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Abrevieri 

alin.  alineat 
art.  articol 
cap.  capitolul 
C. Ap.  Curtea de Apel 
C. civ.  Codul civil (Legea nr. 287/2009) 
C. civ. 1864  Codul civil din 1864 
C. pr. civ.  Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) 
dec.  decizia 
Ed.  Editura 
ed.  ediţie 
etc.  etcaetera („şi celelalte”) 
ibidem  în acelaşi loc 
ÎCCJ  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
lit.  litera 
M. Of.  Monitorul Oficial al României, Partea I 
n.a.  nota autorului 
nr.  numărul 
O.G.  Ordonanţa Guvernului 
O.U.G.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
op. cit.  opera citată 
p.  pagina 
par.  paragraful 
pct.  punctul 
Regulament  Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 
RNNEOS  Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale 
s. civ.  secţia civilă 
sent. civ.  sentinţa civilă 
s.n.  sublinierea noastră 
ş.a.m.d.  şi aşa mai departe 
UNNPR  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
urm.  următoarele 
vol.  volumul 
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Capitolul I 
Termenul de opţiune succesorală 

Secţiunea 1.1. 
Noţiune 

 1.1.1. Consideraţii preliminare 

Transmisiunea patrimonială care operează ope legis în momentul 
deschiderii moştenirii nu este definitivă şi nici obligatorie. Pentru conso-
lidarea sau desfiinţarea ei este necesar ca succesibilii să îşi exprime opţi-
unea succesorală, respectiv să accepte sau să repudieze moştenirea. În 
urma acestei manifestări de voinţă, cu aplicarea regulilor devoluţiunii suc-
cesorale, se stabileşte aria celor care, dobândind vocaţie succesorală con-
cretă, vor culege patrimoniul lăsat de defunct.  

Dreptul de opţiune succesorală este un drept potestativ care ia naş-
tere odată cu deschiderea moştenirii şi care aparţine nemijlocit succe-
sibililor, modul său de exercitare fiind lăsat exclusiv la latitudinea acestora. 
Scopul existenţei unei astfel de posibilităţi legale constă în eficientizarea 
dreptului la moştenire1, iar caracterul potestativ este determinat de latura 
personală a relaţiilor pe care le implică transmisiunea succesorală şi de 
modul discreţionar, nesusceptibil de abuz, în care poate fi exercitat dreptul.  

În virtutea acestui caracter potestativ, dreptul de opţiune succesorală 
poate fi exercitat în orice sens, de oricare dintre succesibilii cu vocaţie ge-
nerală la moştenire, fără ca opţiunea exprimată de o persoană să impună o 
anumită alegere alteia sau să o împiedice pe aceasta să opteze2. Liber-
tatea de care beneficiază succesibilii în materia dreptului de opţiune succe-
sorală este maximă dar, pentru a împiedica abuzul de drept, nesiguranţa 
circuitului juridic civil sau chiar anarhia acestuia, legiuitorul a instituit 

                                                            
1 Vorbind despre dreptul de opţiune succesorală, Mihail Eliescu îl încadra în 

categoria drepturilor secundare – după cum denumea autorul, cu statut de pionierat, 
această categorie de drepturi – a căror caracteristică principală o reprezenta faptul că 
ele nu au un statut independent ci servesc la eficientizarea unor alte drepturi. 

2 A se vedea D. Negrilă, Dreptul de opţiune succesorală, vol. 1, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 32. 
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anumite limitări în cadrul cărora trebuie să se producă exercitarea opţiunii 
succesorale. Una dintre aceste limite constă în stabilirea unui termen în 
care succesibilul trebuie să îşi exprime dreptul de a alege, devenind, în 
urma propriei manifestări de voinţă, fie moştenitor, fie străin de succesiune.  

 1.1.2. Caracterul temporar al dreptului de opţiune succesorală 

Afirmam într-o lucrare anterioară1 că dreptul de opţiune are caracter 
temporar, existenţa lui fiind limitată în timp, pentru că ia naştere odată cu 
deschiderea moştenirii şi se stinge, în principiu, prin exercitarea sau 
neexercitarea sa, înlăuntrul unui termen prestabilit şi cu caracter obli-
gatoriu. Din acest motiv putem spune că temporalitatea dreptului de opţi-
une succesorală este circumscrisă termenului în care el trebuie exercitat. 
Neexercitarea sa – ca urmare a pasivităţii succesibilului – determină însăşi 
stingerea dreptului. Pe cale de consecinţă, respectarea termenului impus 
de lege pentru exprimarea opţiunii succesorale este esenţială, nu numai în 
vederea stabilirii celor care vor avea putinţa concretă de a culege lăsă-
mântul succesoral, ci şi pentru existenţa dreptului de opţiune însuşi2. 

Analiza caracterului temporar al dreptului de opţiune succesorală 
vizează două coordonate: naşterea dreptului şi stingerea acestuia. 

 1.1.3. Naşterea dreptului de opţiune succesorală 

1.1.3.1. Apariţia dreptului de opţiune succesorală este legată de ace-
laşi fapt juridic care determină şi deschiderea succesiunii, respectiv de 
moartea persoanei. Efectele decesului, însă, se delimitează diferit în 
funcţie de obiectul analizei. Astfel, dacă discutăm despre moştenire, odată 
cu moartea persoanei fizice asistăm la transmisiunea patrimoniului 
acesteia către succesibilii pe care i-a lăsat, transmisiune care se produce 
de drept, fără chiar ca beneficiarii săi să aibă cunoştinţă de existenţa ei. În 
schimb, dacă discutăm despre opţiunea succesorală, constatăm că 

                                                            
1 A se vedea D. Negrilă, Dreptul de opţiune...., p. 39. 
2 Caracterul temporar al dreptului de opţiune succesorală se remarca şi sub 

legislaţia anterioară. Similar reglementării actuale, acest drept avea o existenţă limitată 
în timp, diferenţa constând numai în calificarea dată termenului de opţiune, pe care 
doctrina majoritară îl socotea ca fiind unul de prescripţie şi nu unul de decădere. Sub 
celelalte aspecte, momentul naşterii dreptului era echivalent cu cel al decesului autorului 
moştenirii, iar stingerea dreptului era determinată de exercitarea opţiunii sau de expi-
rarea termenului de opţiune.  
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moartea persoanei nu mai generează o transmisiune, ci determină însăşi 
naşterea unui drept – dreptul de opţiune succesorală – drept care ia fiinţă 
automat, ope legis, direct în patrimoniul succesibililor. Aşadar, faptul morţii 
persoanei fizice – al cărei patrimoniu nu poate rămâne nicio clipă fără 
titular – reprezintă factorul declanşator a două consecinţe juridice: pe de o 
parte, a transmisiunii succesorale mortis causa şi, pe de altă parte, a 
naşterii în patrimoniul succesibililor a dreptului de opţiune succesorală1. 
Acesta este motivul pentru care, după cum vom arăta în cele ce urmează2, 
data morţii reprezintă elementul principal al determinării momentului de la 
care începe să curgă, în principiu3, termenul pentru exercitarea dreptului 
de opţiune succesorală.  

Regula care derivă din cele de mai sus este că dreptul de opţiune 
succesorală se naşte ca un drept distinct, direct în patrimoniul succesibililor 
unei persoane, odată cu decesul acesteia, dar nefăcând parte din patri-
moniul transmis de ea. Niciodată nu vom discuta despre transmisiunea 
dreptului de opţiune succesorală de la defunct către potenţialii săi moşte-
nitori, nici nu îl vom include în patrimoniul transmis de respectivul autor, ci îl 
vom privi obligatoriu ca pe un drept propriu al succesibililor, cu o existenţă 
proprie, de sine stătătoare4, independentă de transmisiunea succesorală, 
dar funcţionând, concomitent, ca un factor stabilizator al acesteia.  

 
1.1.3.2. Identic stau lucrurile şi atunci când se pune problema retrans-

miterii dreptului de opţiune succesorală, deşi ne aflăm în situaţia în care un 
astfel de drept face parte dintr-un patrimoniu transmis mortis causa. Dar, 
chiar şi în această situaţie, fiecare categorie de succesibili beneficiază de 
propriul drept de opţiune, care se naşte şi există ca un drept distinct în 
patrimoniul lor, vizând exclusiv moştenirea autorului direct. Decesul unui 
succesibil, în interiorul termenului de opţiune succesorală şi înainte ca el 
să-şi fi exprimat alegerea în raport de defunctul la a cărui moştenire ar fi avut 
dreptul în mod direct, face ca acest drept de opţiune să se transmită succe-
sorilor săi, ca un drept cuprins în patrimoniul său succesoral. Dar, această 

                                                            
1 „Decesul unei persoane fizice activează pentru un cerc de persoane delimitat şi 

ierarhizat de lege speranţa până atunci doar latentă, de a moşteni ceva după decuius” – 
M.D. Bob, Probleme de moşteniri în vechiul şi noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013, p. 189. 

2 A se vedea secţiunea 1.5. de mai jos. 
3 Curgerea termenului de opţiune succesorală cunoaşte anumite excepţii în privinţa 

momentului de început al curgerii sale, pe care le vom analiza în secţiunea 1.5. de mai 
jos.  

4 A se vedea D. Negrilă, Dreptul de opţiune...., p. 43. 


