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CAPITOLUL I
PROBLEME GENERALE PRIVIND
MOªTENIREA

§1. NOÞIUNI GENERALE
1. Noþiunea de moºtenire
Dreptul civil cuprinde în reþeaua normelor sale întreaga viaþã
a omului, de la naºtere, ba chiar de la concepþiune pânã la moarte,
ºi urmarea ei asupra patrimoniului, adicã moºtenirea, denumitã
ºi succesiune sau ereditate.
Potrivit art.953 din Codul civil  Legea nr.287/2009
(republicatã), Moºtenirea este transmiterea patrimoniului unei
persoane fizice decedate cãtre una sau mai multe persoane în
fiinþã. Prin urmare, regulile care guverneazã moºtenirea se pot
aplica numai în cazul morþii unei persoane fizice, nu ºi în cazul
existenþei unei persoane juridice1.
În conformitate cu art.557 alin.1 C.civ., moºtenirea (legalã
sau testamentarã) reprezintã unul dintre modurile de dobândire a
dreptului de proprietate.
1

Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol.I, Moºtenirea
legalã, ed. a III-a actualizatã ºi completatã, Ed. Universul Juridic, Bucureºti,
2013, p.19.
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Legiuitorul utilizeazã, ca sinonim al termenului de moºtenire, ºi pe cel de succesiune. În alte texte, Codul civil vorbeºte
de moºtenire ºi moºtenitor sau de ereditate ºi erede.
Termenul de succesiune are un înþeles larg, ce depãºeºte
înþelesul termenilor de moºtenire sau ereditate. În acest înþeles
larg, prin succesiune este desemnatã orice transmisiune de
drepturi  universalã, cu titlu universal sau cu titlu particular ,
între vii (inter vivos) sau din cauzã de moarte (mortis causa).
Stricto sensu termenul de succesiune are douã înþelesuri:
a) În primul rând, succesiunea, ereditatea sau
moºtenirea este transmisiunea patrimoniului unei persoane
fizice decedate la una sau la mai multe persoane în viaþã. În acest
înþeles, se spune cã o persoanã succede alteia sau o moºteneºte.
Moºtenirea este, aºadar, o transmisiune  transmisiunea unui
patrimoniu 2. Trebuie însã observat cã uneori patrimoniul
defunctului este transmis pe fracþiuni, cãtre diferiþi succesori, caz
în care fiecare dintre aceºtia dobândeºte, cu titlu universal, partea
din moºtenire ce i se cuvine.
2

Întrucât nu existã o definiþie legalã a noþiunii de patrimoniu, literatura
juridicã a încercat sã suplineascã aceastã lacunã, impunându-se definiþia potrivit
cãreia patrimoniul este totalitatea drepturilor ºi obligaþiilor care au valoare
economicã, aparþinând unui subiect de drept (C. Hamangiu, I.
Rosetti-Bãlãnescu, Al. Bãicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. All
Beck, Bucureºti, 1996, p.522; C. Bârsan, Drept civil. Drepturi reale, Ed.
Hamangiu, Bucureºti, 2013, p.6). Într-o altã opinie, s-au inclus în definiþia
patrimoniului nu doar toate drepturile ºi obligaþiile patrimoniale aparþinând
unei persoane, ci ºi bunurile la care se referã aceste drepturi. Acest punct de
vedere a fost criticat, arãtându-se cã nu se þine seama de faptul cã patrimoniul,
fiind o sumã de valori, este distinct de bunurile care îl compun, iar referirea la
drepturi înseamnã includerea implicitã a bunurilor în cuprinsul noþiunii de
patrimoniu (C. Bârsan, op.cit., p.6). Indiferent de definiþiile propuse pentru
noþiunea de patrimoniu, determinarea cu exactitate a conþinutului patrimoniului
se contureazã examinându-se elementele patrimoniului ºi caracterele sale
juridice (V. Pãtulea, C. Turianu, Dreptul de proprietate, vol. I, Ed. Wolters
Kluwer, Bucureºti, 2009, p.11 ºi urm.).
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Moºtenirea propriu-zisã constã, prin urmare, în transmisiunea
unui patrimoniu, indiferent dacã acesta trece fãrã a fi fracþionat
sau pe pãrþi.
Pe de altã parte, patrimoniul fiind alcãtuit nu numai din
drepturi, ci ºi din obligaþii, urmeazã sã distingem transmisiunea
activã, adicã a drepturilor, de aceea a obligaþiilor, transmisiunea
pasivã.
Oricare ar fi însã concepþia pe care o avem despre patrimoniu,
acesta nu se poate transmite cât timp titularul sãu trãieºte dacã el
este o persoanã fizicã. Transmisiunea prin acte între vii, în acest
caz, nu poate avea ca obiect decât bunuri privite izolat (ut singuli).
b) Într-un al doilea înþeles, derivat din primul, succesiunea,
ereditatea sau moºtenirea desemneazã patrimoniul transmis
din cauzã de moarte (mortis causa); în acest sens, se spune cã
moºtenirea sau succesiunea este vacantã. Tot astfel, se vorbeºte
de succesiune mobiliarã sau imobiliarã.
Cu alte cuvinte, termenul de succesiune, ereditate sau
moºtenire desemneazã atât transmisiunea din cauzã de moarte
(mortis causa), cât ºi obiectul acestei transmisiuni.
2. Felurile de moºteniri
În dreptul român, moºtenirea se transmite, în puterea legii
sau a testamentului3, în chiar clipa când persoana fizicã înceteazã
din viaþã, nefiind nevoie, pentru ca aceastã transmisiune sã se
sãvârºeascã, de nicio manifestare de voinþã din partea
succesibilului.
ªtim cã în ce priveºte persoanele fizice, cât timp titularul
trãieºte, patrimoniul nu se poate transmite. Intransmisibil, în
3

Potrivit art.955 alin.1 C.civ., Patrimoniul defunctului se transmite prin
moºtenire legalã, în mãsura în care cel care lasã moºtenirea nu a dispus
altfel prin testament. Aºadar, moºtenirea poate fi legalã sau testamentarã.
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aceastã mãsurã4, prin acte între vii, patrimoniul trece la moartea
titularului asupra moºtenitorilor sau legatarilor.
Prin urmare, moºtenirea, succesiunea sau ereditatea poate fi,
dupã izvorul ei, legalã sau testamentarã.
a) Moºtenirea este denumitã legalã atunci când transmiterea
ei din cauzã de moarte se sãvârºeºte în puterea legii.
Ea se mai numeºte în acest caz ºi moºtenire ab intestat,
deoarece nu priveºte decât patrimoniile celor ce au murit fãrã a
face vreun testament (intestati).
Altfel spus, moºtenirea legalã intervine numai atunci când
cel care lasã moºtenirea 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 ultimã voinþã numite legate, moºtenirea se numeºte
testamentarã, cãci legatele nu se pot face decât prin testament. În
acest caz, moºtenitorii sunt desemnaþi chiar de cel care lasã
moºtenirea.
Persoana decedatã al cãrei patrimoniu se transmite pe cale de
moºtenire (succesiune sau ereditate) se numeºte ºi de cujus
(prescurtare a formulei romane is de cujus succesione agitur 
cel despre a cãrui moºtenire este vorba).
Persoanele care dobândesc, în tot sau în parte, patrimoniul
celui care lasã moºtenirea se numesc moºtenitori.
Ei se mai numesc succesori sau erezi în cazul succesiunii
legale; legatari5 în cazul succesiunii testamentare, fiindcã obiectul
dobândirii lor este legatul.
4
În caz de reorganizare, patrimoniul persoanelor juridice se poate
transmite, în tot sau în parte, prin acte între vii (art.232-242 C.civ.).
5 Legatarul poate fi: universal, cu titlu universal sau cu titlu particular ori
singular, dupã cum este chemat: la întreg patrimoniul; la o fracþiune din acesta;
numai la bunuri singulare, anume determinate.
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c) Trebuie arãtat cã moºtenirea se transmite fie numai în
temeiul legii, fie numai în temeiul voinþei celui care lasã
moºtenirea manifestatã într-un testament. Sunt însã ºi cazuri când
moºtenirea se transmite parþial în temeiul testamentului ºi parþial
în temeiul legii.
Coexistenþa moºtenirii legale cu cea testamentarã este
prevãzutã de art.955 alin.2 C.civ., conform cãruia O parte din
patrimoniul defunctului se poate transmite prin moºtenire
testamentarã, iar cealaltã parte prin moºtenire legalã. Aceastã
opþiune a legiuitorului chiar se impune în ipoteza existenþei
moºtenitorilor rezervatari6.
De exemplu, dacã testatorul a fãcut legate cu titlu particular,
patrimoniul se transmite moºtenitorilor legali, care însã vor fi
obligaþi sã execute legatele; dacã obiectul legatului este un drept
real asupra unui bun individual determinat, legatarul îl va dobândi
direct de la defunct ºi nu va trece moºtenitorilor legali, care desigur
vor culege cealaltã parte a patrimoniului succesoral7. Dacã legatele
nu epuizeazã întregul patrimoniu, devoluþiunea moºtenirii va fi
testamentarã în limitele acestor legate ºi legalã în rest. Dacã însã
prin testament se epuizeazã întreaga moºtenire sau dacã testatorul
a instituit unul sau mai mulþi legatari universali8, devoluþiunea
moºtenirii va fi numai testamentarã.
6

A se vedea M. Eliescu, Moºtenirea ºi devoluþiunea ei în dreptul RSR,
Ed. Academiei, Bucureºti, 1966, p.53; Fr. Deak, R. Popescu, op.cit., p.24-26.
7
Art.1059 C.civ. prevede drepturile legatarului cu titlu partricular:
(1) Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat dobândeºte
proprietatea acestuia de la data deschiderii moºtenirii. (2) Legatarul cu titlu
particular al unor bunuri de gen este titularul unei creanþe asupra moºtenirii.
Dacã testatorul nu a prevãzut altfel, cel însãrcinat cu executarea acestui legat
este obligat a preda bunuri de calitate medie.
8
Art.1056 alin.1 C.civ. defineºte legatul cu titlu universal: dispoziþia
testamentarã care conferã uneia sau mai multor persoane vocaþie la o fracþiune
a moºtenirii.
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În situaþia existenþei moºtenitorilor rezervatari  care constituie regula în materie , chiar ºi împotriva voinþei testatorului,
aceºtia beneficiazã de partea de moºtenire corespunzãtoare
rezervei ºi numai pentru rest devoluþiunea va fi testamentarã.
Din considerentele de mai sus expuse, rezultã cã este posibilã
ºi coexistenþa calitãþii de moºtenitor legal cu cea de legatar. De
altfel, conform art.1102 alin.2 C.civ., Legatarul chemat la
moºtenire ºi ca moºtenitor legal îºi va putea exercita opþiunea în
oricare dintre aceste calitãþi. Dacã, deºi nu a fost încãlcatã
rezerva, din testament rezultã cã defunctul a dorit sã diminueze
cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca moºtenitor legal, acesta
din urmã poate opta doar ca legatar.
d) În situaþii normale, o moºtenire este culeasã în nume propriu
sau prin reprezentare, de cãtre succesorii legali ºi (sau)
testamentari.
Dacã însã succesorii unui alt moºtenitor decedat reclamã
partea acestuia din urmã (drepturile sale succesorale) faþã de un
defunct anterior, atunci se pune problema moºtenirii prin
retransmitere. Aceºti succesori, reclamanþi ai drepturilor
succesorale ale de cujus-ului lor decedat, faþã de cel decedat
anterior, capãtã o calitate specialã, respectiv moºtenitor prin
retransmitere, în raport cu prima succesiune. De aceea, doctrina
a creat instituþia moºtenirii prin retransmitere9.
Prin mecanismul retransmiterii se pot ivi situaþii în care o
persoanã moºteneºte prin retransmitere o altã persoanã faþã de
care nu are vocaþie succesoralã. De exemplu, soþia supravieþuitoare
a celui decedat înainte sã accepte moºtenirea (în interiorul
termenului de 6 luni) de la tatãl sãu, va putea accepta ea aceastã
moºtenire, astfel încât prin retransmitere nora îºi va putea moºteni
9 Pentru analiza unor aspecte ale acestei instituþii, a se vedea D. Cimpoieru,
Moºtenirea prin retransmitere, în Dreptul nr.4/1995, p.28-30.
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indirect socrul, deºi conform legii nu are vocaþie succesoralã
(facem precizarea cã, în aceastã ipotezã, discutãm despre
succesiunea legalã, iar nu despre cea testamentarã). Bi-neînþeles,
soþia supravieþuitoare trebuie sã îndeplineascã toate celelalte
condiþii pentru a-ºi moºteni soþul. Aceastã situaþie însã nu este
contrarã legii succesorale, deoarece ea moºteneºte, indirect, prin
intermediul succesorului defunctului care ulterior decedeazã ºi
el.
§2. CARACTERELE JURIDICE ALE TRANSMISIUNII
SUCCESORALE
1. Trãsãturile specifice ale transmisiunii succesorale
Am vãzut cã moºtenirea (succesiunea sau ereditatea) este
transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate la una
sau mai multe persoane în viaþã.
Din aceastã definiþie rezultã cã moºtenirea este o transmisiune
din cauzã de moarte ºi, totodatã, este ºi o transmisiune universalã.
Pe de altã parte, în transmisiunea succesoralã patrimoniul este
privit ca fiind unitar ºi, în principiu, indivizibil.
Drept urmare, ºi transmisiunea succesoralã va fi unitarã ºi,
într-un anume sens, indivizibilã10.
a) Transmisiunea moºtenirii este o transmisiune din cauzã
de moarte (mortis causa), în sensul cã ea se sãvârºeºte din cauza
ºi la data morþii persoanei fizice.
În opoziþie cu transmisiunile prin acte între vii, care se
sãvârºesc în timpul vieþii subiectului de drepturi, avem, aºadar,
transmisiunea din cauzã de moarte: moºtenirea.
10

B. Pãtraºcu, I. Genoiu, Moºtenirea ºi felurile ei, în M. Uliescu (coord.),
Noul Cod civil. Studii ºi comentarii, vol.II, Ed. Universul Juridic, Bucureºti,
2013, p. 589-594.
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Prin moarte se înþelege încetarea din viaþã a unei persoane
fizice  constatatã fizic sau declaratã judecãtoreºte  deoarece
numai decesul unei fiinþe umane poate deschide moºtenirea.
Încetarea existenþei unei persoane juridice nu poate niciodatã
sã aibã acest efect11.
b) Transmisiunea moºtenirii este o transmisiune universalã,
deoarece are ca obiect o universalitate juridicã12: patrimoniul
defunctului.
11

În cazul persoanei juridice, destinaþia bunurilor dupã lichidare este
prevãzutã de art.249 C.civ.: (1) Oricare ar fi cauzele dizolvãrii, bunurile
persoanei juridice rãmase dupã lichidare vor primi destinaþia stabilitã în actul
de constituire sau statut ori destinaþia stabilitã în hotãrârea organului
competent luatã înainte de dizolvare.
(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut ori
în lipsa unei hotãrâri luate în condiþiile alin.(1), precum ºi în cazul în care
prevederea sau hotãrârea este contrarã legii sau ordinii publice, la propunerea
lichidatorului, bunurile rãmase dupã lichidare se atribuie de instanþa
competentã, prin hotãrâre supusã numai apelului, unei persoane juridice cu
scop identic sau asemãnãtor, dacã prin lege nu se prevede altfel. Atunci când
existã mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puþin 3
persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorþi.
(3) În cazul în care persoana juridicã a fost dizolvatã pentru motivele
prevãzute la art.245 lit.d), precum ºi în cazul în care nicio persoanã juridicã
nu este de acord cu preluarea bunurilor rãmase dupã lichidare în condiþiile
alin.(2), acestea vor trece în proprietatea comunei, oraºului sau municipiului
în a cãrui razã teritorialã se aflã bunurile.
(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra
bunurilor rãmase dupã lichidare are loc la data preluãrii lor de cãtre
beneficiari, dacã prin lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de
predare-primire ºi hotãrârea judecãtoreascã rãmasã definitivã, în cazurile
prevãzute la alin.(2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, dupã caz, pot
servi drept temei juridic pentru intabularea în cartea funciarã. În cazul
bunurilor imobile, dispoziþiile art.1.244 ºi cele în materie de carte funciarã
rãmân aplicabile.
12 Când o universalitate de bunuri este constituitã prin lege, ea este numitã
universalitate juridicã. Aceasta este formatã nu numai din drepturile (bunurile)
respective, considerate împreunã, ca laturã activã, ci ºi din obligaþiile (datoriile)
titularului), ca laturã pasivã a universalitãþii. Fiind o universalitate formatã în
puterea legii, ea existã independent de voinþa titularului, trãsãturã care o
deosebeºte fundamental de simplele universalitãþi de fapt.
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ªi din acest punct de vedere moºtenirea se opune transmisiunii
între vii, cãci, în acest din urmã caz, transmisiunea nu poate avea
ca obiect decât bunuri privite izolat (ut singuli), iar nu patrimonii
sau fracþiuni dintr-un patrimoniu.
Moºtenirea, dimpotrivã, nu este o transmisiune a unor bunuri
singulare privite în individualitatea lor specificã, ci ea constã în
transmiterea unei averi, a acelei universalitãþi care este
patrimoniul. Moartea, suprimând pe titularul patrimoniului, face
posibilã trecerea acestuia asupra altor persoane.
Transmisiunea universalã sau cu titlu universal a moºtenirii,
adicã a întregii succesiuni sau a unei fracþiuni din ea, se sãvârºeºte
în chiar clipa când defunctul îºi dã ultima suflare.
La aceastã datã moºtenitorul legal sau legatarul, universal
sau cu titlu universal, dobândeºte fãrã nicio formalitate, ºi chiar
fãrã sã ºtie, drepturile ce aparþineau defunctului.
Într-adevãr, în sistemul legii române, moºtenitorul nu trebuie
sã facã vreun demers. El nu trebuie sã meargã spre moºtenire, ci
moºtenirea îl cuprinde, în puterea legii sau testamentului.
Pentru a preciza drepturile ce se transmit prin moºtenire,
trebuie sã facem anumite distincþii:
- Obiectul transmisiunii succesorale fiind patrimoniul, iar
acesta trecând asupra succesorilor în temeiul unei chemãri fie la
întreg, fie numai la o anumitã fracþiune, transmiterea moºtenirii
poate fi universalã sau cu titlu universal.
Aºadar, transmisiunea poate privi întreg patrimoniul sau
numai o fracþiune din patrimoniul defunctului. Trebuie observat
cã uneori patrimoniul defunctului este transmis pe fracþiuni, cãtre
diferiþi succesori, caz în care fiecare dintre aceºtia dobândeºte,
partea din moºtenire ce i se cuvine.
- Transmisiunea succesoralã având ca obiect un patrimoniu,
iar acesta fiind alcãtuit nu numai din drepturi, dar ºi din obligaþii,
21

în mod necesar prin moºtenire se transmit nu numai drepturile, ci
ºi obligaþiile defunctului.
Transmisiunea succesoralã este, prin urmare, atât activã, cât
ºi pasivã, ceea ce o deosebeºte de transmisiunile operate prin
acte între vii, cãci acestea nu pot transmite obligaþii, ci numai
drepturi.
Într-adevãr, potrivit legii noastre civile, persoana debitorului,
buna sa credinþã sunt esenþiale ºi nu pot fi despãrþite de obligaþie.
În aceste raporturi, datoriile nu se pot transmite prin acte între
vii. Transmisiunea datoriilor unei persoane fizice se poate opera
însã prin moºtenire, cãci ea are drept obiect o universalitate.
- Drepturile transmise prin moºtenire nu sunt privite în
individualitatea lor, ci numai ca pãrþi alcãtuitoare ale
patrimoniului.
Ca urmare, transmisiunea activã a acestei universalitãþi se va
efectua ºi va fi opozabilã terþelor persoane fãrã a fi condiþionatã
de sãvârºirea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege pentru
fiecare dintre aceste drepturi. De pildã, dacã în moºtenire se aflã
terenuri, dreptul de proprietate asupra lor se va transmite prin
moºtenire ºi va fi opozabil terþilor fãrã înscriere în cartea funciarã.
Reþinem aici numai cã bunuri singulare din moºtenire pot
face obiectul unei transmisiuni pentru cauzã de moarte. Astfel,
cel ce lasã moºtenirea poate sã dispunã prin testament de un anumit
bun al sãu. În acest caz opereazã o transmisiune cu titlu particular.
2. Principiul unitãþii ºi indivizibilitãþii moºtenirii
a) În succesiune patrimoniul fiind privit ca un tot unitar, ºi
moºtenirea este în principiu unitarã.
Aceasta înseamnã cã moºtenirea alcãtuieºte, în principiu, o
singurã masã succesoralã; ea nu se frânge într-o pluralitate de
moºteniri ºi, ca urmare, este guvernatã de aceleaºi norme juridice,
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fãrã a se face deosebire între bunurile succesorale dupã natura ºi
originea lor (bunurile paterne, ale rudelor tatãlui ºi cele materne,
ale rudelor mamei etc.).
Acest caracter unitar al moºtenirii comportã în dreptul civil
român unele excepþii:
- când patrimoniul defunctului cuprinde ºi drepturi de autor,
transmiterea acestora este supusã unor norme stabilite de legea
specialã. Astfel, devoluþiunea succesoralã a dreptului de autor
derogã de la dreptul comun prin aceea cã prerogativele
patrimoniale ce derivã din acest drept nu se transmit prin moºtenire
decât cu titlu temporar, fie, în unele cazuri, pe durata vieþii
moºtenitorului, fie, în altele, pe anume termene statornicite de
lege13;
- potrivit art.974 C.civ., în cazul în care soþul supravieþuitor
vine în concurs cu alþi moºtenitori decât cu descendenþii, el poate
invoca dreptul succesoral special pe care, dupã cum vom vedea,
legea îl acordã în afarã de porþiunea sa din moºtenire, asupra
mobilierului ºi obiectelor de uz casnic care au fost afectate
folosinþei comune a soþilor14;
- dacã defunctul este strãin, proprietar de bunuri aflate în
România, ori un român având bunuri în strãinãtate, succesiunea
va fi supusã, în ceea ce priveºte imobilele, legii situãrii lor,
13
A se vedea, T. Pop, În legãturã cu transmiterea prin moºtenire a
dreptului patrimonial de autor, în Revista românã de drept nr.12/1973,
p.52-62.
14
De precizat este cã actualul Cod civil reglementeazã clauza de preciput
- art.333 ºi art.367 lit.t) stipulatã printr-o convenþie matrimonialã, prin care se
poate stabili ca soþul supravieþuitor sã preia fãrã platã, înaintea partajului
moºtenirii, unul sau mai multe dintre bunurile cuvenite prin care soþii sau
viitorii soþi le deþin în devãlmãºie sau coproprietate, clauza nefiind suspusã
raportului, ci numai reducþiunii, în condiþiile art.1096 alin.1 ºi 2 C.civ. (Al.
Bacaci, Gh. Comãniþã, Drept civil. Succesiunile, Ed. Universul Juridic,
Bucureºti, 2013, p.12).
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abstracþie fãcând de cetãþenia celui ce lasã moºtenirea (lex rei
sitae), iar cât priveºte mobilele, legii naþionale a defunctului,
indiferent de locul unde s-ar afla aceste miºcãtoare (lex personalis
est lex patria);
- în dreptul român, coexistenþa moºtenirii legale cu cea
testamentarã este admisã15. Altfel spus, succesiunea testamentarã
nu înlãturã pe de-a-ntregul pe cea legalã decât dacã s-a instituit
un legatar universal ºi nu sunt moºtenitori rezervatari. Astfel, ori
de câte ori s-a instituit prin testament un legatar universal ºi existã
moºtenitori rezervatari, adicã moºtenitori cãrora legea le rezervã
o parte din moºtenire chiar împotriva voinþei liberale a defunctului,
succesiunea se va deferi potrivit legii, cât priveºte transmisiunea
rezervei cãtre moºtenitorii rezervatari, iar pentru rest, ea va fi
atribuitã potrivit testamentului.
Alte derogãri de la principiul transmiterii moºtenirii sunt
prevãzute de alte acte normative, de exemplu, Legea nr.18/1991
referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor (art.13) ºi Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 
22 decembrie 1989 (art.4 alin.3) etc.16
15

În sistemul sclavagist al dreptului roman, principiul unitãþii succesiunii
mai avea ºi un alt înþeles, ºi anume cã moºtenirea nu putea fi deferitã în parte
prin lege, iar restul prin testament. Aceastã regulã era consecinþa necesarã a
faptului cã, în dreptul roman, testamentul, pentru a fi valabil, trebuia sã cuprindã
o instituire de moºtenitor ce alcãtuia temeiul testamentului (caput et
fundamentum testamenti), iar instituirea nu se putea face decât privitor la
întreaga moºtenire. Pe cale de consecinþã, testamentul, atribuind întreaga
moºtenire eredelui instituit, înlãturã în mod necesar pe de-a întregul
transmiterea moºtenirii în puterea legii. A se vedea ºi C. Bârsan, Concursul
calitãþii de succesor legal cu aceea de moºtenitor testamentar cu privire la
terenuri, în Revista românã de drept nr.7/1982, p.31-35; T. Pop, Examen
critic al practicii judecãtoreºti ºi al literaturii juridice privitoare la
admisibilitatea transmiterii terenurilor prin testament moºtenitorilor legali,
în Revista românã de drept nr.11/1982, p.23.
16
Fr. Deak, R. Popescu, op.cit., p.54-55.
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b) Patrimoniul persoanei fizice fiind privit în cazul moºtenirii
ca un tot indivizibil, ºi transmisiunea succesoralã este indivizibilã.
Drept urmare, acceptarea sau renunþarea la moºtenire are un
caracter indivizibil, în înþelesul cã nu se poate accepta o parte din
moºtenire ºi renunþa la rest.
Acelaºi principiu al indivizibilitãþii moºtenirii ne explicã de
ce, dacã la moºtenire sunt chemaþi mai mulþi moºtenitori, fiecare
având vocaþie la întreaga avere, renunþarea sau înlãturarea de la
moºtenire pentru nevrednicie a unuia dintre ei face sã creascã, de
drept, pãrþile comoºtenitorilor (dreptul de acrescãmânt).
§3. DESCHIDEREA MOªTENIRII
1. Preliminarii
Moºtenirea se transmite cãtre moºtenitori numai din
momentul deschiderii sale. Pânã în acest moment, moºtenitorii
nu pot dobândi niciun drept asupra bunurilor moºtenirii.
Prin deschiderea moºtenirii (succesiunii) înþelegem faptul ce
dã naºtere transmisiunii succesorale.
Potrivit legii, numai moartea persoanei are ca efect
deschiderea moºtenirii (art.954 C.civ.). Dispariþia unei persoane,
chiar constatatã judecãtoreºte, nu poate avea un asemenea efect,
deoarece cel dispãrut este socotit a fi în viaþã, dacã nu a intervenit
o hotãrâre declarativã de moarte rãmasã definitivã (art.53
C.civ.).
Moartea naturalã a aceluia care lasã moºtenirea poate fi
constatatã în mod fizic prin examenul cadavrului, iar dacã aceasta
nu este cu putinþã, instanþa judecãtoreascã, prezumând-o, o poate
declara prin hotãrâre. Hotãrârea declarativã produce efectele morþii
de la data stabilitã prin hotãrâre ca fiind aceea a decesului (art.52
alin.1 C.civ.).
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