
Capitolul I. Despre succesiuni 

�������� Caracterul transmisiunii către moştenitori. Îmbunătă-
ţirile aduse de către un moştenitor bunurilor rămase 

C. civ., art. 650 
Decretul nr. 40/1953, republicat, art. 1 alin. (1),  

art. 5 şi art. 13 şi urm.  

1. Transmisiunea succesoral� nu poate s� aib� ca obiect decît 
bunurile ce au apar�inut defunctului, deoarece prin mo�tenire se 
transmite patrimoniul unei persoane fizice decedate uneia sau mai 
multor persoane în via��. De aceea, ad�ugirile sau îmbun�t��irile aduse 
de mo�tenitor bunului sau bunurilor r�mase de la defunct nu se includ 
în masa succesoral� �i nu se evalueaz� ca atare, ci urmeaz� s� fac� 
obiect de desocotire între mo�tenitori, în m�sura în care nu cad în lotul 
celui ce le-a f�cut. Ca atare, masa succesoral� trebuie stabilit� f�r� 
aceste ad�ugiri sau îmbun�t��iri. 

I.I. domiciliat în Bucure�ti, str. F. nr. 24, sector 7, a chemat în 
judecat� pe E.C.I., cu acela�i domiciliu, �i pe I.E., domiciliat� în 
Bucure�ti str. F. nr. 4, sector 6, cerând a se stabili masa succesoral� 
r�mas� de pe urma p�rin�ilor I.E., decedat� la 11 martie 1973, �i I.I., 
decedat la data de 17 martie 1976, �i s� se dispun� împ�r�irea acestei 
mase succesorale între ei, avându-se în vedere repara�iile �i 
îmbun�t��irile aduse imobilului situat în Bucure�ti, str. F. nr. 24, atât 
de reclamant, cât �i de pârâte. 

În masa succesoral�, a ar�tat reclamantul, a r�mas pe lâng� imo-
bilul situat la adresa men�ionat� �i imobilul situat în Bucure�ti str. C. 
nr. 9, pe care pârâta E.C.I. trebuie s�-l raporteze la masa succesoral� 
în natur� sau prin echivalent, fiind primit de la p�rin�i ca dot�, f�r� 
scutire de raport. 

Reclamantul a mai cerut ca sistarea st�rii de indiviziune s� se fac� 
prin atribuirea bunurilor în natur�. 

Judec�toria Sectorului 7 Bucure�ti, prin sentin�a civil� nr. 937 din 
20 februarie 1978, a admis ac�iunea, omologând raportul de expertiz� 
tehnic�, a�a cum acesta a fost completat, întocmit de arhitectul I.R. �i 
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a atribuit cele trei loturi formate de acest expert tehnic, în care a inclus 
�i îmbun�t��irile aduse imobilului din str. F. nr. 24. 

Tribunalul Municipiuli Bucure�ti, Sec�ia a IV-a civil�, prin decizia 
nr. 2057 din 14 iulie 1978, a respins ca nefondate recursurile declarate 
de pârâte împotriva acestei sentin�e. 

Procurorul general a declarat recurs extraordinar împotriva acestor 
hot�râri, sus�inând c�, în ceea ce prive�te compunerea masei succe-
sorale, acestea sunt v�dit netemeinice �i date cu înc�lcarea esen�ial� a 
legii, deoarece nu era cazul s� se includ� în masa partajabil� �i 
îmbun�t��irile aduse imobilului mai sus ar�tat �i s� se m�reasc� astfel 
valoarea de împ�r�it �i deci �i a cotei �i lotului pârâtei. 

Critica este întemeiat�. 
Transmisiunile succesorale nu pot avea ca obiect decât bunuri care 

au apar�inut defunctului, deoarece, prin mo�tenire, are loc transmi-
siunea patrimoniului unei persoane fizice decedate asupra unei 
persoane sau a mai multora aflate în via��. 

De aceea, ad�ugirile, respectiv îmbun�t��irile aduse de mo�tenitor 
bunului sau bunurilor r�mase de la defunct, nu se includ în masa 
succesoral� �i nu se evalueaz� ca atare, ele f�când obiect de desocotire 
între mo�tenitori, în m�sura în care nu cad în lotul celui care le-a f�cut 
(art. 650 �i urm. C. civ., art. 1 alin. (1), art. 5 �i art. 13 �i urm. din 
Decretul nr. 40/1953 republicat �.a.). 

În spe��, instan�ele au inclus în masa succesoral� �i aceste îmbu-
n�t��iri �i ca urmare, au calculat cota �i au atribuit loturile fiec�rui 
mo�tenitor, dup� valoarea astfel stabilit� a masei succesorale, ceea ce 
desigur este gre�it. 

Pentru corecta solu�ionare a litigiului, instan�ele aveau îndatorirea 
s� cear� expertului tehnic s� întocmeasc� masa succesoral� f�r� aceste 
îmbun�t��iri �i s� fac� propuneri de formare a loturilor, calculând cota 
fiec�rui mo�tenitor la valoarea care rezult� dintr-un astfel de calcul. 

Cum instan�ele nu au procedat în felul mai sus ar�tat, rezult� c� ele 
au stabilit gre�it masa succesoral� partajabil�, cota fiec�rui mo�tenitor, 
�i deci �i a loturilor atribuite, pronun�ând sub acest aspect hot�râri v�dit 
netemeinice �i cu înc�lcarea esen�ial� a legii, a c�ror casare se impune. 

În consecin��, recursul extraordinar fiind întemeiat a fost admis, 
s-au casat hot�rârile atacate �i s-a trimis dosarul aceleia�i judec�torii, 
spre rejudecarea cauzei.  

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 1593  
din 11 septembrie 1979, în C.D.T.S. 1979, p. 124-125 
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Notă: Decretul nr. 40/1953 a fost abrogat prin Legea nr. 36/1995 a 
notarilor publici şi a activităţii notariale (M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995). 

 
2. În situa�ia în care un bun apar�ine în indiviziune ori dev�lm��ie 

mai multor proprietari �i numai unul sau unii dintre ei fac acte de 
administrare sau de conservare asupra lui, acestea profit� �i sunt 
opozabile �i celorlal�i, în condi�iile gestiunii de afaceri, prev�zut� de 
art. 987 �i urm. C. civ.  

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 884/1968,  
în R.R.D. nr. 1/1969, p. 152 

��������  Drept de autor. Transmiterea drepturilor patrimo-
niale. Situaţia moştenitorilor 

C. civ., art. 650 

Descenden�ii titularului ini�ial al dreptului de autor sunt mo�te-
nitori titulari de drepturi temporare �i retransmisibile prin succesiune, 
ei beneficiind, timp de 50 de ani, de foloasele patrimoniale ale 
dreptului de autor dobândit prin succesiune. Dup� expirarea terme-
nului de 50 de ani, dreptul patrimonial de autor se stinge, chiar dac� 
mo�tenitorul este înc� în via�� la acea dat�. În cazul în care, descen-
dentul înceteaz� din via�� înainte de a expira termenul de 50 de ani, 
dreptul patrimonial de autor, care îi apar�inea, se transmite din nou, 
prin succesiune, rudelor cu voca�ie succesoral� prev�zut� de Codul 
civil.  

Trib. Suprem, decizia nr. 1291/1973,  
în R.R.D nr. 3/1974, p. 144  

�������� Certificat de moştenitor. Nulitate absolută  

C. civ., art. 650, art. 969  

Potrivit art. 650 C. civ., succesiunea se defer� prin lege sau dup� 
voin�a omului, prin testament. 

Aceste dispozi�ii de drept material sunt imperative, ceea ce 
înseamn� c� mo�tenirea este legal� sau testamentar� �i numai per-
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soana care îndepline�te calitatea de mo�tenitor legal sau testamentar îl 
poate mo�teni pe defunct. 

Puterea doveditoare a certificatului de mo�tenitor are ca temei 
acordul succesorilor, dar acordul este nul când încalc� normele impe-
rative care reglementeaz� succesiunea. 

Conform art. 969 C. civ., numai conven�iile legale au putere de 
lege între p�r�i, iar conven�ia como�tenitorilor defunctei potrivit c�reia 
pârâta C.A. este mo�tenitoare legal�, ca fiic� a defunctei, este lovit� de 
nulitate absolut� �i face admisibil� ac�iunea în constatarea ei. 

Pârâta C.A. nu este fiica defunctei.  

C.A. Cluj, decizia civilă nr. 437 din 1 martie 2002,  
 în C.P.J. 2002, p. 349-350 

 
Notă: Pentru ca o persoană să poată veni la succesiune în temeiul 

legii trebuie să aibă, în afara capacităţii succesorale, ca o condiţie 
generală a dreptului la moştenire, vocaţie succesorală legală, să nu fie 
nedemnă şi să nu fie înlăturată de la moştenire. 

Au vocaţie succesorală legală persoanele care sunt în legătură de 
familie cu defunctul, adică rudele defunctului din căsătorie, din afara 
căsătoriei şi (în anumite condiţii) din adopţie, şi, alături de acestea, 
soţul supravieţuitor al defunctului.  

��������  Moştenire. Devoluţiune legală şi testamentară. Nein-
vocarea testamentului. Efecte 

C. civ., art. 650 

Succesorul legal ce este �i beneficiarul unui testament poate 
pretinde a-i fi deferit� mo�tenirea atât ab intestat cât �i pe temei 
testamentar. 

Îns�, în m�sura în care în termenul legal pentru acceptarea 
mo�tenirii, succesorul invoc� doar calitatea de mo�tenitor legal, fiind 
ca atare înscris în certificatul de mo�tenitor, el nu mai poate pretinde 
ulterior, în procesul pentru împ�r�eala mo�tenirii, �i drepturile 
succesorale ce ar rezulta în favoarea sa din testament. 

C.A. Bacău, Secţia civilă,  
decizia nr. 606 din 6 aprilie 1998, nepublicată 
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�������� Fond funciar. Eliberarea titlului de proprietate unui 
singur moştenitor. Consecinţe 

C. civ., art. 650 
Legea nr. 18/1991, art. 8 alin. (2), art. 13 alin. (3) 

Articolul 8 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 
republicat�, stabile�te cu valoare de principiu c� de prevederile legii 
beneficiaz� �i mo�tenitorii persoanelor îndrept��ite la reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condi�iile legii civile. 

Se observ� c� Legea nr. 18/1991 face trimitere la legea civil�, care 
prin succesori în�elege atât mo�tenitorii legali cât �i mo�tenitorii 
testamentari (art. 650 C. civ), care trebuie s� indeplineasca anumite 
condi�ii pentru a primi succesiunea. Mo�tenitorii pot solicita reconsti-
tuirea dreptului de proprietate atât dac� vin la mo�tenire în nume 
propriu, cât �i prin reprezentare legal�, de asemenea în cazul mo�te-
nirii prin retransmitere (mo�teniri succesive). 

Faptul c� titlul de proprietate s-a eliberat unui singur mo�tenitor, 
de�i îndrept��ire aveau �i ceilal�i doi descenden�i ai autorului comun, 
contravine art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicat�. În 
reglementarea acestui text, în cazul mai multor mo�tenitori ai per-
soanei care era îndrept��it� la reconstituire �i a decedat, titlul se emite 
pe numele mo�tenitorilor, care trebuie s� procedeze potrivit dreptului 
comun, adic� s� pun� cap�t indiviziunii ori voluntar ori prin partaj 
judiciar. 

Prin emiterea titlului de proprietate pe numele unui singur mo�te-
nitor au fost v�t�mate drepturile reclaman�ilor, fra�i ai beneficiarului. 
Ei fiind îndrept��i�i s� solicite anularea respectivului titlu �i s� oblige 
Comisia jude�ean� de fond funciar la emiterea unui nou titlu, în care 
s� fie trecu�i to�i succesorii.  

C.A. Craiova, Secţia civilă,  
decizia nr. 8613 din 31 decembrie 1999, nepublicată 

 
Notă: A se vedea nota de la speţa nr. 3.  
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�������� Succesiune. Neprezentarea unui succesibil la dezba-
terea unei succesiuni. Consecinţe 

C. civ., art. 700 
Decretul nr. 167/1958 

Legea nr. 36/1995, art. 78 alin (1) lit. a) 

Având în vedere c� succesiunea a fost acceptat� prin declara�ia 
autentic� nr. 4 din 6 ianuarie 2003, �i c� nu s-a f�cut dovada existen�ei 
vreunei declara�ii de renun�are la o mo�tenire anterioar�, conform 
men�iunilor notarului, corect s-a re�inut anularea certificatului de 
mo�tenitor. Astfel, faptul c� reclamantul nu s-a prezentat la dezbaterea 
succesiunii nu echivaleaz� cu renun�area la succesiune, iar cu privire 
la nulitatea certificatului de mo�tenitor nu este relevant de ce nu a fost 
indicat domiciliul reclamantului.  

C.A. Bucureşti, Secţia a III-a civilă,  
decizia nr. 401 din 22 martie 2005, în C.P.J. civ. 2005 

 
Notă: Conform deciziei menţionate, fratele defunctului a fost 

declarat de notarul public „străin de succesiune prin renunţare conform 
art. 700 C. civ”. În realitate, fratele defunctului putea fi „străin de succe-
siune prin neacceptare”, art. 700 C. civ. instituind un termen de 
prescripţie privind dreptul de opţiune succesorală. 

Renunţarea la succesiune presupune o manifestare de voinţă 
privind dreptul de opţiune succesorală, actul juridic de opţiune succe-
sorală fiind un act unilateral, pur şi simplu, unilateral, irevocabil şi 
declarativ, în sensul că efectele sale se produc retroactiv de la data 
deschiderii succesiunii, pe când art. 700 C. civ. sancţionează tocmai 
lipsa unei manifestări de voinţă în termenul de prescripţie de 6 luni 
(termen suceptibil de suspendare sau întrerupere în condiţiile 
Decretului nr. 167/1958) 

În situaţia în care reclamantul (fratele defunctului) nu s-a prezentat 
la dezbaterea succesiunii în cadrul procedurii notariale, notarul public 
era obligat în temeiul art. 78 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 36/1995 să 
suspende procedura, nu să elibereze certificat de moştenitor. 
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�������� Imobil preluat de stat în mod abuziv. Titlul de proprie-
tate. Înţeles. Actul de împărţeală 

Prin titlu, ca dovad� a dreptului de proprietate, se în�eleg nu numai 
titlurile translative de proprietate, care creeaz� un drept nou în patri-
moniul dobânditorului, ci �i titlurile declarative, care recunosc un 
drept preexistent cum sunt hot�rârile judec�tore�ti ori actele de împ�r-
�eal�. 

Regula func�ioneaz� în cazul partajului judiciar, în care cel ce 
promoveaz� ac�iunea este obligat s� depun� titlul în baza c�ruia cere 
împ�r�eala, instan�a verificând titlul prezentat. 

În ipoteza partajului voluntar, care scap� verific�rii instan�ei, actul 
de partaj este necesar a fi completat cu înscrisuri doveditoare privind 
dreptul de proprietate al autorului copartajan�ilor, a c�rui mas� succe-
soral� o împart pe cale amiabil�. 

C.S.J., Secţia civilă, decizia nr. 2103 din 22 mai 2002,  
în Legalis  

	�	�	�	� Vacanţă succesorală. Legitimare procesuală a sta-
tului pentru pasivul moştenirii 

Constatarea existen�ei unei succesiuni vacante �i a componen�ei 
acesteia se poate face �i de c�tre instan�a judec�toreasc�, în mod direct, 
în lipsa certificatului de vacan�� succesoral� eliberat de notarul public. 
Corelativ, statul, dobândind mo�tenirea vacant� de la data mor�ii celui 
care las� mo�tenirea, rezult� c� are legitimare procesual� pentru a 
r�spunde de pasivul mo�tenirii, inclusiv cât prive�te obliga�iile asumate 
de cel care las� mo�tenirea printr-un antecontract de vânzare-cump�rare. 

Ca atare, solu�ia din apel, fondat� pe necompeten�a instan�elor 
judec�tore�ti în materie de vacan�� succesoral� �i absen�a legitim�rii 
procesuale pasive a statului român, este flagrant nelegal�. 

A�a fiind, recursul pârâtului statul român, prin Ministerul Finan-
�elor Publice, a fost admis, a fost reformat� aceast� solu�ie, cu trimi-
terea cauzei, în baza art. 313 �i urm. C. proc. civ., la instan�a de apel, 
pentru ca, devolutiv, s� rejudece pricina. 

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 6137 din 5 noiembrie 2004, www.scj.ro 
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�
�
�
�  Existenţa a două succesiuni. Examinarea separată a 
fiecărei succesiuni în parte 

Existen�a a dou� succesiuni diferite, impunea obliga�ia instan�ei s� 
stabileasc�, separat, atât bunurile pe care fiecare le cuprinde, cât �i 
cotele-p�r�i ce se cuveneau mo�tenitorilor în una �i cealalt� succe-
siune.  

Stabilirea cu exactitate a bunurilor ce au existat în fiecare mo�te-
nire, la data deschiderii succesiunii, era necesar�, pe de o parte, pentru 
a se verifica dac� p�r�ile au acceptat în termen cele dou� succesiuni, 
iar pe de alt� parte, pentru a se putea statua în mod exact asupra tutu-
ror drepturilor ce se cuveneau p�r�ilor care au acceptat succesiunea.  

C.S.J., Secţia civilă, decizia nr. 753/1990,  
în Dreptul nr. 2-3, p. 71 

������������ Certificat de moştenitor. Omisiunea unor bunuri. 
Includerea lor în masa de împărţit, la partaj. Prescripţie 

C. civ., art. 653 
Decretul nr. 167/1958, art. 3  

În cazul în care to�i mo�tenitorii sunt prezen�i în fa�a notariatului 
de stat �i solicit� eliberarea certificatului de mo�tenitor, recunoscându-
�i reciproc drepturile succesorale, consim�ind la toate men�iunile din el 
privitoare la calitatea de succesori, întinderea drepturilor succesorale 
�i alc�tuirea masei succesorale, puterea doveditoare a certificatului de 
mo�tenitor rezid� în acordul de voin�� al p�r�ilor. 

În aceste condi�ii, men�iunile din certificatul de mo�tenitor fac 
dovada deplin� împotriva succesorilor, atât timp cât nu s-a dovedit în 
cadrul unei ac�iuni în anulare, supus� prescrip�iei de 3 ani prev�zut� 
de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, c� acordul de voin�� este rezultatul 
unui viciu de consim��mânt. 

Omisiunea din certificatul de mo�tenitor a unor bunuri apar�inând 
succesiunii, nu constituie o cauz� de anulare a certificatului de 
mo�tenitor, acestea urmând s� fie incluse în masa partajabil�.  

C.S.J., Secţia civilă, decizia nr. 790/1990,  
în Dreptul nr. 1/1991, p. 69 
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������������ Dreptul de opţiune al succesibilului chemat la 
moştenire în dublă calitate de moştenitor legal sau testa-
mentar 

Persoana care este chemat� la mo�tenire de lege �i, totodat�, 
gratificat� printr-un legat cu titlu particular poate opta, în mod diferit, cu 
privire la mo�tenirea legal� sau la legat, aceasta fiind una din excep�iile 
de la regula indivizibilit��ii op�iunii succesorale. Dac� persoana a 
accepatat doar legatul cu titlul particular, nu poate dobândi �i calitatea 
de cop�rta� asupra celorlalte bunuri succesorale �i, în consecin��, nu are 
calitate procesual� activ� pentru a cere împ�r�eala mo�tenirii.  

C.S.J., Secţia civilă, decizia nr. 698 din 31 ianuarie 2001,  
în Dreptul nr. 4/2002 p. 241-242 

������������ Acceptare. Termen 

C. civ., art. 651 art. 700 

Potrivit dispozi�iilor art. 700 combinat cu art. 651 C. civ., dreptul de 
acceptare se prescrie printr-un termen de 6 luni de la data deschiderii 
succesiunii, care are loc în momentul mor�ii lui de cujus. Împrejurarea 
c� anumite bunuri ar fi fost aduse ulterior în averea succesoral� sau c� 
drepturile defunctului nu ar fi fost precizate sau individualizate pân� la 
decesul acestuia nu este de natur� s� duc� la schimbarea datei de la care 
începe s� curg� termenul de acceptare, deoarece deschiderea succesiunii 
nu se raporteaz� la existen�a sau întinderea masei succesorale, ci la 
momentul mor�ii celui care las� mo�tenirea.  

Trib. Suprem, decizia nr. 1387/1957,  
în C.D. 1957, p. 169 

������������ Indiviziune succesorală. Loc de înmormântare. Con-
cesionarea pe numele unei alte persoane 

C. civ., art. 651 

Transmisiunea concesiunii locurilor de înhumare, s-a admis cu 
valoare de principiu c� se face potrivit regulilor succesorale. A�a fiind, 
problema ce se poate pune este aceea a persoanei în raport de care se 
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socote�te succcesiunea, a celei care a solicitat concesionarea sau a 
celei ce este înhumat�, se impune a fi rezolvat� în favoarea celui ce a 
solicitat concesionarea, chiar dac� solicitarea a fost determinat� de 
necesitatea imediat� a înhum�rii unei persoane atunci decedat�. 
Aceast� solu�ie î�i g�se�te întemeierea în principiul dedus din 
prevederile art. 651 C. civ., precum c� succesiunea, masa succesoral�, 
este constituit� din patrimoniul persoanei decedate, ceea ce înseamn� 
c� bunul trebuie s� existe în patrimoniul defunctului, la data decesului 
acestuia. 

În spe��, o persoan� locuia împreun� cu fiica �i so�ul acesteia, iar 
la decesul primeia, ginerele acesteia a solicitat pe numele s�u con-
cesionarea unui loc pentru înhumarea a dou� persoane. Cererea a fost 
satisf�cut�.  

C.A. Bacău, decizia civilă nr. 1504/1995,  
în Jurisprudenţa C.A. Bacău 1995, p. 72-73 

������������ Succesiune. Acceptare. Data la care ia naştere cali-
tatea de moştenitor legal. Efectele certificatului de moşte-
nitor. Începerea termenului de prescripţie 

C. civ., art. 651 

Mo�tenitorii legali au calitatea de mo�tenitori din chiar momentul 
mor�ii autorului lor, în virtutea legii. Certificatul de mo�tenitor nu le 
atribuie aceast� calitate, ci numai le-o confirm�. De aceea, prescrierea 
dreptului de acceptare a succesiunii începe de la decesul autorului. 

Trib. Suprem, decizia nr. 858/1962,  
în J.N. nr. 6/1963, p. 168 

������������ Succesiune. Acceptare. Moarte prezumată 

C. civ., art. 700 
Decretul nr. 31/1954, art. 16 alin. (3) 

În cazul declar�rii mor�ii prezumate în baza art. 16 alin. (3) din 
Decretul nr. 31/1954, termenul de 6 luni prev�zut de art. 700 C. civ. 
pentru acceptarea succesiunii urmeaz� a fi calculat de la data r�mâ-
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nerii definitive a hot�rârii de declarare a mor�ii prezumate, iar nu de la 
data stabilit� în aceast� hot�râre ca fiind aceea a decesului.  

Trib. Suprem, decizia nr. 807/1959,  
în C.D. 1959, p. 195 

������������ Competenţă. Succesiune. Persoană care nu a avut 
domiciliul în ţară. Procedura notarială. Anularea certifica-
tului de moştenitor 

Decretul nr. 40/1953, art. 1 alin. (2) 

Prevederile art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 40/1953 – potrivit c�rora 
în cazul decesului unei persoane care nu a avut domiciliul în �ar�, este 
competent notariatul de stat al jude�ului în raza c�ruia se g�sesc bunurile 
cele mai importante ale acestuia – sunt aplicabile deopotriv� dezbate-
rilor notariale privind succesiunea cet��enilor români, cât �i celor referi-
toare la succesiunile cet��enilor str�ini ce s-ar fi aflat într-o atare situa�ie, 
întrucât legea nu face nicio distinc�ie. Dat fiind c�, principial, procedura 
succesoral� necontencioas� se îmbin� �i se întrege�te cu cea conten-
cioas� �i întrucât ac�iunea privind anularea certificatului de mo�tenitor 
emis într-o atare situa�ie de notariatul de stat jude�ean constituie, în 
esen��, o cale de atac în continuarea procedurii succesorale, compe-
ten�a solu�ion�rii acestei ac�iuni revine instan�ei în raza c�reia se afl� 
notariatul care a eliberat certificatul de mo�tenitor, aplicarea preve-
derilor art. 14 C. proc. civ. urmând a se face – când s-au finalizat 
dezbaterile succesorale – �inând seama de întregirea pe care o aduc 
acestui text dispozi�iile din Decretul nr. 40/1953.  

Trib. Judeţean Timiş, decizia nr. 211/1975,  
în R.R.D. nr. 10/1975, p. 65 

 
Notă: Decretul nr. 40/1953 a fost abrogat prin Legea nr. 36/1995 a 

notarilor publici şi a activităţii notariale (M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995). 

������������ Succesiune. Raport. Persoanele obligate la raport 

C. civ., art. 753, art. 651 

În conformitate cu dispozi�iile art. 753 C. civ., donatorul care nu 
avea calitatea de a mo�teni în momentul dona�iunii, dar care va avea 
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obliga�ia de a face raport, dac� donatorul nu l-a dispensat de acesta. 
Rezult� deci, c� donatorul, pentru a fi obligat la raport, trebuie s� aib� 
calitatea de mo�tenitor în momentul dona�iunii, ori a deschiderii 
succesiunii, care corespunde cu data decesului, art. 651 C. civ. �i nu în 
momentul când se dezbate succesiunea. 

În spe��, se re�ine c� la data deschiderii succesiunii defunctului, care 
avea calitatea de donator, reclamanta donatar� nu avea calitatea de 
mo�tenitoare a acestuia, fiind fiica so�iei supravie�uitoare decedat� 
ulterior.  

C.A. Bacău, Secţia civilă, decizia nr. 383 
 din 17 martie 1998, nepublicată 

�	��	��	��	� Partaj succesoral. Activ. Includerea valorii bunurilor 
succesorale de la momentul deschiderii succsiunii 

C. civ., art. 651 

La stabilirea masei succesorale trebuie avute în vedere bunurile 
succesorale existente în patrimoniul succesoral la momentul deschi-
derii succesiunii, conform art. 651 C. civ., iar la efectuarea partajului 
propriu-zis trebuie avute în vedere starea �i valoarea lor din momentul 
partajului judiciar. 

Dac�, îns�, între cele dou� momente valoarea bunurilor succesorale 
a sc�zut ca urmare a folosin�ei abuzive a bunurilor exercitat� în mod 
exclusiv de c�tre unul dintre copartajan�i, cu împiedicarea exerci�iului 
dreptului simultan �i concurent al celorlal�i como�tenitori-coproprietari, 
trebuie avute în vedere starea �i valoarea bunurilor succesorale la 
momentul deschiderii succesiunii.  

C.A. Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze  
privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 250  

din 22 noiembrie 2005, în C.P.J. civ. 2005, p. 418-421 

�
��
��
��
� Comorienţi. Condiţii 

Decretul nr. 31/1954, art. 21  

Stabilirea calit��ii de comorien�i, în conformitate cu dispozi�iile 
art. 21 din Decretul nr. 31/1954, potrivit c�rora, în cazul când mai 
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multe persoane au murit în acela�i timp, f�r� s� se poat� stabili dac� 
una a supravie�uit celeilalte, se socotesc c� au murit deodat�, în baza 
probelor administarte de instan��.  

În spe��, de�i, so�ii au decedat la aceea�i dat�, ca urmare a accci-
dentului suferit, locul decesului – astfel cum rezult� din certificatele 
de deces �i fi�a de observa�ie medical� – este diferit, putându-se astfel 
stabili c� so�ia a supravie�uit so�ului.  

C.A. Bucureşti, Secţia a III-a civilă, decizia nr. 1106  
din 11 aprilie 2001, în P.J. civ. 2001-2002  

������������ Dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor 
aparţinând succesiunii vacante. Imposibilitatea dobândirii 
pe cale de uzucapiune a dreptului de proprietate asupra 
acestor bunuri  

C. civ., art. 477, art. 652  

În cazul în care succesibilii au renun�at expres la succesiune ori nu 
au acceptat-o în termen, succesiunea devine vacant� dup� expirarea 
termenului de acceptare, iar bunurile succesorale trec în proprietatea 
statului potrivit art. 477 �i art. 652 C. civ. Bunurile imobile (ca, de 
altfel, �i cele mobile), fiind trecute în proprietatea statului, retroactiv, 
de la data decesului autorului, nu se poate invoca prescrip�ia 
achizitiv�, deoarece uzucapiunea nu poate opera împotriva dreptului 
de proprietate al statului.  

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 422 din 4 martie 1982,  
în R.R.D. nr. 1/1983, p. 70 

������������ Dreptul special de moştenire al soţului supravie-
ţuitor. Bunuri aparţinând gospodăriei casnice. Conţinut  

Legea nr. 314/1944, art. 5 
C. proc. civ., 304 pct. 9  

Potrivit art. 5 din Legea nr. 314/1944, dac� so�ul supravie�uitor 
vine la mo�tenire în concurs cu mo�tenitorii din clasele II-IV, „va 
mo�teni în afar� de partea sa succesoral�, mobilele �i obiectele 
apar�inând gospod�riei casnice, precum �i darurile de nunt�”. 
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În sensul textului citat mai sus, prin mobile �i obiecte apar�inând 
gospod�riei casnice se în�eleg bunurile care serveau la mobilarea 
locuin�elor so�ilor �i obiectele care prin natura lor sunt destinate a 
servi în cadrul gospod�riei casnice, fiind afectate folosin�ei comune a 
so�ilor. 

Prin urmare, în mod corect instan�a de apel a re�inut c� al�turi de 
celelalte bunuri incluse în dreptul special de mo�tenire al so�ului 
supravie�uitor, care nu au fost contestate de recurent, se includ �i 
ma�ina de sp�lat �i casete video, deoarece ma�ina de sp�lat era 
destinat� a folosi în gospod�rie, iar casetele video au fost afectate 
folosin�ei comune, neputând fi deci scoase din categoria bunurilor la 
care se refer� art. 5 din Legea nr. 314/1944. În consecin��, recursul 
întemeiat pe dispozi�iileart. 304 pct. 9 C. proc. civ. se respinge, 
dispunându-se men�inerea deciziei recurate.  

C.A. Iaşi, decizia civilă nr. 1627 din 15 octombrie 2002,  
 în Jurisprudenţa C.A. Iaşi 2002, p. 72 

������������ Renunţarea la moştenire după acceptarea ei. Certifi-
cat de vacanţă succesorală 

C. civ., art. 653 

Reclamantul a acceptat expres mo�tenirea în 1950 �i a pl�tit 
impozitele pân� în anul 1965, când s-a emis certificatul de succesiune 
vacant� pe motiv c� mo�tenitorii au renun�at la succesiune prin 
declara�ii scrise. 

Succesibilul care a acceptat mo�tenirea este considerat c� a 
acceptat-o pentru totdeauna, conform principiului semel heres, semper 

heres. Prin urmare, declara�ia de renun�are la succesiune dup� 
acceptarea ei este lipsit� de orice efect juridic.  

În spe��, prima instan�� a respins ac�iunea prin care reclamantul 
solicita anularea certificatului de succesiune vacant� în temeiul c�ruia 
imobilul din litigiu a fost trecut în proprietatea statului. Recursul a fost 
îns� admis, iar sentin�a modificat� în sensul c� s-a constatat nulitatea 
absolut� a certificatului de succesiune vacant�, �i nu o nulitate relativ� 
cum considerase prima instan��. În acest sens s-a re�inut c� recla-
mantul a fost singurul mo�tenitor rezervatar, care în anul 1950 a 
acceptat succesiunea prin declara�ie expres� �i a pl�tit impozitele pân� 
în anul 1965, când s-a emis certificatul de succesiune vacant� pe 
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motiv c� cei trei mo�tenitori rezervatari au renun�at la succesiune prin 
declara�ii scrise.  

Cum declara�ia de renun�are nu era de natur� s� produc� niciun 
efect juridic, gre�it s-a luat act de ea �i s-a eliberat certificatul respec-
tiv, de succesiune vacant�.  

Trib. Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 1325/1992,  
 în C.P.J. civ. 1992, p. 165-166 

������������ Drepturile soţului supravieţuitor atunci când vine în 
concurs cu descendenţii 

C. civ., art. 652 
Legea nr. 319/1944, art. 5 

So�ul supravie�uitor are un drept exclusiv de mo�tenire asupra 
mobilelor, obiectelor gospod�riei casnice �i a darurilor de nunt� numai 
în cazul în care vine la succesiune împreun� cu ascenden�ii �i cola-
teralii, iar nu �i atunci când se afl� în concurs cu descenden�ii. 

Din dispozi�iile art. 5 al Legii nr. 319 din 10 iunie 1944 privitoare 
la dreptul de mo�tenire al so�ului supravie�uitor, rezult� c� în cazul în 
care so�ul supravie�uitor vine la succesiune în concurs cu ascenden�i 
sau colaterali va mo�teni, în afar� de partea sa succesoral�, mobilele �i 
obiectele gospod�riei casnice, precum �i darurile de nunt�. 

Deci, în celelalte situa�ii, �i anume când vine la succesiune cu 
descenden�i, so�ul supravie�uitor nu mai are un drept exclusiv de 
mo�tenire asupra mobilelor, obiectelor gospod�riei casnice �i darurile 
de nunt�. 

Astfel fiind, gre�it instan�ele au re�inut, în spe��, c� pârâtul, în 
calitate de so� supravie�uitor, mo�tene�te numai el drepturile defunctei 
B.I. asupra mobilelor �i obiectelor gospod�riei casnice precizate în 
hot�rârea judec�toriei. Deoarece pârâtul vine la succesiune în concurs 
cu descenden�ii, urma s� se constate c� drepturile succesorale sunt de 
3/8 pentru fiecare reclamant �i de 2/8 pentru pârât din toate bunurile 
succesorale, inclusiv mobilele �i obiectele gospod�riei casnice. 

În spe��, hot�rârile fiind v�dit netemeinice �i pronun�ate cu 
înc�lcarea esen�ial� a legii în limita ar�tat�, urmeaz� s� se admit� 
recursul extraordinar �i s� se modifice aceste hot�râri, stabilind drep-
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turile de mo�tenire ale p�r�ilor asupra mobilelor �i obiectelor gospo-
d�riei casnice în cotele susmen�ionate. 

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 2213 din 4 decembrie 1979,  
 în C.D.T.S. 1979, p. 121-122 

������������ Succesiune. Împărţeală. Soţ supravieţuitor. Con-
curs cu copiii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului 

C. civ., art. 652 
Legea nr. 319/1944, art. 1  

Pentru corecta împ�r�ire a bunurilor defunctului, atunci când copiii 
s�i sau descenden�ii lor vin în concurs cu so�ul supravie�uitor din a 
doua c�s�torie c�ruia i s-au f�cut liberalit��i de c�tre defunct, este 
necesar s� se stabileasc� în primul rând care sunt rezervele succesorale 
ale copiilor �i so�ului supravie�uitor, întrucât pentru restul bunurilor 
defunctul putea s� dispun� fie în favoarea copiilor, fie în favoarea 
so�ului sau a oric�rei alte persoane. 

Limitarea ce se aduce acestui drept al defunctului este prev�zut� 
numai în cazul liberalit��ilor f�cute so�ului dintr-o c�s�torie subsec-
vent�, care nu va putea primi sub form� de dona�ie sau legat de la 
so�ul care a decedat decât o parte egal� cu partea legitim� a copilului 
care a luat cel mai pu�in �i f�r� ca, în niciun caz, dona�ia s� treac� 
peste sfertul bunurilor. 

Aceasta constituie o cotitate disponibil� special�, care se include 
îns� în cotitatea disponibil� ordinar�, f�r� a se putea cumula una cu 
alta �i f�r� a se putea atinge rezervele legale, caz în care liberalit��ile 
trebuie reduse pân� la limita rezervelor legale. 

În cazul când cotitatea disponibil� special� este mai mic� decât 
cotitatea disponibil� ordinar�, iar defunctul nu a f�cut nicio liberalitate 
pentru aceast� diferen��, ea urmeaz� a fi împ�r�it� potrivit prevederilor 
din art. 1 al Legii nr. 319/1944.  

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 1615 din 8 august 1972,  
în R.R.D. nr. 4/1973, p. 175-176 
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������������ Soţ supravieţuitor. Bunuri care serveau exercitării 
profesiunii (meseriei) soţului decedat. Neincluderea în 
masa bunurilor alcătuind gospodăria casnică 

C. civ., art. 652 
Legea nr. 319/1944, art. 5 

În temeiul art. 5 din Legea nr. 319/1944, so�ul supravie�uitor, dac� 
vine în concurs cu al�i mo�tenitori decât descenden�ii – a�adar se afl� 
în concurs cu ascenden�ii ori cu colateralii –, mai mo�tene�te, în afara 
p�r�ii sale succesorale, mobilele �i obiectele apar�inând gospod�riei 
casnice, precum �i darurile de nunt�. 

Nu pot fi considerate mobile �i obiecte apar�inând gospod�riei 
casnice, în în�elesul textului men�ionat, bunurile privind exercitarea 
profesiunii (meseriei) defunctului (în spe�� scule de ceasornic�rie în 
valoare de 5.000 lei).  

Trib. jud. Hunedoara, decizia civilă nr. 756 din 19 august 1983,  
în R.R.D. nr. 3/1984, p. 72 

������������ Succesor legal. Copil din afara căsătoriei. Obligarea 
tatălui la plata pensiei de întreţinere potrivit legislaţiei 
anterioare. Efecte cu privire la stabilirea filiaţiei 

C. civ. austriac, art. 163, art. 166 

În situa�ia în care, potrivit art. 163 �i art. 166 C. civ. austriac – cod 
care nu îng�duia formularea unei ac�iuni în stabilirea paternit��ii 
copilului n�scut din afara c�s�toriei, dar permitea totu�i obligarea unui 
b�rbat la plata pensiei pentru între�inerea copilului dac� se f�cea 
„dovada” paternit��ii – hot�rârea judec�toreasc� pronun�at� cuprinde 
implicit, prin motivarea ei, �i o stabilire a paternit��ii – copilul bene-
ficiar al unei pensii de între�inere a dobândit, în acest fel, calitatea de 
copil din afara c�s�toriei �i, în consecin��, are calitatea de mo�tenitor 
legal al defunctului (fostul debitor al pensiei), chiar dac� cel în cauz� 
nu a formulat, ulterior, �i o ac�iune în stabilirea paternit��ii, care ar fi 
fost admis�. 

În spe��, printr-o sentin�� civil� pronun�at� în anul 1933 de c�tre 
fosta Judec�torie rural� Cluj, defunctul a fost obligat la plata unei 
pensii de între�inere, în temeiul dispozi�iilor men�ionatului cod. 
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Întrucât so�ia �i fiica legitim� a celui decedat contestau persoanei care 
beneficiaz� de pensie calitatea de mo�tenitor-pe motiv c� nu a existat 
o hot�râre judec�toreasc� de admitere a ultimei ac�iuni de stabilire a 
paternit��ii, aceasta a cerut, pe cale judec�toreasc�, în contradictoriu 
cu mo�tenitorii legali ai lui de cujus, s� se constate c� este �i ea 
mo�tenitoare legal�.  

Trib. judeţean Cluj, decizia nr. 712/1978,  
în R.R.D. nr. 11/1978, p. 64 

������������ Drept de succesiune. Moştenitor sezinar. Necesi-
tatea acceptării moştenirii 

C. civ., art. 653 alin. (1), art. 689, art. 700 

Potrivit art. 653 alin. (1) C. civ., descenden�ii �i ascenden�ii au de 
drept posesiunea succesiunii din momentul mor�ii defunctului. 

A�adar, regula general� este c�, orice mo�tenitor, afar� de des-
cenden�i �i ascenden�i, trebuie s� cear� trimiterea în posesiune pentru 
a se bucura de folosin�a efectiv� a averii succesorale. Trimiterea în 
posesiune nu influen�eaz� decât asupra posesiunii mo�tenirii, care este 
dobândit� de mo�tenitorul f�r� sezin�. Cât prive�te proprietatea averii 
succesorale, ea trece asupra mo�tenitorului f�r� sezin� în momentul 
decesului autorului s�u, întocmai ca asupra mo�tenitorului care are 
sezina. 

Prin urmare, între sezin� �i mecanismul de transmisiune nu se 
poate face nicio leg�tur�, sezina nefiind susceptibil� de a avea înrâu-
rire asupra modalit��ilor de acceptare sau renun�are la succesiune. 

De aceea, art. 700 C. civ., care prevede c� dreptul de a accepta 
succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni de la data deschiderii 
succesiunii, nu face nicio distinc�ie dup� cum sunt sezinari sau 
nesezinari. Descendentul sau ascendentul se bucur�, deci, de sezin� 
numai dac� a acceptat succesiunea, în termenul prev�zut de art. 700 C. 
civ. �i în modalit��ile prev�zute de art. 689 C. civ.  

C.S.J., decizia nr. 5787/2001,  
în Dreptul nr. 6/2002, p. 213 
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�	��	��	��	� Legatar particular. Acţiuni personale. Acţiuni reale  

C. civ., art. 651 

Enun�area de principiu din hot�rârile atacate, c� reclamantul, în 
calitatea sa, de legatar particular, nu ar avea niciun drept cu privire la 
bunul ce formeaz� obiectul legatului s�u decât de la decesul testa-
toarei, când a devenit proprietar, deoarece nu este un continuator al 
persoanei autorului, este gre�it�. 

E adev�rat c� legatarul particular, ca de altfel �i cel universal sau 
cu titlu universal, nu este continuator al persoanei autorului, în sensul 
c� el nu poate introduce sau continua ac�iunile personale, el neputând 
exercita deci, drepturile lui strict personale. În ce prive�te îns� drep-
turile �i ac�iunile patrimoniale, legatarul îl reprezint� pe autorul s�u în 
limitele legatului transmis. 

A�a fiind, reclamantul, în calitate de succesor particular în dreptu-
rile �i obliga�iile strâns legate de apartamentul dobândit, are obliga�ia 
s� respecte loca�iunea pârâ�ilor, dar �i dreptul de a le pretinde chiria 
cuvenit� – nu numai de la decesul autorului cum gre�it au considerat 
instan�ele, ci �i cea datorat� anterior acelui moment, în limita terme-
nului de prescrip�ie de 3 ani anteriori introducerii ac�iunii. 

În vederea complinirii acestei omisiuni, urmeaz� a se admite 
recursul extraordinar, a se modifica ambele hot�râri în sensul oblig�rii 
pârâ�ilor �i la plata sumei de diferen�� din chiria restant� pe perioada 
termenului de prescrip�ie ar�tat.  

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 972 din 27 iunie 1981,  
în C.D.T.S. 1981, p. 132-134 

�
��
��
��
� Acţiunea în anularea hotărârii comisiei judeţene în 
aplicarea Legii nr. 112/1995, formulată de chiriaş. Moşte-
nitor în sensul art. 1. Unitate locativă în sensul art. 3 şi 5  

C. civ., art. 644, art. 651 art. 653 alin. (1), art. 679, art. 802,  
art. 856, art. 860, art. 891 

Legea nr. 112/1995, art. 5 alin. (4), art. 14, art. 15  

În solu�ionarea ac�iunii civile în anularea hot�rârii care a dispus 
restituirea în natur� a imobilului, se au în vedere �i prevederile dreptu-
lui civil în materia propriet��ii �i a mo�tenirii. Legea nr. 112/1995, 


