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TITLUL I

Consideraţiuni generale privind
moştenirea
CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE
Secţiunea I
Terminologie
§ 1. Noţiunea de moştenire1
Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate
c tre una sau mai multe persoane în fiin (art. 953 C. civ.)2.
Patrimoniul unei persoane fizice – totalitatea drepturilor şi obliga iilor patrimoniale
şi bunurilor care apar in acesteia – este înso itorul permanent al persoanei pe parcursul
întregii sale existen e3.
Patrimoniul (activul şi pasivul patrimonial) nu dispare odat cu încetarea din via
a persoanei fizice, el este o realitate faptic în c utarea unui subiect de drept c ruia s îi
fie atribuit.
Prin urmare nu poate exista patrimoniu f r titular.
Dreptul succesoral ofer solu ia juridic a transmiterii patrimoniului unei persoane
fizice la decesul acesteia.
Moştenirea este deci transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate
c tre una sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, în fiin la data
transmisiunii.
1

Prof. dr. D. Florescu, Drept civil. Drept succesoral, Ed. Universit ii Titu Maiorescu, 2009,
p. 3-5; Prof. dr. Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 2002, p. 5-12; Dan
Chiric , Drept civil. Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, 2003, p. 25-28; Mihail Eliescu, Moştenirea şi
devoluţiunea ei, Ed. Academiei R.S.R., 1966, p. 19-65; C. Hamangiu, I. Rosetti-B l nescu, Tratat de drept
civil, vol. III, Juridica, Ed. All Beck, 1998, p. 226-246; D. Alexandresco, Principiile dreptului civil român,
vol. II, Bucureşti, 1926, Ed. Socec & Co, p. 16-46.
2
Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data
deschiderii moştenirii.
3
„Orice persoan fizic sau persoan juridic este titular a unui patrimoniu care include toate
drepturile şi datoriile evaluabile în bani ce apar in acesteia.” [art. 31 alin. (1) C. civ.]

8

DREPTUL SUCCESORAL

Art. 953 C. civ. are în vedere transmiterea legal a patrimoniului unei persoane
fizice decedate unor persoane fizice în via (moştenirea legal ) cât şi transmiterea pe cale
testamentar a acestui patrimoniu, a unei por iuni din el, sau a unor bunuri determinate
unor persoane fizice sau persoane juridice în fiin , dar şi transmiterea moştenirii vacante.
Cu alte cuvinte dispozi ia art. 953 C. civ. are în vedere toate modalit ile de
transmitere a patrimoniului unei persoane fizice la decesul acesteia.
Moştenirea este unul dintre modurile de dobândire a propriet ii. Ea se
deschide numai la moartea unei persoane (fizice), fiind astfel un mijloc de dobândire
a propriet ii mortis causa.
Faptul juridic care determin transmiterea patrimoniului este moartea titularului s u.
Regulile privind transmisiunea patrimoniului pentru cauz de moarte, stabilite de
Codul civil în Cartea a IV-a, Titlul I – „Despre moşteniri şi liberalit i”, sunt aplicabile la
moartea (decesul) unei persoane fizice.
Transmiterile universale sau transmiterile cu titlu universal determinate de
încetarea persoanei juridice nu intr în con inutul no iunii de moştenire.
Codul civil din 1864 (art. 644) foloseşte no iunea de „succesiune” ca echivalent
pentru no iunea de moştenire, preferat de noul Cod. La data intr rii în vigoare a Noului
Cod civil, termenii şi expresiile din vechea legisla ie civil se înlocuiesc de drept cu
termenii şi expresiile corespondente din noul Cod civil.
§ 2. Defunctul (de cujus)
Defunctul sau de cujus-ul este persoana despre a c rei moştenire este vorba.
Termenul provine din prescurtarea sintagmei latine „Is de cujus succesionis agitur” (cel
despre succesiunea c ruia este vorba) şi este folosit în special în moştenirea legal .
În moştenirea testamentar este utilizat şi termenul de testator, pentru a desemna
de cujus-ul care a dispus de patrimoniul s u pentru cauz de moarte.
§ 3. Moştenitor sau succesor este persoana fizic sau juridic care dobândeşte fie
întreg patrimoniul defunctului, fie o frac iune din acesta.
Vechiul cod civil folosea pentru desemnarea moştenitorului legal şi termenul
sinonim, de origine latin , „erede”.
În cazul moştenirii testamentare pentru desemnarea succesorului, este întrebuin at
şi termenul specific „legatar”.
Persoana care îndeplineşte condi ia cerut de lege pentru a putea moşteni, dar care
nu şi-a exercitat înc dreptul de op iune succesoral (de a accepta sau de a renun a la
moştenire) se numeşte succesibil.
§ 4. Noţiunea de moştenire are un prim sens, de transmitere a patrimoniului
unei persoane fizice decedate, şi un al doilea sens, acela de universalitate a activului
şi pasivului patrimonial care trece de la defunct la moştenitorii s i, altfel zis de mas
succesoral .
Moştenirea cuprinde întreg patrimoniul defunctului, atât drepturile, cât şi obligaiile lui, cu excep ia celor strict personale.
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Moştenitorul nu poate avea mai multe drepturi decât avea defunctul, pentru c
nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât are el însuşi (Nemo plus juris ad
alium transferre potest, quam ipse habet).

Secţiunea a II-a
Felurile moştenirii
Art. 955 C. civ. dispune: „Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire
legal , în m sura în care acela care las moştenirea nu a dispus altfel prin testament.
O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire
testamentar , iar cealalt parte prin moştenire legal .”
Rezult c moştenirea este de dou feluri: legal sau testamentar .1
Moştenirea este legal când transmiterea patrimoniului pentru cauz de
moarte are loc în temeiul legii.
Legea reglementeaz în cazul moştenirii legale persoanele care vor fi chemate la
moştenire, ordinea în care vor veni precum şi cotele ce li se cuvin.
Moştenirea legal reprezint situa ia obişnuit , comun , şi se aplic ori de câte ori
defunctul nu a dispus de bunurile sale pentru cauz de moarte prin testament. De aceea
moştenirea legal este cunoscut şi sub denumirea de moştenire ab intestat (adic f r
testament).
Temeiul moştenirii legale a fost la origine rudenia fireasc (rudenia de sânge), iar
ideile care determin acest criteriu de transmitere legal a patrimoniului succesoral sunt
afec iunea presupus a defunctului fa de rudele lui de sânge şi consolidarea familiei prin
conservarea bunurilor moştenite.
În prezent, rudenia civil , rezultat din adop ie, care este asimilat cu rudenia
fireasc pe planul efectelor judiciare, constituie şi ea, al turi de rudenia fireasc , pentru
motivele ar tate mai sus temei al moştenirii legale.
Moştenirea este testamentar când, şi în m sura în care defunctul a dispus de
întregul s u patrimoniu sau de o frac iune din acesta, ori de bunuri individual
determinate, prin acte de ultim voin îmbr cate în form testamentar (legate).
Voin a legiuitorului, care stabileşte un sistem legal de transmitere a patrimoniului
defunctului, nu se poate substitui voin ei defunctului, titularul patrimoniului s u.
Voin a legiuitorului suplineşte numai voin a neexprimat a defunctului.
Exist îns şi câteva norme prin care legiuitorul intervine şi corecteaz voin a
liberal a defunctului, în scopul protej rii rudelor foarte apropiate sau a so ului supravie uitor (rezerva succesoral şi drepturile speciale ale so ului supravie uitor).
Defunctul poart în cadrul succesiunii testamentare şi denumirea de testator,
iar persoanele desemnate s culeag moştenirea – în tot sau în parte – se numesc
moştenitori testamentari sau legatari.
Moştenirea legal este întotdeauna un mijloc de dobândire cu titlu universal,
în timp ce moştenirea testamentar poate fi universal , cu titlu universal sau cu titlu
particular.
Raluca Voinea, Legătura indestructibilă dintre patrimoniu, devoluţiunea succesorală legală şi
devoluţiunea succesorală testamentară în „Dreptul” nr. 11/2009, p. 70-75.
1
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Cele dou forme ale moştenirii, cea legal şi respectiv cea testamentar , nu se
exclud, ci pot coexista.
O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire
testamentar , iar cealalt parte prin moştenire legal [art. 955 alin. (2) C. civ.].
Fireşte c , în toate cazurile în care ar exista moştenitori rezervatari, şi prin legate
(testament) s-a adus atingere rezervei lor, ei vor dobândi potrivit legii partea din
moştenire corespunz toare rezervei, şi doar pentru rest (adic pentru cotitatea disponibil )
devolu iunea succesorului va fi testamentar .
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CAPITOLUL II

CARACTERELE JURIDICE ALE MOŞTENIRII
Secţiunea I
Enumerarea caracterelor juridice ale moştenirii
Din defini ia moştenirii – transmiterea patrimoniului unei persoane fizice
decedate la una sau mai multe persoane în via – rezult caracterele juridice ale
acestui mod de transmitere a drepturilor şi obliga iilor.

Secţiunea a II-a
Caracterele juridice ale moştenirii
Caracterele juridice ale moştenirii sunt: transmitere pentru cauz de moarte,
transmitere universal sau cu titlu universal, transmitere unitar şi transmitere
indivizibil .
§ 1. Este o transmitere pentru cauză de moarte (mortis causa) pentru c se produce
numai ca efect al mor ii, fizic constatate sau judec toreşte declarate a unei persoane fizice.
Ea este prin urmare o transmitere mortis causa şi nu inter vivos (între vii).
Regulile moştenirii nu se aplic în cazul încet rii existen ei unei persoane juridice.
§ 2. Este o transmitere universală sau cu titlu universal pentru c obiectul
moştenirii este patrimoniul defunctului, adic totalitatea drepturilor, bunurilor şi obliga iilor care au valoare economic şi care au apar inut defunctului, sau respectiv frac iuni
din acest patrimoniu.
Nu se transmit prin moştenire drepturile şi obliga iile nepatrimoniale, precum şi
drepturile şi obliga iile patrimoniale constituite intuitu personae (de exemplu obliga ia de
între inere).
Caracterul universal sau cu titlu universal al transmiterii moştenirii explic
transmiterea atât a activului patrimoniului defunctului (drepturi şi bunuri), cât şi a
pasivului patrimonial (a obliga iilor defunctului).
Transmiterea moştenirii se deosebeşte de transmiterea între vii, pe de o parte,
pentru c are ca obiect o universalitate sau o frac iune din universalitate, şi nu bunuri sau
drepturi privite ut singuli (individual), iar pe de alt parte, pentru c are ca obiect şi
obliga ii care nu pot forma obiect al transmiterii între vii.
Excep ie de la caracterul universal sau cu titlu universal al transmiterii moştenirii îl
constituie legatul cu titlu particular, când obiectul transmiterii moştenirii pe cale
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testamentar îl constituie bunuri determinate, şi nu patrimoniul defunctului sau frac iuni
din acest patrimoniu, transmitere care nu este înso it de regul de obliga ia de a suporta
pasivul succesoral.
De aceea în dreptul roman legatul cu titlu particular a fost considerat o „dona ie
pentru cauz de moarte”.
În sfârşit, drepturile privind imobilele dobândite mortis causa sunt opozabile
ter ilor f r îndeplinirea formalit ilor de publicitate imobiliar cerute de lege pentru
transmiterile prin acte între vii [art. 887 alin. (1) C. civ. şi art. 26 alin. (1) din Legea
nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicit ii imobiliare].
Aceste drepturi se vor înscrie îns în prealabil în cartea funciar dac titularul
în elege s dispun de ele [art. 887 alin. (3) C. civ.].
§ 3. Este o transmitere unitară, în sensul c obiectul ei, patrimoniul defunctului,
fiind unitar, se transmite la moştenitori după aceleaşi norme juridice, f r a distinge dup
natura, provenien a sau originea bunurilor care compun masa succesoral .
În dreptul român nu se aplic principiul paterna paternis, materna maternis, care
distinge bunurile dup provenien a lor: pe linie patern sau pe linie matern , decât în
cazul în care la moştenirea defunctului vin în concurs fra i buni (având aceeaşi mam şi
acelaşi tat ), cu fra i consangvini sau cu fra i uterini.
A. Caracterul unitar al transmiterii comport şi unele excep ii, determinate de
considerente de echitate sau de ordin social-economic, şi anume:
a) So ul supravie uitor când nu vine în concurs cu descenden ii, moşteneşte pe
lâng cota stabilit potrivit art. 972 C. civ. şi mobilierul şi obiectele de uz casnic care
au fost afectat folosirii comune a so ilor (art. 974 C. civ.).
Mobilele gospod riei casnice formeaz deci o mas distinct de bunuri succesorale,
reglementat de norme distincte de cele care cârmuiesc restul succesiunii.
În cazul în care so ul supravie uitor vine în concurs cu descenden ii defunctului, el
nu mai are acest drept special şi principiul unit ii transmisiunii succesorale se va aplica
integral.
b) Clauza de preciput prev zut de art. 333 C. civ. reprezint o excep ie de la
caracterul unitar al transmiterii moştenirii.
Potrivit textului citat „prin conven ie matrimonial se poate stipula ca so ul
supravie uitor s preia f r plat , înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe
dintre bunurile comune, de inute în dev lm şie sau în coproprietate.
Clauza de preciput nu este supus raportului dona iilor, ci numai reduc iunii, în
condi iile legii.
Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a
urm ri, chiar înainte de încetarea comunit ii, bunurile ce fac obiectul clauzei.
Clauza de preciput devine caduc atunci când comunitatea înceteaz în timpul
vie ii so ilor, când aceştia au decedat în acelaşi timp sau când bunurile care au f cut
obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni.
Executarea clauzei de preciput se face în natur sau, dac acest lucru nu este
posibil, prin echivalent.”
c) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pân la data
decesului sunt pl tite, în ordine, so ului supravie uitor, copiilor majori ai defunctului sau p rin ilor acestuia. Dac nu exist niciuna dintre aceste categorii de
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persoane, drepturile salariale sunt pl tite altor moştenitori, în condi iile dreptului
comun [art. 167 alin. (2) Codul muncii].
Prin urmare, în privin a salariului neîncasat de defunct nu se aplic principiul
unit ii moştenirii, ci se aplic norme derogatorii. So ul supravie uitor, copiii şi p rin ii
defunctului încaseaz , în ordine, aceste drepturi b neşti indiferent de calitatea de moştenitor (şi chiar dac au renun at la moştenirea defunctului), f r a fi nevoie s prezinte
certificatul de moştenitor.
În aceeaşi ordine de idei, art. 120 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice prevede c : „Sumele neîncasate de c tre pensionar, reprezentând pensia pe
luna în care a avut loc decesul, şi/sau dup caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi
neîncasate pân la deces, se pl tesc so ului supravie uitor, copiilor, p rin ilor sau, în lipsa
acestora, celorlal i moştenitori în condi iile dreptului comun”. Sumele men ionate mai sus
pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescrip ie.
B. Nu constituie îns excep ii de la regula caracterului unitar al transmiterilor
moştenirii:
a) limitarea în timp a drepturilor patrimoniale de autor prev zute de Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe stabileşte reguli
derogatorii de la dreptul comun privind durata protec iei dreptului patrimonial de autor.1
Limitarea în timp a însuşi dreptului transmis de autorul operei moştenitorilor
s i nu constituie o adev rat excep ie de la caracterul unitar al moştenirii.
În toate cazurile, în privin a devolu iunii legale sau testamentare a moştenirii
din care fac parte aceste drepturi patrimoniale de autor, inclusiv stabilirea cotelor
succesorale sau a rezervelor moştenitorilor rezervatari ori a voca iei succesorale se
aplic dreptul comun, principiul caracterului unitar al transmisiunii succesorale
fiind respectat.
b) Nu constituie, de asemenea excep ie de la caracterul unitar al transmisiunii
succesorale nici dispozi ia art. 32 din Legea nr. 136/1995 privind asigur rile şi
reasigur rile în România care prevede în materia asigur rilor facultative de
persoane c : „În cazul decesului asiguratului, dac nu s-a desemnat un beneficiar,
indemniza ia de asigurare se pl teşte moştenitorilor legali ai asiguratului”.

Art. 25 alin. (1) prevede c „Drepturile patrimoniale prev zute la art. 13 (utilizarea unei opere) şi
art. 21 (dreptul autorului unei opere originale de art grafic sau fotografic de a încasa o parte din pre ul din
revânzarea unei opere de art plastic ) dureaz tot timpul vie ii autorului, iar dup moartea acestuia se
transmit prin moştenire, potrivit legisla iei civile, pe o perioad de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a
fost adus la cunoştin public în mod legal.
Dac nu exist moştenitori, exerci iul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiv
mandatat în timpul vie ii de c tre autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiv cu cel
mai mare num r de membri, din domeniul respectiv de crea ie.
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 ani de la moartea
ultimului coautor.
Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaz tot timpul vie ii autorului, iar dup
moartea acestuia, se transmit prin moştenire, potrivit legisla iei civile, pe o perioad de 70 de ani (art. 30).
Termenele prev zute mai sus se calculeaz începând cu data de 1 ianuarie a anului urm tor mor ii
autorului sau aducerii operei la cunoştin public , dup caz.
1

