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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
către una sau mai multe persoane în fiinţă (art. 953 C. civ.)2.
Patrimoniul unei persoane fizice – totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale
şi bunurilor care aparţin acesteia – este însoţitorul permanent al persoanei pe parcursul
întregii sale existenţe3.
Patrimoniul (activul şi pasivul patrimonial) nu dispare odată cu încetarea din viaţă
a persoanei fizice, el este o realitate faptică în căutarea unui subiect de drept căruia să îi
fie atribuit.
Prin urmare nu poate exista patrimoniu fără titular.
Dreptul succesoral oferă soluţia juridică a transmiterii patrimoniului unei persoane
fizice la decesul acesteia.
Moştenirea este deci transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate
către una sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, în fiinţă la data
transmiterii.
1 Prof. dr. D. Florescu, Drept civil. Drept succesoral, Ed. Universităţii 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; D. Chirică,
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-Bălănescu, 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 persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile
şi datoriile evaluabile în bani ce aparţin acesteia”. [art. 31 alin. (1) C. civ.]
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Art. 953 C. civ. are în vedere transmiterea legală a patrimoniului unei persoane
fizice decedate unor persoane fizice în viaţă (moştenirea legală), cât şi transmiterea pe
cale testamentară a acestui patrimoniu, a unei porţiuni din el, sau a unor bunuri
determinate, unor persoane fizice sau persoane juridice în fiinţă, dar şi transmiterea
moştenirii vacante.
Cu alte cuvinte, dispoziţia art. 953 C. civ. are în vedere toate modalităţile de
transmitere a patrimoniului unei persoane fizice la decesul acesteia.
Moştenirea este unul dintre modurile de dobândire a proprietăţii.
Ea se deschide numai la moartea unei persoane (fizice), fiind astfel un mijloc
de dobândire a proprietăţii mortis causa.
Faptul juridic care determină transmiterea patrimoniului este moartea titularului său.
Regulile privind transmiterea patrimoniului pentru cauză de moarte, stabilite de
Codul civil în Cartea a IV-a, Titlul I – „Despre moşteniri şi liberalităţi”, sunt aplicabile la
moartea (decesul) unei persoane fizice.
Transmiterile universale sau transmiterile cu titlu universal determinate de
încetarea persoanei juridice nu intră în conţinutul noţiunii de moştenire.
Codul civil din 1864 (art. 644) foloseşte noţiunea de „succesiune” ca echivalent
pentru noţiunea de moştenire, preferată de noul Cod civil. La data intrării în vigoare a
Noului Cod civil, termenii şi expresiile din vechea legislaţie civilă se înlocuiesc de drept
cu termenii şi expresiile corespondente din noul Cod civil.
§ 2. 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 săi, altfel zis de masă
succesorală.
Moştenirea cuprinde întreg patrimoniul defunctului, atât drepturile, cât şi obligaţiile lui, cu excepţia celor strict personale, constituite intuitu personae şi a celor viagere,
constituite pe durata vieţii celui care lasă moştenirea şi care se sting la moartea sa.
Moştenitorul nu poate avea mai multe drepturi decât avea defunctul, pentru că
nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât are el însuşi (Nemo plus juris ad
alium transferre potest, quam ipse habet).
§ 3. Defunctul (de cujus)
Defunctul sau de cujus-ul este persoana despre a cărei moştenire este vorba.
Termenul provine din prescurtarea sintagmei latine „Is de cujus succesionis agitur” (cel
despre succesiunea căruia este vorba) şi este folosit în special în moştenirea legală.
În moştenirea testamentară este utilizat şi termenul de testator, pentru a desemna
de cujus-ul care a dispus de patrimoniul său pentru cauză de moarte.
§ 4. Moştenitor sau succesor este persoana fizică sau persoana juridică care
dobândeşte fie întreg patrimoniul defunctului, fie o fracţiune din acesta.
Persoanele juridice pot fi numai moştenitori testamentari.
Vechiul cod civil folosea pentru desemnarea moştenitorului legal şi termenul
sinonim, de origine latină, erede.
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În cazul moştenirii testamentare pentru desemnarea succesorului, este întrebuinţat
şi termenul specific legatar.
Persoana care îndeplineşte condiţia cerută de lege pentru a putea moşteni, dar care
nu şi-a exercitat încă dreptul de opţiune succesorală (de a accepta sau de a renunţa la
moştenire) se numeşte succesibil.

Secţiunea a II-a
Felurile moştenirii
Art. 955 C. civ. dispune: „Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire
legală, în măsura în care acela care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament.
O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire
testamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală”.
Rezultă că moştenirea este de două feluri: legală sau testamentară1.
Moştenirea este legală când transmiterea patrimoniului pentru cauză de
moarte are loc în temeiul legii.
Legea reglementează în cazul moştenirii legale persoanele care vor fi chemate la
moştenire, ordinea în care vor veni precum şi cotele ce li se cuvin.
Moştenirea legală reprezintă situaţia obişnuită, comună, şi se aplică ori de câte ori
defunctul nu a dispus de bunurile sale pentru cauză de moarte prin testament. De aceea

1

R. Voinea, Legătura indestructibilă dintre patrimoniu, devoluţiunea succesorală legală şi devoluţiunea
succesorală testamentară în „Dreptul” nr. 11/2009, p. 70-75.
În literatura juridică s-a susţinut că alături de succesiunea legală de drept comun există şi o succesiune
legală extraordinară (anomală – în afara regulilor). (M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul
R.S.R., Ed. Academiei, Bucureşti, 1996, p. 20, nota 6)
Succesiunea anomală constituie o derogare de la principiul caracterului unitar al devoluţiunii moştenirii
şi, de asemenea, o devoluţiune întemeiată pe natura sau provenienţa bunurilor succesorale fără a ţine seama de
bunurile moştenirii legale ordinare.
Succesiuni anomale există şi în prezent în dreptul nostru, dar ele urmează a fi analizate ca excepţii de la
caracterul unitar al transmiterii succesorale (dreptul de moştenitor al soţului supravieţuitor, clauza de preciput,
clauza de reîntoarcere a bunurilor donate, dreptul de abitaţie, transmiterea amintirilor de familie).
Noi considerăm aceste situaţii ca excepţii legale de la caracterul unitar al transmiterii succesorale, şi nu
ca o formă distinctă a acestei transmisiuni. Această caracterizare se întemeiază pe dispoziţia art. 955 C. civ., care
stabileşte două feluri ale moştenirii: cea legală şi cea testamentară, excluzând „per à contrario” o altă formă de
transmisiune succesorală.
Acelaşi autor, având în vedere dispoziţiile Codului civil de la 1864, menţiona şi existenţa unei moşteniri
contractuale, dând ca exemplu donaţia de bunuri viitoare, prin care una din părţile contractuale promitea a lăsa
la moartea sa celeilalte părţi (instituitul donatar) toată moştenirea, o fracţiune din ea sau bunuri determinate.
Valabilitatea unei astfel de convenţii a fost negată anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil sub
imperiul vechiului Cod al familiei.
În prezent, clauza de preciput prevăzută de Noul Cod civil ar putea fi analizată ca o stabilire
convenţională a transmiterii pentru cauză de moarte între soţi a unor bunuri aflate în devălmăşie sau
coproprietate.
Noi credem însă că această clauză de preciput, care poate fi prevăzută în convenţia matrimonială, este o
dispoziţie testamentară unilaterală sau, după caz, reciproca inclusă într-un contract, convenţia matrimonială,
şi nu un contract privind o transmitere succesorală.

10

DREPTUL SUCCESORAL

moştenirea legală este cunoscută şi sub denumirea de moştenire ab intestat (adică fără
testament).
Temeiul moştenirii legale a fost la origine rudenia firească (rudenia de sânge), iar
ideile care determină acest criteriu de transmitere legală a patrimoniului succesoral sunt
afecţiunea presupusă a defunctului faţă de rudele lui de sânge şi consolidarea familiei prin
conservarea bunurilor moştenite.
În prezent, rudenia civilă, rezultată din adopţie, care este asimilată cu rudenia
firească pe planul efectelor juridice, constituie şi ea, alături de rudenia firească, pentru
motivele arătate mai sus temei al moştenirii legale.
Moştenirea este testamentară când, şi în măsura în care defunctul a dispus de
întregul său patrimoniu sau de o fracţiune din acesta, ori de bunuri individual
determinate, prin acte de ultimă voinţă îmbrăcate în formă testamentară (legate).
Voinţa legiuitorului, care stabileşte un sistem legal de transmitere a patrimoniului
defunctului, nu se poate substitui voinţei defunctului, titularul patrimoniului său.
Voinţa legiuitorului suplineşte numai voinţa neexprimată a defunctului.
Există însă şi câteva norme prin care legiuitorul intervine şi corectează voinţa
liberală a defunctului, în scopul protejării rudelor foarte apropiate sau a soţului supravieţuitor (rezerva succesorală şi drepturile speciale ale soţului supravieţuitor).
Defunctul poartă în cadrul succesiunii testamentare şi denumirea de testator,
iar persoanele desemnate să culeagă moştenirea – în tot sau în parte – se numesc
moştenitori testamentari sau legatari.
Moştenirea legală conferă întotdeauna o vocaţie universală la moştenire, dar
va fi efectiv un mijloc de dobândire, fie universal, fie cu titlu universal al acestuia, în
funcţie de numărul de succesibili în rang util şi acceptanţi care vor culege
moştenirea, în timp ce moştenirea testamentară poate fi universală, cu titlu
universal sau cu titlu particular1.
Cele două forme ale moştenirii, cea legală şi respectiv cea testamentară, nu se
exclud, ci pot coexista.
O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire
testamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală [art. 955 alin. (2) C. civ.]2.
Fireşte că, 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 corespunzătoare rezervei, şi doar pentru rest (adică pentru cotitatea disponibilă)
devoluţiunea succesorului va fi testamentară.

1 Moştenitorul legal are o vocaţie legală universală la moştenire şi va dobândi întreaga moştenire dacă
vine singur la ea. În schimb, el va culege fracţiuni din moştenire, dacă vine în concurs cu alţi moştenitori legali
ori cu legatari universali sau cu titlu universal.
2 Codul civil din 1864 şi în continuare, Noul Cod civil au părăsit principiul dreptului roman al unicităţii
formei de transmitere a moştenirii, potrivit căruia nimeni nu putea muri lăsând testament pentru o parte din
moştenire şi fără testament pentru rest. (Nemo pro parte testatus et pro parte intestatus decedere potest).
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CAPITOLUL II

CARACTERELE JURIDICE ALE MOŞTENIRII
Secţiunea I
Enumerarea caracterelor juridice ale moştenirii
Din definiţia moştenirii – transmiterea patrimoniului unei persoane fizice
decedate la una sau mai multe persoane în viaţă – rezultă caracterele juridice ale
acestui mod de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor.

Secţiunea a II-a
Caracterele juridice ale moştenirii
Caracterele juridice ale moştenirii sunt: transmitere pentru cauză de moarte,
transmitere universală sau cu titlu universal, transmitere unitară şi transmitere
indivizibilă.
§ 1. Este o transmitere pentru cauză de moarte (mortis causa) pentru că se produce
numai ca efect al morţii, fizic constatate sau judecătoreşte declarate, a unei persoane fizice.
Ea este prin urmare o transmitere mortis causa şi nu inter vivos (între vii).
Regulile moştenirii nu se aplică în cazul încetării existenţei unei persoane juridice.
§ 2. Este o transmitere universală sau cu titlu universal pentru că obiectul
moştenirii este patrimoniul defunctului, adică totalitatea drepturilor, bunurilor şi obligaţiilor care au valoare economică şi care au aparţinut defunctului, sau respectiv fracţiuni
din acest patrimoniu.
Nu se transmit prin moştenire drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale, precum şi
drepturile şi obligaţiile patrimoniale constituite intuitu personae (de exemplu obligaţia de
întreţinere) ori cele care având caracter viager, se sting la moartea titularului lor.
Caracterul universal sau cu titlu universal al transmiterii moştenirii explică transmiterea atât a activului patrimoniului defunctului (drepturi şi bunuri), cât şi a pasivului
patrimonial (a obligaţiilor defunctului).
Transmiterea moştenirii se deosebeşte de transmiterea între vii, pe de o parte,
pentru că are ca obiect o universalitate sau o fracţiune din universalitate, şi nu bunuri sau
drepturi privite ut singuli (individual), iar pe de altă parte, pentru că are ca obiect şi
obligaţii, care nu pot forma obiect al transmiterii între vii1.
1

Prin acte juridice între vii nu se pot transmite datoriile unei persoane. Noul Cod civil reglementează
instituţia „cesiunea contractului” şi a „preluării datoriei”, dar ele nu infirmă caracterul universal al transmiterii
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Excepţie de la caracterul universal sau cu titlu universal al transmiterii moştenirii îl
constituie legatul cu titlu particular, când obiectul transmiterii moştenirii pe cale testamentară îl constituie bunuri determinate, şi nu patrimoniul defunctului sau fracţiuni din
acest patrimoniu, transmitere care nu este însoţită de regulă de obligaţia de a suporta
pasivul succesoral.
De aceea în dreptul roman legatul cu titlu particular a fost considerat o „donaţie
pentru cauză de moarte”.
În sfârşit, drepturile privind imobilele dobândite mortis causa sunt opozabile
terţilor fără îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară 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 publicităţii imobiliare].
Aceste drepturi se vor înscrie însă în prealabil în cartea funciară dacă titularul
înţelege să dispună de ele [art. 887 alin. (3) C. civ.].
§ 3. Este o transmitere unitară, în sensul că obiectul ei, patrimoniul defunctului,
fiind unitar, se transmite la moştenitori după aceleaşi norme juridice, fără a distinge după
natura, provenienţa sau originea bunurilor care compun masa succesorală.
În dreptul român nu se aplică principiul paterna paternis, materna maternis, care
distinge bunurile după provenienţa lor: pe linie paternă sau pe linie maternă, decât în
cazul în care la moştenirea defunctului vin în concurs fraţi buni (având aceeaşi mamă şi
acelaşi tată), cu fraţi consangvini sau cu fraţi uterini.
A. Caracterul unitar al transmiterii comportă şi unele excepţii, determinate de
considerente de echitate sau de ordin social-economic, şi anume:
a) Soţul supravieţuitor când nu vine în concurs cu descendenţii, moşteneşte pe
lângă cota stabilită potrivit art. 972 C. civ. şi mobilierul şi obiectele de uz casnic care
au fost afectate folosinţei comune a soţilor (art. 974 C. civ.).
Mobilele gospodăriei casnice formează deci o masă distinctă de bunuri succesorale,
reglementată de norme distincte de cele care cârmuiesc restul succesiunii.
În cazul în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu descendenţii defunctului, el
nu mai are acest drept special şi principiul unităţii transmisiunii succesorale se va aplica
integral.
b) Clauza de preciput prevăzută de art. 333 C. civ. reprezintă o excepţie de la
caracterul unitar al transmiterii moştenirii.
Potrivit textului citat „Prin convenţie matrimonială se poate stipula ca soţul
supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe
dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate.
Clauza de preciput nu este supusă raportului donaţiilor, ci numai reducţiunii, în
condiţiile legii.

succesorale, întrucât în cazul lor se transmite o datorie singulară. Numai moartea unei persoane fizice poate
declanşa transmiterea universalităţii drepturilor şi datoriilor sale”. A. Bacaci şi G. Comăniţă, Drept civil,
Succesiunile, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 10.
„Transmisiunea prin acte între vii, în sistemul dreptului nostru contemporan, nu poate avea obligaţii, ci
numai drepturi. Codul civil necunoscând cesiunea de datorie privită ca o operaţiune prin care un debitor
transmite obligaţia sa unui alt debitor fără acordul creditorului”, F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral,
ed. a III-a, vol. I Moştenirea legală, Ed. Universul Juridic, p. 36-37.

