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ABREVIERI 

 
alin. alineatul 
art. articolul 
CA Curtea de Apel 
Cas Curtea de Casa ie 
CC Curtea Constitu ional  
CJ Revista „Curierul judiciar” 

C. civ. Codul civil 
C. fam. Codul familiei 
C. pr. civ. Codul de procedur  civil  
CD Culegere de decizii 
Col. civ. Colegiul civil 
C. S. J. Curtea Suprem  de Justi ie 
Dalloz „Le Dalloz. Recueil” 
Dec. decizia 
Dec. civ. decizia civil  
Dec. de înd. decizia de îndrumare  
Dec. pen. Decizia penal  
Digesta Corpus juris civilis recognoverunt brevibusque

adnotationibus criticis instructum ediderunt D.

Alberstus et Mauritius Fratres Kriegelii, ed.
Stereotypa, pars prior, Lipsiae, 1865 

ed. edi ia 
etc. etcaetera 
HG Hot rârea Guvernului României 
ibidem în acelaşi loc 
I.C.C.J. Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie 
idem acelaşi autor 
infra mai jos 
înch. încheiere 
jud. Judec toria 
JN „Justi ia Nou ” 
LGDJ Librairie Generale de Droit de Jurisprudence 
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lit. litera 
LP Revista „Legalitatea Popular ” 
M.Of. Monitorul Oficial 
Not. Notariatul 
n.n. nota noastr  
OG Ordonan a Guvernului 
op. cit. opera citat  
OUG Ordonan a de urgen  a Guvernului 
p. pagina 
pct.  punctul 
Plen T.S. Plenul fostului Tribunal Suprem 
Repertoriu 

1952–1969; 
1970–1975; 
1975–1980; 
1980–1985 

Repertoriu de practic  judiciar  în materie civil

a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe
judec toreşti pe anii 1952–1969; 1970–1975;

1975–1980; 1980–1985, Editura Ştiin ific  şi
Enciclopedic , Bucureşti, 1970, 1976, 1982, 1987

RDC „Revista de drept comercial” 

RRD „Revista Român  de Drept” 

RRDP „Revista Român  de Drept Privat” 

PR Revista „Pandectele Române” 

s. civ. sec ia civil  
s. com. sec ia comercial  
sent. civ. sentin a civil  
s.n. sublinierea noastr  
SCJ Revista „Studii şi Cercet ri Juridice” 

SDR Revista „Studii de Drept Românesc” 

s. pen. sec ia penal  
S.U. Sec iile Unite 
SUBB Studia Universitatis „Babeş Bolyai” 
supra mai sus 
T. Tribunalul 
T.B. T.B. 
T. jud. Tribunalul jude ean 
T.M.B. Tribunalul Municipiului Bucureşti 
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T. pop. rai. Tribunalul popular raional 
T. reg.  Tribunalul regional 
T.S. Tribunalul Suprem 
vol. volum 
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Titlul I 

ASPECTE INTRODUCTIVE 

CAPITOLUL I 

NOŢIUNI GENERALE 

§1. NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE; 

§2. FELURILE MOŞTENIRII 

§1. NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE  

1.1. Definiţie  

Moştenirea, izvorât  dintr-o necesitate obiectiv , fiind în depen-
den  direct  de formele de proprietate, de rela iile de produc ie ale 
sistemului economic al statului şi abordând interesele unor p turi largi 
ale popula iei, a fost şi este cea mai important  verig  a vie ii sociale. 
De altfel, prin aceasta se şi explic  învestirea institu iei moştenirii cu 
statut constitu ional în legisla ia noastr . Dar, cu privire la dreptul la 
moştenire, Constitu ia României, printr-o reglementare clar  şi concis , 
prin însuşi modul ei de formulare, prevede în art. 46 c  „Dreptul la 
moştenire este garantat”1. Atunci când prevede c  dreptul la moştenire 
este garantat, Legea fundamental  are în vedere atât moştenirea legal , 

                                                 
1 Dreptul la moştenire este garantat distinct şi în alte texte constitu ionale 

europene, ca spre exemplu: în art. 14 alin. (1) din Legea Fundamental  pentru 
Republica Federal  Germania se precizeaz  c  garantarea dreptului la moştenire se 
realizeaz  în condi iile legii (a se vedea E. Focşeneanu, Legea Fundamental  pentru 
Republica Federal  Germania, prezentare istoric , traducerea textelor din limba 
german , Ed. All Educa ional S.A., Bucureşti, 1998, p. 38) sau în art. 42 alin. ultim 
din Legea Fundamental  a Republicii Italia, care prevede c  legea stabileşte normele 
şi limitele moştenirii legale şi testamentare, precum şi drepturile statului asupra moş-
tenitorilor (a se vedea Constitu ia Republicii Italiene, traducere A. Popescu, Ed. All 
Beck, Bucureşti, 1998, p. 29).  
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cât şi cea testamentar ; de asemenea, ap rarea acestuia în fa a unor 
acte normative elaborate de autorit ile statului de natur  a afecta într-
un mod sau altul proprietatea privat . De altfel, în doctrina 
constitu ional 1 se sus ine c  exist  dou  mari laturi ale acestei 
protec ii: în primul rând este avut  în vedere aptitudinea general  şi 
abstract  a oric rei persoane de a dobândi o moştenire, iar în al doilea 
rând dreptul la moştenire deja n scut. Din economia textului 
constitu ional privitor la dreptul la moştenire, rezult  inten ia autorit ii 
constituante, legiuitoare de a l sa s  în elegem c  acest drept 
fundamental este exercitat şi garantat potrivit unor reguli şi proceduri 
pe care legea civil  le va reglementa. Aceast  prim  menire revine 
Codului civil, care în Cartea a IV-a, intitulat  „Despre moşteniri şi 
liberalit i”, reglementeaz  acest drept fundamental. Codul civil din 
2009, pornind de la prevederile constitu ionale care uziteaz  termenul 
de moştenire, precum şi de la faptul c  acesta este un cuvânt tradi ional 
românesc, a preferat ca în dispozi iile sale s  foloseasc  no iunea de 
„moştenire” şi nu de „succesiune”2. Ea a fost definit  de art. 953 Cod 
civil ca fiind transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate 
c tre una sau mai multe persoane în fiin 3.  

Termenul de moştenire mai desemneaz  şi patrimoniul celui care 
las  moştenirea, adic  totalitatea drepturilor şi obliga iilor care nu se 
sting odat  cu moartea celui care las  moştenirea, dar sunt 
transmisibile în temeiul normelor dreptului succesoral.  

                                                 
1 I. Muraru, E. S. T n sescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, 

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 472 şi urm.  
2  Prima atestare a termenului „moştenire” dateaz  din secolul al XVII-lea în 

1688 (Biblia de la Bucureşti), dup  întrebuin area sub forma de moştenie de c tre 
Coresi: „a noastr  s  fie moştenia” (Cf. Tetraevanghelul tip rit de Coresi, Braşov, 
1560–1561, ed. alc tuit  de Florica Dumitrescu, Bucureşti, EA, 1963, p. 96). 

3  M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul R.S.R., Ed. Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1966, p. 19–20; St.D. C rpenaru, Drept civil, Drepturile de 

creaţie intelectual , Succesiunile, Ed. Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1971, 
p. 153; Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Actami, Bucureşti, 1999, p. 6; 
E. Safta-Romano, Dreptul de moştenire în România. Doctrin  şi jurisprudenţ , 

vol. 1, Ed. Graphix, Iaşi, 1995, p. 24-26; J. Manoliu, Drept civil. Succesiuni, 

Ed. Funda iei Chemarea, laşi, 1995, p. 8; L. St nciulescu, Drept civil. Contracte 

speciale. Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 352; D. Alexandresco, 
Explicaţiunea teoretic  şi practic  a dreptului civil român, tom. III, partea a II-a, 
Atelierele Socec, 1912, p. 34.  



Titlul I – Aspecte introductive 11 

Aşadar, termenul de moştenire cuprinde întregul patrimoniu al 
defunctului1, adic  nu numai drepturile, dar şi obliga iile lui, afar  de 
cele exclusiv personale, care se sting odat  cu moartea lui; astfel 
încât un moştenitor nu poate dobândi mai multe drepturi decât a avut 
autorul s u, fiindc  nimeni nu poate transmite mai multe drepturi 
decât are el însuşi2 (nemo plus juris ad alium transfere potest, quam 

ipse habet).  

1.2. Precizări terminologice  

1.2.1. Noţiunea de succesiune  

În legisla ia noastr  este utilizat  şi no iunea de „succesiune” ca 
sinonim al no iunii de „moştenire”. Pe lâng  accep iunea restrâns , aceea 
de sinonim al termenului de „moştenire”, termenul de „succesiune” are 
în dreptul civil şi un alt în eles, mai larg decât cel de „moştenire” sau 
„ereditate”. Astfel, potrivit celei de a doua accep iuni, prin „succesiune” 
în elegem orice transmisiune de drepturi de la o persoan  la alta, fie prin 
acte între vii, fie pentru cauz  de moarte.  

Moştenirea, ereditatea sau succesiunea este transmiterea patri-
moniului unui defunct c tre alte persoane.  

Institu ia moştenirii este intim legat  de institu ia propriet ii.  
Astfel, Glasson, celebrul profesor de la Facultatea de drept din 

Paris, afirma în lucrarea sa „Elements du droit français considéré dans 

ses rapports avec le droit naturel de l’economie politique”, cu referire 

                                                 
1  Instan a de contencios european a re inut c  domeniul succesiunilor şi 

liberalit ilor între rude apropiate este intim legat de via a de familie. Aceasta nu 
cuprinde numai rela ii cu caracter social, moral sau cultural; ea înglobeaz , de 
asemenea, interese materiale, cum o demonstreaz  obliga iile alimentare existente 
între membrii unei familii şi locul atribuit rezervei succesorale în ordinea de drept 
intern a majorit ii statelor contractante. Iar dac  drepturile succesorale nu se 
exercit , de regul , decât la decesul lui de cujus, deci atunci când via a familial  
înceteaz  în raport cu el, atunci înseamn  c  nu se pot pune probleme legate de 
moştenire înaintea decesului (preluat din C. Bîrsan, Convenţia european  a 

drepturilor omului, comentarii pe articole, vol. I, Drepturi şi libert ţi, Ed. C.H. 
Beck, Bucureşti, 2005, p. 645. 

2  D. Alexandresco, Principiile dreptului civil român, voI. II, Ed. Atelierele 
grafice Socec, Societate Anonim , Bucureşti, 1926, p. 18.  
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la moştenire, c  „succesiunea este de drept natural, economia politic  

considerând-o unul din cele mai energice stimulente la munc  [...], şi a 

suprima dreptul de moştenire ar fi s  suprim m societatea [...], iar a 

suprima succesiunea ar fi s  distrugem proprietatea, c ci proprietatea 

vremelnic  limitat  la viaţa omului nu mai este proprietate”.1  
Dup  cum am ar tat, termenul de moştenire desemneaz  şi 

patrimoniul, care se transmite la moartea unei persoane fizice. În limba 
vorbit , de obicei, prin moştenire, se în eleg doar anumite bunuri, care au 
r mas la moartea unei persoane fizice. Astfel, deseori putem auzi c  
cineva a primit „moştenire o cas  sau o maşin ” etc.  

Din punct de vedere al legii, no iunea de moştenire, în accep iunea 
de patrimoniu, comport  un alt sens, aceasta desemnând întreaga mas  
succesoral  – totalitatea drepturilor şi obliga iilor patrimoniale ale celui 
care las  moştenirea, şi nu bunurile acestuia. 

 

1.2.2. Noţiunea de masă succesorală  

Masa succesoral  o constituie ansamblul elementelor (bunuri şi 
alte valori) care, f când parte din patrimoniul defunctului, pot forma 
obiectul împ r elii moştenirii2. Fac parte din masa succesoral  acele 
drepturi şi obliga ii patrimoniale pe care le-a avut cel care las  
moştenirea, în timpul vie ii.  

În masa succesoral  sunt cuprinse numai acele drepturi şi 
obliga ii care au un con inut economic (patrimonial); drepturile şi 
obliga iile personale, nepatrimoniale, înceteaz  la moartea celui care 
las  moştenirea, fiind astfel netransmisibile3.  

Masa succesoral  este alc tuit  din dou  p r i, şi anume:  
-  activul moştenirii care este compus din totalitatea drepturilor 

patrimoniale ale celui care las  moştenirea. Din activul moştenirii fac parte 

                                                 
1  Citat dup  Şt.D. S ndulescu, Despre dreptul de succesiune, Bucureşti, 

Tipografia Speran a, 1905, p. 7–9. 
2  Dicţionar de drept procesual civil, coordonator dr. M.N. Costin, Ed. Ştiin ific  şi 

Enciclopedic , Bucureşti, 1983, p. 300.  
3  T.S., S. civ., dec. nr. 1347/1972, în Repertoriu de practic  judiciar  în materie civil  

pe anii 1969–1975, p. 205, nr. 511; T.S., s. civ., dec. nr. 1629/1976 în Repertoriu… 
1975–1980, p. 141; T.S., s. civ., dec. nr. 1539/1979, în CD, 1979, p. 124–125.  
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toate drepturile reale şi de crean , precum şi bunurile la care acestea se 
refer , ale celui care las  moştenirea;  

-  pasivul moştenirii care este o parte component  a masei 
succesorale şi cuprinde obliga iile şi sarcinile cu con inut economic ale 
moştenirii. Nu vor fi cuprinse în pasivul moştenirii obliga iile intuitu 

personae, care se sting odat  cu încetarea din via  a celui care las  
moştenirea.  

Din punct de vedere practic, determinarea exact  a masei suc-
cesorale are o importan  deosebit  pentru eventualii moştenitori, care 
sunt puşi în situa ia de a opta între urm toarele posibilit i: s  accepte 
moştenirea sau s  renun e la moştenire.  

În perioada actual , în sistemul economic al rii noastre, 
institu ia moştenirii a devenit, f r  nicio îndoial , consecin  re-
marcabil  a trecerii la economia de pia , una din institu iile 
fundamentale ale dreptului civil.  

Se pare c  succesiunea, neperceput  înc  la momentul actual 
drept o problem -ax  a societ ii, altele fiind preocup rile primor-
diale ale cet enilor, îşi va vedea recunoscut  în viitorul cel mai 
apropiat importan a de net g duit, iar întreb rilor cine, în ce mod şi 
de ce patrimoniu dispune li se vor ad uga în curând întreb rile cine şi 
în ce mod va putea moşteni patrimoniul succesoral al defunctului.  

 

1.2.3. Persoana care lasă moştenirea şi persoanele 

care dobândesc moştenirea  

Persoana care las  moştenirea este persoana decedat  sau decla-
rat  judec toreşte moart , al c rei patrimoniu se transmite pe calea 
moştenirii. Aceasta se mai numeşte şi de cuius, prescurtare a formulei 
romane is de cuius successione agitur.  

Cel care las  moştenirea poate fi orice persoan  fizic , indiferent 
de capacitatea de exerci iu a acesteia sau de cet enie.  

În cazul moştenirii testamentare cel care dispune de patrimoniul 
s u prin testament se numeşte testator.  

În temeiul legii, cei care primesc, în tot sau în parte, patrimoniul 
celui care a l sat moştenirea se numesc moştenitori, succesori, erezi 


