generale aplicabile devoluţiunii 
succesorale legale 

2.3.1. Principiul priorităţii clasei de moştenitori 

16. Principiul priorităţii clasei de moştenitori. Descen-
dent de gradul I ce nu a formulat cerere de restituire a imo-
bilului. Consecinţe asupra moştenitorilor din altă clasă 

C. civ., art. 654-658, art. 659 
Legea nr. 10/2001, art. 4 alin. (2) 

 
Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, „de prevederile pre-

zentei legi beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice îndreptăţite”. 
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O primă obligaţie care-i incumbă moştenitorului pentru a succede 
este aceea că el să dovedească propria sa calitate, fie că ne aflăm în 
prezenţa unei succesiuni testamentare ori a uneia convenţionale. 

În acest fel, moştenitorul dovedeşte aptitudinea sa de a succede şi 
vocaţia lui ereditară. 

Aptitudinea de a succede reprezintă întrunirea unor prealabile 
condiţii legale în persoana unui succesibil, condiţii în absenţa cărora 
devine inoperabilă vocaţia sa succesorală. 

Potrivit art. 654-658 C. civ., aceste condiţii sunt: 
– moştenitorul să existe la momentul deschiderii succesiunii; 
– să nu fie nedemn; 
– să aibă vocaţie la succesiune. A avea vocaţie legală înseamnă a fi 

chemat la succesiune potrivit regulilor instituite de lege. 
În conformitate cu prevederile art. 659 C. civ., la succesiune vin 

numai descendenţii, ascendenţii şi colateralii privilegiaţi, care sunt 
grupaţi în patru categorii, denumite clase. 

Prezenţa unui descendent, indiferent de grad, înlătură de la moşte-
nire orice rudă din celelalte trei clase. 

În speţă, reclamantul-intimat, rudă de gradul IV (bunica sa dinspre 
mamă a fost soră cu numitul S.L.), nu a dovedit că fiica proprietarilor 
tabulari P.A., descendent de gradul I, ar fi nedemnă de a succede ori 
că ar fi renunţat la moştenire. 

Nicio dispoziţie legală nu conferă dreptul reclamantului de a suc-
cede la moştenirea defunctului S.L., înlăturând-o pe descendenta de 
gradul I, în viaţă, P.A., chiar dacă aceasta nu şi-a manifestat în mod 
expres intenţia de a revendica imobilul în litigiu, cum greşit a reţinut 
instanţa de apel. 

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (2) C. proc. civ., 
recursul declarat de pârâta Primăria oraşului Valea lui Mihai a fost 
admis, a fost casată decizia atacată şi a fost păstrată sentinţa civilă  
nr. 726/C din 9 septembrie 2004, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia 
civilă. 

 
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  

decizia nr. 4136 din 27 aprilie 2006, www.scj.ro 
 
 
 
 



II. Devoluţiunea succesorală legală 15

2.3.2. Principiul proximităţii gradului de rudenie 

17. Moştenire. Principiul proximităţii gradului de rude-
nie. Excepţie. Reprezentare succesorală. Efecte  

Părţile au ca autor pe defuncta B.E. Faţă de autorul său, recla-
mantul-apelant este colateral privilegiat de gradul IV, în calitate de 
strănepot, iar pârâtul colateral privilegiat de gradul III. 

Unul din principiile generale ale devoluţiunii succesorale este 
principiul proximităţii gradului de rudenie, în sensul că, în interiorul 
aceleiaşi clase de moştenitori, rudele de grad mai apropiat înlătură de 
la moştenire rudele mai îndepărtate în grad. 

Există însă două excepţii de la acest principiu: prima operează în 
interiorul clasei a II-a de moştenitori, iar a doua vizează reprezentarea 
succesorală. 

Reprezentarea succesorală este un beneficiu ai legii, în virtutea 
căruia o persoană mai îndepărtată în grad urcă în locul şi în gradul 
părintelui său, ce nu mai este în viaţă la data deschiderii succesiunii, 
pentru a culege cota ce i s-ar fi cuvenit acestuia, dacă s-ar fi aflat în 
viaţă. 

În speţă, s-a reţinut că operează reprezentarea succesorală, de-
oarece reclamantul urcă în gradul şi locul părintelui său predecedat, ce 
avea acelaşi grad de rudenie ca şi pârâtul faţă de autorul părţilor. 

Faţă de aceste aspecte, corect s-a conchis că reclamantul are 
vocaţie succesorală la moştenirea defunctei B.E. şi, deci, calitate pro-
cesuală activă. În această situaţie, soluţia instanţei de apel este cea 
corectă, avându-se în vedere că instanţa de fond a soluţionat cauza pe 
excepţie fără a intra în cercetarea fondului, ceea ce a impus admiterea 
apelului şi soluţionarea în fond a cauzei. În consecinţă, recursul 
promovat de pârât a fost respins ca nefondat. 

 
C.A. Timişoara, Secţia civilă, decizia nr. 1694  

din 24 iunie 2002, în B.J. 2002,  
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 164 
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18. Principii aplicabile devoluţiunii succesorale legale. 
Proximitatea gradului de rudenie 

Cu privire la greşita stabilire a calităţii de moştenitoare acceptante 
a pârâtelor C.A. şi C.D. privind pe autorii lor B.V., B.(C.)I. şi C.(I.)V. 

Moştenirea lui B.(C.)I., proprietar tabular asupra 1 parte din 
imobil, s-a deschis la 13 aprilie 1988, când era în viaţă fiul său 
C.(I.)V., născut la 29 octombrie 1922, tatăl pârâtei C.D. şi soţul pârâ-
tei C.A. Acesta, alături de reclamant, de asemenea fiu al defunctului, 
avea vocaţie succesorală în calitate de descendent de gradul I. 

Potrivit principiului proximităţii gradului de rudenie între moşte-
nitorii din aceeaşi clasă, moştenitorul în grad mai apropiat de defunct 
înlătură de la succesiune pe moştenitorul mai îndepărtat în grad. În 
aplicarea acestui principiu, pârâta C.D., descendent de gradul II, 
nepoată din fiu, nu avea chemare la moştenirea bunicului ei, care 
revenea fiilor defunctului. Aşadar, neavând vocaţie la succesiunea 
bunicului ei câtă vreme era în viaţă tatăl său, nu se pune problema 
acceptării de către pârâta C.D. a moştenirii acestuia. 

De asemenea, pârâta C.A., soţia lui C.(I.)V., neavând chemare la 
succesiunea socrului ei, nu este în discuţie acceptarea moştenirii 
acestuia. 

Relativ la moştenirea lui B.V., decedat la 31 mai 1991, fratele lui 
B.(C.)I. şi proprietarul tabular asupra 1 parte din imobil, critica adusă 
hotărârilor nu este fondată şi apare lipsită de interes problema opţiunii 
succesorale, a acceptării ori renunţării la moştenire, pentru că averea 
sa succesorală nu a format obiect al acţiunii reclamantului şi nici al 
dezbaterilor în instanţă. 

Prin sentinţa civilă nr. 871 din 23 mai 2001, în rejudecare, s-a 
constatat că după defunctul C.I.B., decedat în 1988, au vocaţie 
succesorală reclamantul şi pârâtele, iar masa succesorală a defunctului 
se compune din cota de 4/8 părţi din imobilul aflat în litigiu, atribuind 
reclamantului cota de 2/8 părţi şi pârâtelor împreună cota de 2/8 părţi. 

În consecinţă, nici menţiunea din considerentele acestei sentinţe, în 
sensul că „după proprietarul B.V. a rămas ca moştenitor legal pârâta 
C.D., în calitate de nepoată de frate”, nu are semnificaţie juridică, 
întrucât obiectul pricinii nu îl constituie moştenirea lui B.V., decedat 
la 31 mai 1991, ci a lui B.(C.)I., încetat din viaţă la 13 aprilie 1988. 

Cu referire la acceptarea de către pârâte a succesiunii lui C.V., 
tatăl pârâtei C.D. şi soţul predecedat al lui C.A., prin luarea în 
stăpânire a bunurilor succesorale în urma decesului survenit la 23 
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februarie 1992, prin folosirea acestora, aflate în locuinţa comună în 
care pârâtele au rămas în continuare, ele au acceptat tacit succesiunea 
defunctului în termenul legal prevăzut de art. 700 alin. (1) C. civ.  

Pentru aceste considerente, recursul a fost respins ca nefondat. 
 

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 6206 din 10 noiembrie 2004, legalis.ro 

2.3.3. Excepţie de la principiile generale. Reprezen-
tarea. Cazuri. Condiţii. Efecte 

19. Succesiune. Reprezentare succesorală. Moştenitorii 
care beneficiază de reprezentare 

C. civ., art. 664, art. 665, art. 666 
Legea nr. 319/1944 

 
Conform art. 664 C. civ., reprezentarea succesorală este un bene-

ficiu stabilit prin lege, care permite unui succesor mai îndepărtat în 
grad să urce în locul şi gradul ascendentului său, decedat la deschi-
derea succesiunii, pentru a culege, în concurs cu succesorii mai 
apropiaţi în grad, partea care s-ar cuveni ascendentului, dacă s-ar fi 
aflat în viaţă. 

Legea, derogând de la principiul proximităţii gradului de rudenie, 
prin reprezentare, permite unor categorii de succesori să urce în locul 
şi în gradul părintelui lor predecedat, fiind astfel create unele drepturi 
în favoarea acestor moştenitori. 

Conform art. 665 şi art. 666 C. civ., de reprezentare beneficiază 
numai descendenţii din fraţi şi surori şi descendenţii în linie directă, 
pentru aceştia din urmă reprezentarea operând „nemărginit” şi „în 
toate cazurile”. 

Deoarece legea limitează instituţia reprezentării la descendenţii 
direcţi şi descendenţii anumitor colaterali, soţul supravieţuitor vine la 
succesiune, conform dispoziţiilor Legii nr. 319/1944, numai în nume 
propriu, nu şi prin reprezentare, cum greşit s-a constatat prin hotărârea 
recurată. 

În speţă, prima instanţă a hotărât împărţirea succesiunii defuncţilor 
între toţi succesorii acestora, descendenţi direcţi: fiul în viaţă şi nepoţii 
din fiii predecedaţi, care au venit la succesiune urcând în locul şi 
gradul părinţilor acestora. 
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Întrucât soţiile fiilor predecedaţi nu pot veni la succesiune prin 
reprezentare, citarea lor în proces nu era necesară, iar soluţia admiterii 
apelului, desfiinţării sentinţei apelate şi trimiterii cauzei spre rejude-
care, pronunţată de Tribunalul Iaşi, prin hotărârea recurată, este dată 
cu nesocotirea dispoziţiilor legale privitoare la reprezentarea succe-
sorală. 

 
C.A. Iaşi, decizia civilă nr. 1692 din 10 octombrie 2001,  

în Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie pe anul 2001,  
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 104 

20. Drept de succesiune. Reducţiunea liberalităţilor. 
Reprezentarea succesorală 

C. civ., art. 841 
 
Conform art. 841 C. civ., în situaţia în care defunctul lasă un 

singur copil ca moştenitor, liberalităţile se reduc până la cota de 1/2 
din valoarea masei succesorale. În speţă, defunctul a avut un singur 
copil, predecedat, iar moştenirea a fost culeasă, prin reprezentare, de 
cei trei nepoţi de fiu ai defunctului (reclamanţii). 

Aşadar, în mod eronat instanţa de fond a dispus reducerea testa-
mentului lăsat în favoarea pârâtului până la cota de 1/4 din valoarea 
masei succesorale, ca şi cum defunctul ar fi avut trei copii, deşi el a 
avut numai unul. 

 
Trib. Mun. Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 1589  

din 14 iunie 1986, în R.R.D. nr. 10/1986, p. 68 

21. Moştenire legală. Drept de succesiune. Reprezen-
tare succesorală. Condiţii 

C. civ., art. 664 
 
Potrivit dispoziţiilor înscrise în art. 664 şi urm. C. civ., reprezen-

tarea succesorală este un beneficiu al legii în virtutea căreia un moşte-
nitor în grad mai îndepărtat urcă în locul, gradul şi dreptul ascen-
dentului său, care este decedat la data deschiderii succesiunii, la care 
avea vocaţie dacă ar fi fost în viaţă. 
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Rezultă deci că, pentru ca nepoţii să vină la succesiunea bunicilor 
lor prin reprezentarea tatălui sau a mamei lor, trebuie ca reprezen-
tantul să fi fost decedat la data deschiderii moştenirii bunicilor, 
neavând importanţă data dezbaterii succesiunii. 

Ca urmare, greşit instanţele, în speţă, au reţinut că pârâţii, ca 
nepoţi, vin la succesiunea bunicului prin reprezentare, deşi tatăl aces-
tora încetase din viaţă ulterior decesului autorului său; dacă tatăl 
pârâţilor a acceptat succesiunea părintelui său, el este moştenitor, în 
nume propriu, iar pârâţii, ca fii, îl moştenesc, de asemenea, tot în 
nume propriu. 

 
Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 856  
din 9 mai 1985, în R.R.D. nr. 3/1986, p. 75 

22. Renunţare la moştenire. Reprezentare succesorală. 
Eredele renunţător nu poate fi reprezentat niciodată 

C. civ., art. 696, art. 697, art. 698 
 
Eredele care renunţă la moştenire este considerat străin de succe-

siune, iar partea sa profită coerezilor sau, dacă este singurul succesibil 
din acel grad, succesiunea trece la gradul următor, eredele renunţător 
neputând fi reprezentat niciodată (art. 696 – art. 698 C. civ.). 

În speţă, reclamantul, în calitate de fiu al defunctului şi deci 
moştenitor de gradul I, renunţând la drepturile sale succesorale, partea 
sa din moştenire le-a profitat celorlalţi moştenitori cu vocaţie univer-
sală, adică soţiei supravieţuitoare şi nu fiului său care era moştenitor 
de gradul al II-lea, în calitate de nepot al defunctului. În consecinţă, 
acţiunea reclamantului, în calitate de reprezentant legal al fiului său 
minor, a fost în mod corect respinsă, deşi cu o motivare greşită, aşa că 
recursul său a fost respins cu substituirea motivării. 

 
Trib. Mun. Bucureşti, Secţia a III-a civilă,  

decizia nr. 1105/1991, în C.P.J.C. 1991, p. 130-131 
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