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 Nedemnitatea succesorală 

 În reglementarea vechiului Cod Civil, art. 655-658, nedemnitatea succesorală apărea în trei cazuri: 

a) atentatul la viaţa lui de cujus - este nedemn cel condamnat pentru că, cu intenţie, l-a ucis sau 
a încercat   să-l ucidă pe de cujus 

b) acuzaţia capitală calomnioasă împotriva lui de cujus, care în prezent nu-şi mai găsea aplicarea 
întrucât nu mai există pedeapsa capitală în dreptul penal român 

c) nedenunţarea omorului căruia i-a căzut victimă de cujus 

 În reglementarea noului Cod Civil, art. 958-959, nedemnitatea succesorală este de două feluri: 
nedemnitatea de drept şi nedemnitatea judiciară. 

Astfel, este de drept nedemnă de a moşteni: 

a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de  a-l ucide pe cel care lasă 
moştenirea; 

b) persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni cu 
intenţia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data săvârşirii faptei, 
ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului. 

În cazul în care condamnarea pentru faptele menţionate la lit. a) este împiedicată prin decesul 
autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale, nedemnitatea operează dacă acele 
fapte au fost constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă. 

Nedemnitatea de drept poate fi constatată oricând, la cererea oricărei persoane interesate sau din 
oficiu de către instanţa de judecată ori de către notarul public, pe baza hotărârii judecătoreşti din care 
rezultă nedemnitatea. 

 Nedemnitatea judiciară apare în următoarele cazuri: 

a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea a unor 
fapte grave de violenţă, fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea 
victimei; 
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b) persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului; 

c) persoana care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească, să 
modifice sau să revoce testamentul. 

Sub sancţiunea decăderii, orice succesibil poate cere instanţei judecătoreşti să declare 
nedemnitatea în termen de un an de la data deschiderii moştenirii. Introducerea acţiunii constituie un 
act de acceptare tacită a moştenirii de către succesibilul reclamant. 

Dacă hotărârea de condamnare pentru faptele prevăzute la lit. a) se pronunţă ulterior datei 
deschiderii moştenirii, termenul de un an se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare. 

Atunci când condamnarea pentru faptele menţionate la lit. a) este împiedicată prin decesul 
autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale, nedemnitatea se poate declara dacă 
acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă. În acest caz, termenul de un 
an curge de la apariţia cauzei de împiedicare a condamnării, dacă aceasta a intervenit după deschiderea 
moştenirii. 

În cazurile prevăzute la lit. b) şi c), termenul de un an curge de la data când succesibilul a cunoscut 
motivul de nedemnitate, dacă această dată este ulterioară deschiderii moştenirii. 

Comuna, oraşul sau, după caz, municipiul în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data 
deschiderii moştenirii poate introduce acţiunea în constatarea nedemnităţii succesorale dacă, în afara 
autorului nedemnităţii succesorale, nu mai există alţi succesibili.  

În noul Cod civil, la art. 961, este prevăzută inclusiv înlăturarea efectelor nedemnităţii. Astfel, 
efectele nedemnităţii de drept sau judiciare pot fi înlăturate expres prin testament sau printr-un act 
autentic notarial de către de cujus.  Dacă după săvârşirea faptei care atrage nedemnitatea de cujus a lăsat 
un legat în favoarea nedemnului, efectele nedemnităţii nu vor fi înlăturate fără o declaraţie expresă din 
partea defunctului. 

 
Reprezentarea succesorală 

 În accepţiunea vechiului Cod Civil, art. 664-668,, reprezentarea succesorală este un beneficiu 
acordat de lege unui succesibil de grad mai îndepărtat de a culege partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit 
ascendentului lui dacă ar mai fi trăit. 

 Astfel, pentru a opera reprezentarea succesorală, persoana reprezentată trebuia să îndeplinească 
două condiţii: 

- locul  reprezentatului să fie vacant, respectiv reprezentatul să fi fost predecedat în momentul 
deschiderii moştenirii care este momentul morţii lui de cujus 

- locul reprezentatului să fie util, respectiv dacă ar fi trăit reprezentatul l-ar fi moştenit el însuşi pe 
defunct. 

Din aceste două condiţii rezultă că nu pot fi reprezentate persoanele nedemne sau care se află în 
viaţă în momentul deschiderii moştenirii. 

Potrivit noului Cod Civil, art. 967, poate fi reprezentată persoana lipsită de capacitatea de a 
moşteni, precum şi nedemnul, chiar aflat în viaţă la data deschiderii moştenirii.  
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De asemenea, reprezentarea operează chiar dacă reprezentantul este nedemn faţă de 
reprezentat sau a renunţat la moştenirea lăsată de acesta ori a fost dezmoştenit de el. 

Pentru a veni prin reprezentare succesorală la moştenirea defunctului, reprezentantul trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile generale pentru a-l moşteni pe acesta, respectiv: 

- să aibă capacitatea succesorală - să fie în viaţă în momentul deschiderii moştenirii 
- să aibă vocaţie succesorală – să fie rudă de sânge cu defunctul în linie directă fără limită de grad iar 

în linie colaterală până la gradul IV inclusiv 
- să nu fie nedemnă pentru a moşteni. 

 Spre exemplu avem următoarea speţă: 
 
 

 
 
  
 
 
 
 În acest caz atât în noul cât şi în vechiul Cod Civil moştenirea se va împărţi în mod egal între 

A, B, C, luând fiecare câte 1/3 din moştenire, D şi E fiind înlăturaţi de la moştenire potrivit principiului 
proximităţii gradului de rudenie (A, B, C sunt rude de gradul I cu de cujus pe când D şi E sunt rude de gradul 
II cu defunctul). 

 Dacă C este nedemn potrivit vechiului Cod Civil, D şi E nu vor beneficia de reprezentarea 
succesorală, întrucât locul persoanei reprezentate nu este vacant si util, persoana reprezentată fiind în 
viaţă în momentul deschiderii moştenirii, astfel încât moştenirea se va împărţi egal între A şi B (care îi vor 
înlătura de la moştenire pe D şi E care sunt rude de gradul II cu  de cujus), luând fiecare câte ½ din 
moştenire. Potrivit noului Cod Civil însă, D şi E vor beneficia de reprezentarea succesorală, astfel încât vor 
urca în locul şi gradul lui C, devenind moştenitori de gradul I şi moştenind cât ar fi moştenit C dacă ar fi 
acceptat succesiunea. Astfel, A şi B vor culege fiecare câte 1/3 din moştenire iar D şi E vor lua împreună tot 
1/3, respectiv câte 1/6 fiecare.   

 Dacă C a decedat înaintea lui de cujus în accepţiunea atât a vechiului cât şi a noului Cod 
Civil, D şi E vor beneficia de reprezentarea succesorală, astfel încât A şi B vor culege fiecare câte 1/3 din 
moştenire iar D şi E vor lua împreună tot 1/3, respectiv câte 1/6 fiecare. 

 
 
 
 Liberalităţile 

 

În noul Cod Civil, sunt reglementate penrtu prima dată împreună donaţiile şi testamentele, donaţia 
fiind scoasă din materia contractelor speciale şi trecută în materia succesiunilor. 

B 

D
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Potrivit art. 984 din noul Cod Civil, liberalitatea este actul juridic prin care o persoană dispune cu 
titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea unei alte persoane. Nu se pot face liberalităţi 
decât prin donaţie sau prin legat cuprins în testament. 

 Mai mult, în noua reglementare incapacităţile speciale sunt tratate împreună pentru toate 
liberalităţile şi nu distinct ca până acum. 

  Potrivit art. 990 din noul Cod Civil incapacităţile speciale în materia liberalităţilor sunt următoarele: 

(1) Sunt anulabile liberalităţile făcute medicilor, farmaciştilor sau altor persoane, în perioada în care, în 
mod direct sau indirect, îi acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a 
decesului. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): 

a) liberalităţile făcute soţului, rudelor în linie dreaptă sau colateralilor privilegiaţi; 

b) liberalităţile făcute altor rude până la al patrulea grad inclusiv, dacă, la data liberalităţii, dispunătorul 
nu are soţ şi nici rude în linie dreaptă sau colaterali privilegiaţi. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în privinţa preoţilor sau a altor persoane care acordau 
asistenţă religioasă în timpul bolii care este cauză a decesului. 

Dacă dispunătorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în 
anulare curge de la data la care moştenitorii au luat cunoştinţă de existenţa liberalităţii. 

În cazul în care dispunătorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar acţiunea în anularea donaţiei 
poate fi introdusă în termen de 3 ani de la data la care dispunătorul s-a restabilit. 

Totodată, spre deosebile de vechiul Cod Civil în noul Cod Civil la  art. 991 sunt prevăzute o serie de  
incapacităţile speciale în materia legatelor. 

Sunt anulabile legatele făcute în favoarea: 

a) notarului public care a autentificat testamentul; 

b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului; 

c) martorilor, în cazurile prevăzute la testamentul autentic şi la testamentele privilegiate; 

d) agenţilor instrumentatori, în cazurile prevăzute la testamentele privilegiate; 

e) persoanelor care au acordat, în mod legal, asistenţă juridică la redactarea testamentului. 

 La donaţie, la art. 1011 din  noul Cod Civil, este reglementată forma în care se poate încheia 
donaţia, prevăzându-se pentru prima dată şi  valoarea maximă pe care o poate avea darul manual. 

Forma donaţiei: 

(1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

(2) Nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale. 
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(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar 
sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei. 

(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, 
însoţit de tradiţiunea bunului 

De asemenea, la art. 1016 din noul Cod Civil este prevăzută  întoarcerea convenţională a bunurilor 
ce au făcut obiectul contractului de donaţie. Astfel, contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor 
dăruite, fie pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, 
cât şi descendenţii săi ar predeceda donatorului. 

 Testamentele 

 În noul Cod Civil testamentele sunt de două feluri: testamente ordinare (testamentul olograf şi 
testamentul autentic) şi testamentele privilegiate, nemaifiind reglementat testamentul mistic sau secret. 

Totodată s-au adus o serie de îmbunătăţiri cu privire la modalitatea de întocmire şi executare a 
acestora. 

 Testamentul olograf potrivit art. 1042 din noul Cod Civil înainte de a fi executat, se va prezenta 
unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare.În cadrul procedurii succesorale, notarul public 
procedează, în condiţiile legii speciale, la deschiderea şi validarea testamentului olograf şi îl depune în 
dosarul succesoral. Deschiderea testamentului şi starea în care se găseşte se constată prin proces-
verbal.Cei interesaţi pot primi, după vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale 
testamentului olograf. După finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se predă 
legatarilor, potrivit înţelegerii dintre ei, iar în lipsa acesteia, persoanei desemnate prin hotărâre 
judecătorească. 

 La testamentul autentic, potrivit art. 1046  din noul Cod Civil în scop de informare a persoanelor 
care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligaţia să îl înscrie, 
de îndată, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la 
existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului. 

 În cazul testamentelor privilegiate potrivit vechiului Cod Civil acestea îşi pierd eficacitatea după 6 
luni iar cel maritim după 3 luni după ce testatorul a încetat să mai fie împiedicat de a testa potrivit dreptului 
comun. 

 Potrivit art. 1048 din noul Cod Civil testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data când 
dispunătorul ar fi putut să testeze în vreuna dintre formele ordinare. Termenul se suspendă dacă 
testatorul a ajuns într-o stare în care nu îi este cu putinţă să testeze. 

 La art. 1049 din noul Cod Civil se reglementează testamentul sumelor şi valorilor depozitate. 
Dispoziţiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituţii 
specializate sunt valabile cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de legile speciale aplicabile 
acestor instituţii. Instituţiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului având ca obiect sume 
de bani, valori sau titluri de valoare decât în baza hotărârii judecătoreşti ori a certificatului de moştenitor 
care constată valabilitatea dispoziţiei testamentare şi calitatea de legatar, prevederile referitoare la 
raport şi reducţiune fiind aplicabile. Instituţiile de credit au obligaţia ca, la instituirea de către clienţii 
acestora a unei dispoziţii testamentare, să comunice, de îndată, menţiunea acesteia în Registrul naţional 
notarial. 

 Dezmoştenirea 
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 În noul Cod Civil este reglementată în mod expres instituţia dezmoştenirii. Potrivit art. 1074 
dezmoştenirea este dispoziţia testamentară prin care testatorul îi înlătură de la moştenire, în tot sau în 
parte, pe unul sau mai mulţi dintre moştenitorii săi legali. 

Dezmoştenirea poate fi de două feluri: 

- directă atunci când testatorul dispune prin testament înlăturarea de la moştenire a unuia sau mai 
multor moştenitori legali  

- indirectă atunci când testatorul instituie unul sau mai mulţi legatari. 

În cazul dezmoştenirii soţului supravieţuitor, moştenitorii din clasa cu care acesta vine în concurs 
culeg partea din moştenire rămasă după atribuirea cotei cuvenite soţului supravieţuitor ca urmare a 
dezmoştenirii.  

Dacă, în urma dezmoştenirii, pe lângă soţul supravieţuitor, vin la moştenire atât cel dezmoştenit, 
cât şi acela care beneficiază de dezmoştenire, acesta din urmă culege partea rămasă după atribuirea cotei 
soţului supravieţuitor şi a cotei celui dezmoştenit. 

Atunci când, în urma dezmoştenirii, un moştenitor primeşte o cotă inferioară cotei sale legale, 
moştenitorul cu care vine în concurs culege partea care ar fi revenit celui dezmoştenit. 

Dacă, în urma dezmoştenirii, o persoană este înlăturată total de la moştenire, cota ce i s-ar fi 
cuvenit se atribuie moştenitorilor cu care ar fi venit în concurs sau, în lipsa acestora, moştenitorilor 
subsecvenţi. 

Potrivit art. 1076 din noul Cod Civil dispoziţia testamentară prin care moştenitorii legali au fost 
dezmoşteniţi este supusă cauzelor de nulitate, absolută sau relativă, prevăzute de lege. Termenul de 
prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care cei dezmoşteniţi au luat cunoştinţă 
de dispoziţia testamentară prin care au fost înlăturaţi de la moştenire, dar nu mai devreme de data 
deschiderii moştenirii. 

 

Dreptul de opţiune succesorală 

În art. 1102 din noul Cod Civil este reglementată pentru prima dată vocaţia multiplă la moştenire. 
Moştenitorul care, în baza legii sau a testamentului, cumulează mai multe vocaţii la moştenire are, 
pentru fiecare dintre ele, un drept de opţiune distinct. Legatarul chemat la moştenire şi ca moştenitor 
legal îşi va putea exercita opţiunea în oricare dintre aceste calităţi. Dacă, deşi nu a fost încălcată rezerva, 
din testament rezultă că defunctul a dorit să diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca moştenitor 
legal, acesta din urmă poate opta doar ca legatar. 

 De asemenea, termenul de exercitare a dreptului de opţiune succesorală care în vechiul Cod Civil 
era de 6 luni în noul Cod Civil este de un an şi potrivit art. 1113 din noul Cod Civil pentru motive temeinice, 
la cererea oricărei persoane interesate, un succesibil poate fi obligat, cu aplicarea procedurii prevăzute 
de lege pentru ordonanţa preşedinţială, să îşi exercite dreptul de opţiune succesorală înăuntrul unui 
termen stabilit de instanţa judecătorească, mai scurt decât cel de un an. Succesibilul care nu optează în 
termenul stabilit de instanţa judecătorească este considerat că a renunţat la moştenire. 

La art. 1104 din noul Cod Civil este prevăzută prorogarea termenului de opţiune succesorală. În 
cazul în care succesibilul a cerut întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune 
succesorală, termenul de opţiune nu se va împlini mai devreme de două luni de la data la care i se 
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comunică procesul-verbal de inventariere. Pe durata efectuării inventarului, succesibilul nu poate fi 
considerat moştenitor, cu excepţia cazului în care a acceptat moştenirea. 

Întocmirea inventarului este reglementată de art. 1115 din noul Cod Civil potrivit căruia succesibilii, 
creditorii moştenirii şi orice persoană interesată pot cere notarului competent să dispună efectuarea 
unui inventar al bunurilor din patrimoniul succesoral, toate cheltuielile care se vor face în acest scop fiind 
în sarcina moştenirii. Dacă succesibilii sau persoanele care deţin bunuri din patrimoniul succesoral se 
opun, efectuarea inventarului este dispusă de către instanţa judecătorească de la locul deschiderii 
moştenirii. Inventarul se efectuează de către persoana desemnată prin acordul succesibililor şi al 
creditorilor sau, în lipsa unui asemenea acord, de către persoana desemnată fie de notar, fie, după caz, 
de instanţa de judecată competentă. 

Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea şi evaluarea provizorie a bunurilor 
ce se aflau în posesia defunctului la data deschiderii moştenirii. Bunurile a căror proprietate este contestată 
se vor menţiona separat. În inventar se cuprind menţiuni privind pasivul succesoral. Bunurile moştenirii 
care se găsesc în posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se află şi a motivului 
pentru care se găsesc acolo. În cazul în care, cu ocazia inventarierii, se va găsi vreun testament lăsat de 
defunct, acesta va fi vizat spre neschimbare şi va fi depus în depozit la biroul notarului public. Inventarul se 
semnează de cel care l-a întocmit, de succesibilii aflaţi la locul inventarului, iar în lipsa acestora sau în cazul 
refuzului lor de a semna, inventarul va fi semnat de 2 martori 

 În noul Cod Civil nu mai este reglementată acceptarea moştenirii sub beneficiu de inventar, 
acceptarea fiind expresă, tacită sau forţată. 

 Este prevăzut şi un termen special pentru constatarea nulităţii relative a actului de opţiune 
succesorală la art. 1124 potrivit căruia dreptul la acţiunea în anularea acceptării sau renunţării se prescrie 
în termen de 6 luni, calculat în caz de violenţă de la încetarea acesteia, iar în celelalte cazuri din 
momentul în care titularul dreptului la acţiune a cunoscut cauza de nulitate relativă. 

 

Sezina 

Potrivit vechiului Cod Civil beneficiau de sezină toate rudele în linie dreaptă, respectiv descendenţii 
şi ascendenţii, iar potrivit art. 1126 din noul Cod Civil sunt moştenitori sezinari soţul supravieţuitor, 
descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi. 

 

Certificatul de moştenitor 

 Potrivit vechiului Cod civil certificatul de moştenitor făcea dovada deplină în ceea ce priveşte 
calitatea de moştenitor şi cota fiecărui moştenitor. 

 Cu privire la efectele certificatului de moştenitor la art. 1133 din noul Cod Civil este prevăzut că 
certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada 
dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care 
se cuvine fiecăruia. 

 

 Moştenirea vacantă 



 7 

 Este reglementată de art. 1135-1140 din noul Cod Civil, fiind diferită în mare parte de cea 
reglementată în vechiul Cod Civil. 

 Astfel, atîta timp moştenirea nu a fost acceptată sau dacă succesibilul nu este cunoscut, notarul 
public competent poate să numească un curator special al moştenirii, pentru apărarea drepturilor 
moştenitorului eventual, având drepturi şi îndatoriri de administrare. În cazurile prevăzute, acţiunile 
împotriva moştenirii se vor îndrepta împotriva unui curator special, numit de notarul public competent, 
la cererea reclamantului. Dacă există indicii că moştenirea urmează a fi declarată vacantă, notarul public 
competent încunoştinţează şi organul care reprezintă comuna, oraşul sau, după caz, municipiul. 

Dacă în termen de un an şi 6 luni de la deschiderea moştenirii nu s-a înfăţişat niciun succesibil, 
notarul, la cererea oricărei persoane interesate, îi va soma pe toţi succesibilii, printr-o publicaţie făcută la 
locul deschiderii moştenirii, la locul unde se află imobilele din patrimoniul succesoral, precum şi într-un ziar 
de largă circulaţie, pe cheltuiala moştenirii, să se înfăţişeze la biroul său în termen de cel mult două luni de 
la publicare. Dacă niciun succesibil nu se prezintă în termenul fixat în publicaţie, notarul va constata că 
moştenirea este vacantă. 

Moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială 
se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în domeniul lor privat. Comuna, oraşul sau, după 
caz, municipiul intră în stăpânirea de fapt a moştenirii de îndată ce toţi succesibilii cunoscuţi au renunţat 
la moştenire ori, la împlinirea termenului de un an şi 6 luni, dacă nici un moştenitor nu este cunoscut. 
Moştenirea se dobândeşte retroactiv de la data deschiderii sale. Comuna, oraşul sau, după caz, 
municipiul suportă pasivul moştenirii vacante numai în limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral. 

 

 


