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REZUMAT 

Teză de doctorat Doru Trăilă 

 

Teza de doctorat este intitulată ”Acțiuni civile în materie succesorală” 

 

Teza de doctorat este structurată în patru titluri, fiecare fiind structurat în capitole, 

secțiuni și subsecțiuni. 

 

Titlul I intitulat ”Acțiuni civile” conține cinci capitole, după cum urmează: 

 

- primul capitol dezvoltă aspecte legate de acțiunea din dreptul roman, fiind analizată 

evoluția procedurii civile romane ca instrument de realizare a normelor de drept 

privat, în condițiile în care imperativele vieții social-economice impuneau păstrarea 

aparenței că dreptul a rămas neschimbat. De asemenea, este analizată 

delasineputerea, calea extrajudecătorească de protecție a drepturilor, care are anumite 

ecouri în sistemul nostru de drept, inițial consacrate în Legea nr. 99/1999 titlul VI, iar 

la acest moment în art. 2439-2440 Cod Civil. O altă instituție procesuală romană care 

a supraviețuit în sistemul nostru de drept este jus retentionis, care este și el analizat. 

Ultima parte a analizei dreptului roman se referă la definițiile acțiunii civile, 

insistându-se pe definițiile date de Celsus și de Justinian, 

- al doilea capitol cuprinde definiția acțiunii civile și analizează elementele acesteia 

așa cum rezultă din legislație și din doctrină. Astfel, legiuitorul Codului de procedură 

civilă a optat, la rândul său (după modelul Codului civil), pentru definirea acțiunii 

civile ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecţia 

dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi sau a unei alte situaţii juridice, 

precum şi pentru asigurarea apărării părţilor în proces. Cu alte cuvinte, dacă dreptul 

subiectiv civil al unei persoane – definit ca fiind posibilitatea recunoscută de legea 

civilă subiectului activ în virtutea căreia acesta poate, în limitele dreptului și moralei, 

să aibă o anumită conduită, să pretindă o conduită corespunzătoare (să dea, să facă 

ori să nu facă ceva) de la subiectul pasiv și să ceară concursul forței coercitive a 

statului, în caz de nevoie – este încălcat, mijlocul de restabilire a acestuia este 

acțiunea civilă, prin declanșarea procesului civil. analiza și reglementarea cuprinsă în 
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Codul civil, în materia prescripției extinctive, text propus și inspirat de autorul tezei 

dualiste a dreptului la acţiune, care face distincţie între dreptul material la acţiune şi 

dreptul procesual la acţiune. Dreptul material la acţiune, care nu se identifică şi nici 

nu se confundă cu dreptul subiectiv civil încălcat, contestat sau ameninţat şi nici cu 

acţiunea sau dreptul procesual la acţiune, ar consta în posibilitatea titularului de a 

obţine, prin constrângere, executarea unei prestaţii, recunoaşterea unui drept 

ameninţat şi contestat sau, după caz, aplicarea unei alte sancţiuni civile. Pe de altă 

parte, dreptul procesual la acţiune nu ar fi altceva decât dreptul de a accede liber la 

justiţie - drept subiectiv public - recunoscut de Constituţie oricărei persoane şi constă 

în facultatea sau posibilitatea acesteia de a sesiza instanţa şi de a solicita rezolvarea 

cauzei deduse judecăţii, adică de a pretinde judecătorului de a se pronunţa asupra 

cererii sale, fără însă de a o şi rezolva favorabil, chestiune care ţine de fondul 

dreptului dedus judecăţii. Această opinie, așa cum am arătat, a fost impusă la 

redactarea dispoziției normative referitoare la prescripția extinctivă, după cum 

urmează - dreptul material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se 

stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. În sensul 

dispoziției legale mai sus citate, prin drept la acţiune se înţelege dreptul de a 

constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să 

respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după 

caz. Precizarea din preambulul alineatului (2) al art. 2500 C.civ. este binevenită, cât 

timp până la urmă, definirea dreptului la acțiune în Codul civil din toate 

perspectivele – așadar, inclusiv procesuală – ar fi putut crea impedimente practice, 

dar și teoretice. Dreptul la acțiune, în opinia autorului mai sus citat, reprezintă tocmai 

posibilitatea titularului dreptului subiectiv ori a persoanelor sau organelor cărora 

legea le recunoaște legitimare procesuală activă de a recurge, în caz de nevoie, la 

forța de constrângere a statului. În ceea ce mă privește, față de opțiunea clară a 

legiuitorului de a defini acțiunea civilă în sens obiectiv, consider că s-a atins 

obiectivul principal de a sublinia că acţiunea civilă este o instituţie complexă care nu 

se confundă nici cu dreptul subiectiv şi nici cu cererea de chemare în judecată, 

acțiunea civilă fiind așadar un ansamblu de mijloace procesuale pentru protecţia 

dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi sau unei alte situaţii juridice, 

precum şi pentru asigurarea apărării părţilor în proces. 
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- al treilea capitol cuprinde clasificarea acțiunilor civile, fiind analizată și distincția 

ce trebuie făcută între acțiuni și cererea de chemare în judecată, în funcție de 

criteriile consacrate de doctrină, respectiv: modul de clasificare după calea 

procedurală aleasă de către reclamant pentru apărarea dreptului și importanța 

practică a acestei clasificări, modul de clasificare în funcție de scopul material 

urmărit de către reclamant și, în sfârșit, modul de clasificare după natura dreptului ce 

se valorifică prin acțiune. Unul dintre mijloacele procesuale prin care se exercită 

acțiunea civilă îl constituie cererea în justiție, prin intermediul căreia persoana fizică 

sau juridică solicită concursul instanței în vederea ocrotirii drepturilor și intereselor 

sale legitime. Astfel, cererea îndeplinește două funcții – prima, transformarea 

acțiunii civile din noțiune abstractă în proces și a doua, sesizarea organului de 

jurisdicție cu soluționarea pretenției deduse judecății. Cererea, în general, este actul 

de procedură prin care autorul acesteia se adresează instanței cu o pretenție, 

solicitându-i, după caz, să statueze asupra acelei pretenții ori să facă ea însăși actele 

de procedură subsecvente la care legea o obligă. Este un act de procedură de 

învestire și totodată de solicitare: sub primul aspect, astfel se dă expresie principiului 

disponibilității în procesul civil, sub al doilea aspect, astfel se dă expresie dreptului 

părții de acces la justiție și obligației instanței de a decide, potrivit cu natura și cu 

scopul cererii făcute. Cu toate acestea, s-a observat că, în realitate, noțiunea de 

acțiune este utilizată în două sensuri – unul larg, cel reprezentat de totalitatea 

mijloacelor procesuale organziate de legea procesuală pentru protecția dreptului 

subiectiv civil, și unul restrâns, în care acțiunea este sinonimă cu cererea de chemare 

în judecată. Clasificarea acțiunilor și criteriile utilizate pentru clasificarea acțiunilor 

are în vedere înțelesul restrâns al acțiunii. Astfel înțelese diferențele, dar și legăturile, 

dintre acțiune și cererea în justiție se explică reglementarea cuprinsă în art. 29 

C.pr.civ. care cuprinde definiția acțiunii, respectiv reglementarea cererilor în justiție 

cuprinsă în art. 30 și urm. C.pr.civ. De altfel, în lucrările de specialitate anterioare 

Codului de procedură civilă se arăta în mod corect că, ”ocupându-ne de clasificarea 

acțiunilor, nu înseamnă însă că trebuie să uităm vreun moment că legea procesulaă 

are în vedere cererea, deci una din formele de manifestare a acțiunii, iar nu acțiunea 

ca atare.” 
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- capitolul patru cuprinde condițiile de exercitare a acțiunii civile: capacitatea 

procesuală, calitatea procesuală și transmiterea calității procesuale, afirmarea unei 

pretenții, interesul și sancțiunea încălcării dispozițiilor referitoare la condițiile de 

exercitare a acțiunii civile. În doctrină se precizează că exerciţiul acţiunii este liber, 

în sensul că nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru faptul că a invocat pretenţii 

nejustificate, iar, pe de altă parte, deoarece exerciţiul ei nu este supus, în principiu, 

unor garanţii sau autorizări prealabile. Acţiunea este facultativă şi pentru a pune în 

mişcare formele procedurale care alcătuiesc conţinutul acţiunii este necesară voinţa 

de a acţiona. O dată ce această voinţă există, trebuie îndeplinite şi anumite condiţii 

de exerciţiu, menționate mai sus. Capacitatea procesuală este reflectarea în plan 

procesual a capacității civile din dreptul substanțial și se divide în capacitate 

procesuală de folosință și capacitate procesuală de exercițiu. Capacitatea de folosinţă 

este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile arată art. 34 C.civ., în 

timp ce capacitatea procesuală de folosință constă în aptitudinea unei persoane de a 

avea drepturi și obligații în plan procesual – art. 56 C.pr.civ. Simbioza dintre dreptul 

substanțial și dreptul procesual este subliniată în codul de procedură civilă în art. 36, 

calitatea procesuală fiind determinată de transpunerea în plan procesual a subiectelor 

raportului juridic civil concret dedus judecății - calitatea procesuală rezultă din 

identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este 

dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate 

constituie o chestiune de fond. Art. 32 lit. c) C.pr.civ. pretinde ca o condiţie de 

exercitare a acţiunii civile formularea unei pretenţii, ceea ce echivalează cu afirmarea 

unui drept subiectiv civil sau a unei alte situaţii juridice care nu se poate realiza decât 

pe calea justiţiei. Noul cod a evitat însă să folosească în art. 30 alin. (1) şi în art. 32, 

astfel cum făcea art. 109 alin. (1) din vechiul Cod, expresia de „afirmare a unui 

drept” sau „pretinderea unui drept”, deoarece a fost exprimată în doctrină temerea că, 

reţinându-se această condiţie, ar trebui ca judecătorul să verifice dacă într-adevăr 

dreptul există sau nu înainte de judecată. S-a arătat în doctrină că, în realitate, 

verificarea în fapt a existenţei dreptului pretins, a temeiniciei pretenţiei formulate se 

face tocmai pe calea acţiunii civile, când prin hotărârea ce se va pronunţa se clarifică 
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incertitudinea provocată de afirmaţiile contradictorii ale părţilor din litigiu. Interesul 

este o condiţie de exercitare a acţiunii civile şi reprezintă folosul practic pe care o 

parte îl urmăreşte prin punerea în mişcare a unui mijloc procesual ce intră în 

conţinutul acţiunii. Este firesc, s-a spus, ca procedura judiciară să nu fie pusă în 

mişcare dacă nu aduce părţii niciun avantaj legal, ci urmăreşte numai şicanarea părţii 

adverse, încărcând inutil rolul instanţelor. Această cerinţă, considerată de bun simţ 

încă din secolul XIX, este sugestiv exprimată prin două vechi maxime, preluate de 

doctrina de drept procesual civil: „pas d’interes pas d’action” (nu este interes, nu 

este acţiune) şi „d’interes est la mesure des actions” (interesul este măsura 

acţiunilor). În analiza art. 32 am observat că în alin. (1) se stabilesc patru condiţii de 

exercitare a acţiunii civile (capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul și 

formularea unei pretenții). Denumirea marginală a art. 40 trimite în mod generic la 

sancţionarea încălcării tuturor condiţiilor, dar, în fapt, în realitate art. 40 alin. (1) are 

în vedere numai primele trei dintre condiţiile analizate de art. 32, respectiv 

capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul. Cererile făcute de o persoană 

care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în 

cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori 

apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără 

calitate ori ca lipsită de interes, după caz. În mod corect în doctrină se arată că eşecul 

cererii nu este definitiv, deoarece procesul poate fi redeschis de o persoană care ar 

justifica calitatea procesuală, respectiv va putea fi pornit din nou, chemând în 

judecată o persoană care are calitate procesuală pasivă. Codul nu permite, în 

principiu, înlocuirea pe parcursul procesului a unei persoane fără calitate procesuală 

cu una care ar justifica această calitate. Aceasta, desigur, dacă nu şi-ar găsi aplicare 

prevederile art. 39 ori dacă reclamantul nu îşi modifică cererea de chemare în 

judecată în condiţiile prevăzute de art. 204 alin. (1) şi (3) sau dacă nu se recurge, în 

cazul acţiunilor reale, la arătarea titularului dreptului în condiţiile art. 75-77 NCPC. 

Sancţiunea respingerii cererii sau apărării intervine şi în cazul în care instanţa 

constată lipsa interesului sau o cerinţelor pe care interesul trebuie să le îndeplinească. 

Invocarea lipsei de interes se face prin intermediul excepţiei care, întrucât priveşte 

exerciţiul dreptului la acţiune, este excepţia procesuală de fond peremptorie. Ea 

poate fi invocată şi de către procuror sau instanţă din oficiu. În alin. (2) al art. 40 se 
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prevede că încălcarea dispoziţiilor titlului care reglementează acţiunea civilă poate 

atrage aplicarea şi a altor sancţiuni decât cele prevăzute la alin. (1), prevăzute 

desigur şi ele în lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi 

despăgubit, potrivit dreptului comun. De exemplu, art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) 

sancţionează cu amendă judiciară introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri 

principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi 

de atac, vădit netemeinice. 

- capitolul final cuprinde o enumerare a  acțiunilor în materie succesorală, fiind 

identificate cele care vor fi aprofundate în teza de doctorat: acțiunea în reducțiunea 

liberalităților excesive, petiția de ereditate și acțiunea de ieșire din indiviziune 

succesorală. 

 

Titlul II cuprinde acțiunea în reducțiunea liberalităților excesive, avându-se în 

vedere: noțiunea și istoricul reglementării în dreptul roman, legiuirile vechi din țara 

noastră (Codul Ipsilanti, Codul Caragea, Codul Calimah) și în dreptul altor țări 

(dreptul francez, dreptul anglo-saxon).  

În capitolele următoare este cuprinsă analiza reglementării acestei acțiuni în Noul 

Cod civil: sediul materiei, definiția, corelația cu raportul donațiilor și cu partajul 

judiciar, persoanele care au calitate procesuală activă (moștenitorii rezervatari, 

succesorii acestoara și creditorii chirografari ai moștenitorilor rezervatari) și calitate 

procesuală pasivă, ordinea în care se realizează reducțiunea (reducerea prioritară a 

legatelor și situația donatarului insolvabil) și căile de realizare (prin bună învoială și 

pe cale judecătorească), prescripția acțiunii, efectele reducțiunii (ineficacitatea 

legatelor, desființarea donațiilor, precum și restituirea în natură și prin echivalent), 

precum și unele particularități, cum ar fi reducțiunea liberalităților în uzufruct și rentă 

viageră, reducțiunea liberalităților excesive în cazul depășirii cotității disponibile 

speciale a soțului supraviețuitor, liberalitățile care intră sub incidența art. 1090 

C.civ., prezumția de donație, reducțiunea liberalităților în materia proprietății 

intelectuale. Titlul se încheie cu un capitol referitor la elemente de drept francez în 

legătură cu această acțiune și cu un capitol care cuprinde concluzii. 

Astfel, prin acțiunea în reducțiunea liberalităților excesive se înțelege ansambul 

mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protecția judiciară a dreptului 
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subiectiv la rezerva succesorală, drept conferit de legiuitor unor moștenitori legali, și 

anume a celor care se bucură de rezervă legală – art. 1086 – 1088 C.civ. Așadar, dacă 

în urma determinării valorii concrete a rezervei succesorale (rezervă globală, ca sumă 

a rezervelor individuale ale moștenitorilor legali rezervatari) se constată că 

liberalitățile făcute de defunct (atât donațiile, cât și legatele) depășesc cotitatea 

disponibilă, aducând atingere rezervei, ele urmează a fi reduse în limitele cotității 

disponibile. Reducţiunea liberalităţilor excesive este indisolubil legată de rezerva 

succesorală. Aceasta din urmă reprezintă una dintre cele mai controversate instituţii 

ale dreptului civil. De-a lungul timpului au existat concepţii diferite, pornind de la 

negarea totală a acestei instituţii şi până la recunoaşterea ei într-o măsură limitată. 

În ceea ce privește întinderea rezervei succesorale, legiuitorul a renunțat la sistemul 

codului Cuza, care combina mai multe sisteme de determinare a rezervei succesorale, 

stabilind că rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din 

cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit 

ca moştenitor legal. Se menține și instituția cotității disponibile speciale a soțului 

supraviețuitor, cu toate dificultățile practice de aplicare a fostului art. 939 C.civ. 

Cuza, printr-o reglementare care s-a dorit a simplifica, dar, după câțiva ani de la 

intrarea în vigoare a noului cod civil, se pare că a creat deja două curente de 

interpretare și de aplicare. Astfel, liberalităţile neraportabile făcute soţului 

supravieţuitor, care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi decât cei 

comuni lor, nu pot depăşi un sfert din moştenire şi nici partea descendentului care a 

primit cel mai puţin. Dacă defunctul nu a dispus prin liberalităţi de diferenţa dintre 

cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1.089 şi cotitatea disponibilă specială, 

atunci această diferenţă revine descendenţilor. Dispoziţiile de mai sus se aplică în 

mod corespunzător atunci când descendentul menţionat la alin. (1) a fost 

dezmoştenit direct, iar de această dezmoştenire ar beneficia soţul supravieţuitor. 

Sunt vizate atât donaţiile – propriu-zise, deghizate, indirecte, darurile manuale – cât 

şi legatele – universale, cu titlu universal, cu titlu particular (inclusiv cel sub forma 

clauzei testamentare având ca obiecte sume de bani depuse la C.E.C.). În aceste 

condiţii, liberalităţile făcute ce depăşesc cotitatea disponibilă, încălcând astfel 

rezerva succesorală, vor fi supuse reducţiunii, urmând a fi reduse în limitele cotităţii 

disponibile. Cotitatea disponibilă, conform art. 1089 C. civ., este partea din bunurile 
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moştenirii care nu este rezervată prin lege şi de care defunctul putea dispune în mod 

neîngrădit prin liberalităţi. Astfel, cotitatea disponibilă este acea fracţiune a 

succesiunii de care de cuius este liber să dispună cu titlu gratuit prin liberalităţi, în 

ciuda prezenţei moştenitorilor rezervatari - cotitatea disponibilă este partea din 

bunurile moştenirii care nu este rezervată prin lege şi de care defunctul putea 

dispune în mod neîngrădit prin liberalităţi. Potrivit reglementării în vigoare, cotitatea 

disponibilă va fi întotdeauna de cel puțin 1/2 din moştenire – fiind evident influențată 

de moștenitorii rezervatari care vin efectiv la moștenirea defunctului. Art. 1096 C. 

civ. prezintă ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive. Desigur, această problemă se 

pune doar în condiţiile în care defunctul a făcut mai multe liberalităţi (donaţii sau 

legate) care încalcă cotitatea disponibilă. Astfel, trei reguli sunt prevăzute în articolul 

1096, care guvernează ordinea reducţiunii şi care vor fi detaliate mai jos, respectiv: 

a) reducerea prioritară a legatelor; b) reducerea deodată şi proporţională a legatelor; 

c) reducerea succesivă a donaţiilor începând cu cea mai nouă. Principiul ce stă la 

baza acestor trei reguli este că liberalităţile sunt reductibile în ordinea vechimii lor, 

exprimat şi prin adagiul latin prior tempore, potior iure şi numai dacă au aceeaşi dată 

urmează să fie reduse proporţional cu valoarea lor. Reducţiunea liberalităţilor 

excesive este o instituţie ce are în vedere păstrarea bunurilor în cadrul familiei, 

favorizând transmiterea acestora peste generaţii, iar pentru a proteja moştenitorii 

rezervatari împotriva liberalităţilor excesive ale defunctului, legiuitorul a stabilit ca o 

parte din moştenire să li se cuvină acestora în mod imperativ, chiar împotriva voinţei 

defunctului. Încălcarea rezervei succesorale contravine celor mai elementare norme 

de morală, aceasta având şi un caracter social, familia fiind nucleul de bază al 

societăţii, rolul principal al reducţiunii liberalităţilor excesive fiind apărarea rezervei 

succesorale. Justificarea reducţiunii liberalităţilor excesive are ca fundament 

reîntregirea rezervei succesorale şi astfel îndeplinirea unei datorii naturale de pietate 

între ascendenţi şi descendenţi, precum şi între soţi. Dacă cel ce lasă moştenirea ar 

putea dispune de bunurile sale în mod nelimitat, s-ar crea posibilitatea pentru unii 

părinţi să-şi înstrăineze, cu titlu gratuit, întreaga avere. Aceleaşi probleme ar putea 

apărea şi între soţi sau între copii şi părinţi atunci când ordinea firească a lucrurilor ar 

fi denaturată şi părinţii ar veni la moştenire în calitate de moştenitori rezervatari. Cu 

toate acestea, nu pot să mă întreb dacă, limitând arbitrariul și abuzul lui pater 
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familias, nu îl expunem pe acesta din urmă indiferenței descendenților săi (sau, în 

lipsa acestora, indiferenței ascendenților privilegiați) care, știindu-se protejați de lege 

prin instituția rezervei succesorale, trebuie numai să se abțină de la faptele de 

nedemnitate succesorală în relația cu acesta, pentru a putea veni la moștenirea 

acestuia cu o cotă, chiar și în noul sistem al codului civil, destul de importantă – de 

maxim jumătate din avere, chiar și împotriva voinței sale. 

 

Titlul III analizează petiția de ereditate, fiind structurat în șapte capitole, după cum 

urmează: 

- primul capitol cuprinde analiza noțiunii și istoricul reglementării. Astfel, Petiția de 

ereditate a fost definită ca fiind o acțiune prin care o persoană cere instanței 

judecătorești recunoașterea titlului său de moștenitor legal sau legatar (universal 

sau cu titlu universal) și obligarea la restituirea bunurilor succesorale 

(universalitate sau cotă-parte) a persoanei care – pretinzându-se de asemenea 

moștenitor universal sau cu titlu universal, deține aceste bunuri (sau unele dintre 

ele) în această calitate, drepturile pretinse de cele două părți fiind inconciliabile. În 

dreptul actual, petiția de ereditate a păstrat intactă fizionomie care o avea în dreptul 

roman, de unde își trage originea. Petiția de ereditate este una din acțiunile cele mai 

vechi din dreptul roman și nu a suferit, până în zilele noastre, decât modificări 

neînsemnate. 

- al doilea capitol cuprinde aspectele privind părțile în petiția de ereditate, respectiv 

faptul că reclamant nu poate fi decât persoana care se pretinde a fi succesor universal 

sau cu titlu universal respectiv succesorii ei în drepturi – cesionarii de drepturi 

succesorale sau moștenitorii ei, inclusiv prin retrasmitere în caz de deces anterior 

inițierii și finalizării dezbaterii succesorale, iar pârât nu poate fi decât o persoană care 

pretinde a fi succesor universal sau cu titlu universal și care posedă bunurile 

succesorale în această calitate, 

- în capitolele următoare se analizează caracterele juridice ale acestei acțiuni, instanța 

competentă material și teritorial, dovada calității de moștenitor, efectele petiției de 

ereditate (efecte între adevăratul moștenitor și moștenitorul aparent și efectele față de 

terți), căile de atac în materie. La fel ca și titlul precedent, analiza se încheie cu un 

capitol consacrat elementelor specifice dreptului francez. Astfel, m-am raliat opiniei 
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formulate sub imperiul vechiului cod civil în sensul că petiția de ereditate este o 

acțiune reală, caracter păstrat și sub imperiul Codului civil. De asemenea, a fost 

analizat caracterul divizibil al acțiunii, sensul divizibilității petiției de ereditate este 

acela că fiecare pretins moștenitor – în caz de pluralitate – trebuie să acționeze sau să 

se apere în nume propriu, neputând reprezenta – prin efectul legii – pe ceilalți 

comoștenitori, iar hotărârea obținută este opozabilă numai față de părțile litigante. 

Codul civil, la art. 1130, arată că … poate obține oricând recunoașterea calității sale 

de moștenitor contra …” O asemenea formulă conduce, în opinia mea, la o 

imprescriptibilitate a acțiunii – ”oricând”. Soluția de altfel, era susținută de o parte a 

doctrinei chiar înaintea adoptării și intrării în vigoare a Codului civil. Potrivit art. 

1131 C.civ., recunoaşterea calităţii de moştenitor îl obligă pe deţinătorul fără titlu al 

bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu aplicarea 

regulilor prevăzute la art. 1635-1.649. Așadar, restituirea se face în natură sau, dacă 

restituirea în natură nu mai este posibilă, în echivalent, iar valoarea prestațiilor de 

restituit se face la momentul la care debitorul obligației de restituit a primit ceea ce 

trebuie restituit. Cu privire la efectele admiterii petiției de ereditate față de terți, art. 

1131 alin. (2) trimite la condițiile menținerii actelor încheiate de nedemn asupra 

bunurilor din moștenire, regimul acestora fiind reglementat de art. 960 alin. (3) C.civ. 

Astfel, actele de conservare, precum şi actele de administrare, în măsura în care 

profită moştenitorilor, încheiate între moștenitorul aparent şi terţi, sunt valabile.  

 

Titlul IV cuprinde analiza acțiunii de ieșire din indiviziune succesorală (partajul 

judiciar succesoral). 

- primul  capitol al acestui titlu cuprinde noțiunea și istoricul reglementării în dreptul 

roman (părțile în actio familiae herciscundae, efectele acțiunii în dreptul roman și 

placitum divisionis). Astfel, o definiție sintetică este aceea conform căreia partajul 

(împărțeala) este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării de proprietate 

comună, în sensul că bunul sau bunurile stăpânite în comun se împart, în 

materialitatea lor, între titulari. Încă din Legea celor XII table a fost recunoscută 

actio familiae herciscundae (acțiunea care urmărea împărțirea moștenirii), a cărei 

inițiere dădea naștere unui judicium duplex (fiecare împricinat fiind, în același timp, 

și reclamant, și pârât), așa că sfârșitul acestei acțiuni putea să conducă la 
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condamnarea reclamantului. Astfel de acțiuni sunt cele trei acțiuni de împărțeală - 

actio familiae herciscundae, actio communi dividundo și actio finium regundorum¸ 

care se mai numeau și actiones mixtae. Nu însă de la început era posibil așa ceva – 

pentru a satisface interesele în joc, pentru a permite fiecărui copărtaș să joace în 

instanța de ieșire din indiviziune două roluri, și pe cel de reclamant, și pe cel de 

pârât, s-a modificat în acest sens formula acțiunilor de împărțeală, și prin aceasta au 

devenit duplice (în formula inițială, numai concluziile reclamantului puteau fi luate 

în considerare). 

- capitolele următoare cuprind analiza reglementării de drept material și de drept 

procesual, cu privire la: părțile în acțiune; obiectul împărțelii judiciare; instanța 

competentă; aspecte cu privire la cererea de chemare în judecată și sesizarea 

instanței; hotărârea de partaj; efectele și căile de atac împotriva hotărârii. 

În dreptul roman, împărțeala era atributivă sau strămutătoare de proprietate, iar nu 

declarativă. Formula aceasta presupunea că fiecare copărtaș este presupus a deține 

drepturile sale de la ceilalți copărtași ai săi. Bunurile care constituie un lot sunt 

presupuse, înainte de a face obiectul unui drept exclusiv din partea unui copărtaș, a 

trece prin patrimoniul defunctului, întâi, și prin cele ale tuturor moștenitorilor, în 

urmă. Și aceasta nu este decât consecința faptului că romanii concepeau împărțeala 

ca o varietate a schimbului – fiecare coindivizar era considerat a pierde drepturile 

sale în loturile celorlalți, în schimbul drepturilor celorlalți în lotul său.  

Consecințele acestui mod de a privi lucrurile erau importante – fiecare coindivizar 

era ținut să respecte drepturile consimțite asupra bunurilor din lotul său, de către 

ceilalți, în timpul indiviziunii.  

Pentru o lungă perioadă de timp, inclusiv în dreptul nostru civil, împărțeala sau actul 

de partaj a avut un efect declarativ, așadar retroactiv, iar aceasta a fost determinată de 

mai mulți factori. 

În mod obișnuit, se susține că principala cauză pentru care s-a ajuns la efectul 

retroactiv a fost faptul că, în vechiul drept francez, transferurile de proprietate esreu 

supuse unor taxe în profitul seniorului. Așadar, cât timp împărțeala continua să fie 

văzută ca un transfer deproprietate, ca în dreptul roman, era supusă plății acestor 

impozite. Ca o armă împotriva fiscalității feudale, se născocește ideea retroactivității 

împărțelii – copărtașii erau considerați că își dețin drepturile direct de la defunct, 
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motiv pentru care nu mai erau datorate taxele asupra împărțelii peste cele care 

oricum trebuiau plătite pentru succesiune ca atare. 

Cu toate acestea, în studii specializate s-a ajuns la concluzia că, în realitate, rațiuni de 

drept civil, iar nu de drept fiscal au determinat ideea retroactivității partajului. Iar 

aceasta în principal în ceea ce privește datoriile proprii ale unuia dintre coproprietari 

care eventual constituiau și garanții asupra unui bun din masa partajabilă. În urma 

împărțirii bunurilor, bunul grevat de garanție era atribuit altui coproprietar. În 

perioada 1538-1595 au existat mai multe hotărâri care au invalidat urmăririle silite 

imobiliare în astfel de condiții. Mai mult, Parlamentul Parisului s-a pronunțat prin 

hotărâri din 1569, 1581 și 1595 în sensul că ipoteca constituită în timpul indiviziunii 

de un copărtaș nu poate greva după împărțeală și loturile celorlalți.  

La acest moment, începând cu reglementarea din Codul civil – art. 680 – și încheind 

cu reglementarea din Codul de procedură civilă – art. 994 – legiuitorul român a 

revenit la tradiția de drept roman, dând efect constitutiv actului de partaj, indiferent 

că este voluntar sau judecătoresc. 

Astfel, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al 

sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere de la data stabilită în actul de 

partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărţelii voluntare, 

sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 

În ceea ce privește imobilele, dispoziția din Codul civil este corelată cu dispozițiile 

art. 885 C.civ. referitoare la efectele constitutive de drepturi ale înscrierii în cartea 

funciară, astfel încât efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de 

partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, 

după caz, au fost înscrise în cartea funciară. 

Consider că dispozițiile cuprinse în art. 680 alin. (2) referitoare la producerea 

efectelor juridice ale partajului numai dacă actul de partaj sau hotărârea 

judecătorească definitivă au fost înscrise în cartea funciară trebuie aplicate la acest 

moment prin prisma art. 56 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului 

civil. 

Astfel, dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare 

prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea 

lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea, la 
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cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate 

cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Până la data finalizării lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-

teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele 

respective, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a altor drepturi 

reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat în mod valabil, 

se face numai în scop de opozabilitate faţă de terţi. 

În legătură cu această procedură specială se mai cercetează măsurile de conservare și 

măsurile asigurătorii ce se pot lua în legătură cu bunurile ce formează obiectul 

partajului, precum și elemente de drept comparat – drept francez și drept european. 

Sechestrul judiciar, care interesează în mod deosebit lucrarea de față, este definit de 

Codul de procedură civilă în art. 971 - fiind indisponibilizarea bunurilor ce formează 

obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea pazei 

acestora unui administrator-sechestru. În ceea ce privește sechestrul judiciar, trebuie 

precizat că, din perspectivă procesuală, procedura de instituire, ca procedură 

specială, este reglementată de art. 971-976 C.pr.civ., dar, sub anumite aspecte de 

fond, de Codul civil – art. 2138-2143. 

Titlul se încheie cu un capitol amplu ce cuprinde concluzii, analize personale și o 

propunere. Astfel, proprietatea imobiliară în România, și anume proprietatea asupra 

terenurilor agricole este extrem de fragmentată, iar suprafața medie a exploatărilor 

agricole a scăzut – în cifre absolute – chiar și față de nivelul anului 1905, când 

suprafața medie era de 3.27 ha/exploatare agricolă individuală, la 1,73 ha/exploatare 

agricolă în 2002, respectiv la 1,95 ha/exploatare agricolă în 2012. 

În condițiile în care media de vârstă a titularilor exploatărilor agricole este extrem de 

ridicată – 44,4% din exploatările agricole aparțin unor persoane cu o vârstă de peste 

64 de ani, fărâmițarea exploatărilor agricole pare a urma un trend ascendent. Este 

corect însă și faptul că, la acest moment, avem și factori de coagulare a proprietății 

agricole, determinate de doi factori – relaxarea constituțională și legală în ceea ce 

privește achiziționarea terenurilor extravilane de către străini și creșterea nivelului 

investițiilor străine în agricultură, dublate de reducerea populației rurale, cauzată nu 

numai de îmbătrânirea populație, dar și de exodul tinerilor către zonele urbane -în 
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perioada 1990-2011, populația rurală a scăzut cu 750.000 persoane, iar populația 

ocupată din agricultură a scăzut cu 800.000 persoane. 

Am analizat în cuprinsul tezei modificările aduse procedurii de partaj prin Codul 

civil intrat în vigoare în 2011, cât și prin Codul de procedură civilă intrat în vigoare 

în 2013. În ce măsură sprijină noile dispoziții legale dezvoltarea exploatațiilor 

agricole, respectiv stopează procesul de fărâmițare a acestora, în condițiile în care 

principiul egalității în natură nu a primit nici un corectiv dintre cele implementate în 

Franța, de exemplu? Aș putea spune că deloc. 

În aceste condiții, cred că revine doctrinei și practicii judecătorești rolul de a tempera 

elanul potențial distructiv al principiului egalității în materie de partaj, fără deosebire 

de natura bunului aflat în masa indiviză. Și aceasta poate fi realizată inclusiv prin 

prevalența principiului egalității valorice asupra egalității în natură. Tocmai în acest 

sens am arătat mai sus că atribuirea provizorie este pe deplin compatibilă cu ipoteza 

în care unicul bun aflat în masa indiviză este un imobil teren agricol, de exemplu. În 

această măsură vom putea depăși curentul practicii și al doctrinei actuale, 

armonizând interesele generale cu cele particulare. 

 

 

 

 

 


