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TITLUL I
DISPOZIŢII REFERITOARE
LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
§1. Noţiunea de moştenire
Dreptul civil cuprinde în reţeaua normelor sale întreaga
viaţă a omului, de la naştere, ba chiar de la concepţiune până la
moarte, şi urmarea ei asupra patrimoniului, adică moştenirea,
denumită şi „succesiune” sau „ereditate”.
Potrivit art.953 din Codul civil1, „Moştenirea este transmiterea
patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai
multe persoane în fiinţă”.
Prin urmare, regulile care guvernează moştenirea se pot
aplica numai în cazul morţii unei persoane fizice, nu şi în cazul
încetării existenţei unei persoane juridice2.
1

Avem în vedere noul Cod civil român, aşadar Legea nr.287/2009
privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.505 din 15 iulie 2011, ulterior modificată.
2
Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol.I, Moştenirea
legală, ed. a III-a actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2013, p.19.
11

În conformitate cu art.557 alin.1 C.civ., moştenirea (legală sau testamentară) reprezintă unul dintre modurile de dobândire a dreptului de proprietate.
Legiuitorul utilizează, ca sinonim al termenului de „moştenire”, şi pe cel de „succesiune”. În alte texte, Codul civil
vorbeşte de „moştenire” şi „moştenitor” sau de „ereditate” şi
„erede”.
Termenul de succesiune are un înţeles larg, ce depăşeşte
înţelesul termenilor de „moştenire” sau „ereditate”. În acest
înţeles larg, prin „succesiune” este desemnată orice transmisiune de drepturi – universală, cu titlu universal sau cu titlu particular –, între vii (inter vivos) sau din cauză de moarte (mortis
causa).
Stricto sensu termenul de succesiune are două înţelesuri:
a) În primul rând, „succesiunea”, „ereditatea” sau „moştenirea” este transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice
decedate la una sau la mai multe persoane în viaţă. În acest
înţeles, se spune că o persoană succede alteia sau o moşteneşte.
Moştenirea este, aşadar, o transmisiune – transmisiunea
unui patrimoniu1. Trebuie însă observat că uneori patrimoniul
1

Întrucât nu există o definiţie legală a noţiunii de „patrimoniu”, literatura juridică a încercat să suplinească această lacună, impunându-se definiţia potrivit căreia „patrimoniul este totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care
au valoare economică, aparţinând unui subiect de drept” (C. Hamangiu, I.
Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol.I, Ed. All
Beck, Bucureşti, 1996, p.522; C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2013, p.6). Într-o altă opinie, s-au inclus în definiţia
patrimoniului nu doar toate drepturile şi obligaţiile patrimoniale aparţinând
unei persoane, ci şi bunurile la care se referă aceste drepturi. Acest punct de
vedere a fost criticat, arătându-se că nu se ţine seama de faptul că patrimoniul, fiind o sumă de valori, este distinct de bunurile care îl compun, iar
referirea la drepturi înseamnă includerea implicită a bunurilor în cuprinsul
noţiunii de patrimoniu (C. Bîrsan, op.cit., p.6). Indiferent de definiţiile pro12

defunctului este transmis pe fracţiuni, către diferiţi succesori,
caz în care fiecare dintre aceştia dobândeşte, cu titlu universal,
partea din moştenire ce i se cuvine.
Moştenirea propriu-zisă constă, prin urmare, în transmisiunea unui patrimoniu, indiferent dacă acesta trece fără a fi
fracţionat sau pe părţi.
Pe de altă parte, patrimoniul fiind alcătuit nu numai din drepturi, ci şi din obligaţii, urmează să distingem transmisiunea activă, adică a drepturilor, de aceea a obligaţiilor, transmisiunea
pasivă.
Oricare ar fi însă concepţia pe care o avem despre patrimoniu, acesta nu se poate transmite cât timp titularul său trăieşte dacă el este o persoană fizică. Transmisiunea prin acte între
vii, în acest caz, nu poate avea ca obiect decât bunuri privite
izolat (ut singuli).
b) Într-un al doilea înţeles, derivat din primul, „succesiunea”,
„ereditatea” sau „moştenirea” desemnează patrimoniul transmis din cauză de moarte (mortis causa); în acest sens, se spune
că moştenirea sau succesiunea este vacantă. Tot astfel, se vorbeşte de succesiune mobiliară sau imobiliară.
Cu alte cuvinte, termenul de „succesiune”, „ereditate”
sau „moştenire” desemnează atât transmisiunea din cauză de
moarte (mortis causa), cât şi obiectul acestei transmisiuni.
§2. Felurile moştenirii
În dreptul român, moştenirea se transmite, în puterea legii sau a testamentului, în chiar clipa când persoana fizică încetează din viaţă, nefiind nevoie, pentru ca această transmisiune
puse pentru noţiunea de patrimoniu, determinarea cu exactitate a conţinutului patrimoniului se conturează examinându-se elementele patrimoniului şi
caracterele sale juridice (V. Pătulea, C. Turianu, Dreptul de proprietate, vol.
I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, p.11 şi urm.).
13

să se săvârşească, de nicio manifestare de voinţă din partea
succesibilului.
Ştim că în ce priveşte persoanele fizice, cât timp titularul
trăieşte, patrimoniul nu se poate transmite. Intransmisibil, în
această măsură, prin acte între vii, patrimoniul trece la moartea
titularului asupra moştenitorilor sau legatarilor.
Potrivit art.955 alin.1 C.civ., „Patrimoniul defunctului se
transmite prin moştenire legală, în măsura în care cel care
lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament”.
Prin urmare, moştenirea, succesiunea sau ereditatea poate
fi, după izvorul ei, legală sau testamentară.
a) Moştenirea este denumită legală atunci când transmiterea ei din cauză de moarte se săvârşeşte în puterea legii.
Ea se mai numeşte în acest caz şi moştenire ab intestat,
deoarece nu priveşte decât patrimoniile celor ce au murit fără a
face vreun testament (intestati).
Altfel spus, moştenirea legală intervine numai atunci
când cel care lasă moştenirea nu a dispus prin testament de
bunurile sale în favoarea unei sau mai multor persoane (art.955
alin.1).
b) În cazul în care defunctul a dispus de averea sa, pentru
timpul când nu va mai fi, prin unul sau mai multe acte unilaterale de ultimă voinţă numite legate, moştenirea se numeşte
testamentară, căci legatele nu se pot face decât prin testament.
În acest caz, moştenitorii sunt desemnaţi chiar de cel care lasă
moştenirea.
Persoana decedată al cărei patrimoniu se transmite pe cale de moştenire (succesiune sau ereditate) se numeşte şi de
cujus (prescurtare a formulei romane is de cujus succesione
agitur – cel despre a cărui moştenire este vorba).
Persoanele care dobândesc, în tot sau în parte, patrimoniul celui care lasă moştenirea se numesc moştenitori.
14

Ei se mai numesc succesori sau erezi în cazul succesiunii
legale; legatari1 în cazul succesiunii testamentare, fiindcă obiectul dobândirii lor este legatul.
c) Trebuie arătat că moştenirea se transmite fie numai în
temeiul legii, fie numai în temeiul voinţei celui care lasă moştenirea manifestată într-un testament. Sunt însă şi cazuri când
moştenirea se transmite parţial în temeiul testamentului şi parţial în temeiul legii.
Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară este
prevăzută de art.955 alin.2 C.civ., conform căruia „O parte din
patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire testamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală”. Această
opţiune a legiuitorului chiar se impune în ipoteza existenţei
moştenitorilor rezervatari2.
De exemplu, dacă testatorul a făcut legate cu titlu particular, patrimoniul se transmite moştenitorilor legali, care însă
vor fi obligaţi să execute legatele; dacă obiectul legatului este
un drept real asupra unui bun individual determinat, legatarul îl
va dobândi direct de la defunct şi nu se va transmite moştenitorilor legali, care desigur vor culege cealaltă parte a patrimoniului succesoral3. Dacă legatele nu epuizează întregul patrimoniu,
devoluţiunea moştenirii va fi testamentară în limitele acestor
legate şi legală în rest. Dacă însă prin testament se epuizează
1

Legatarul poate fi: universal, cu titlu universal sau cu titlu particular ori singular, după cum este chemat: la întreg patrimoniul; la o fracţiune
din acesta; numai la bunuri singulare, anume determinate.
2
A se vedea M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p.53; Fr. Deak, R. Popescu, op.cit., p.24-26.
3
Art.1059 C.civ. prevede drepturile legatarului cu titlu particular:
„(1) Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat dobândeşte proprietatea acestuia de la data deschiderii moştenirii. (2) Legatarul
cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul unei creanţe asupra
moştenirii. Dacă testatorul nu a prevăzut altfel, cel însărcinat cu executarea
acestui legat este obligat a preda bunuri de calitate medie”.
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