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CUVÂNT ÎNAINTE 
Am întocmit actualul curs de drept succesoral, pe considerentul 

că majoritatea apariţiilor editoriale aflate în circulaţie, apărute după 
intrarea în vigoare a Codului civil în anul 2011, au tratat, din punctul 
nostru de vedere, mult prea pretenţios instituţiile juridice specifice 
dreptului succesoral, pentru a putea fi la îndemâna studentului. Am 
încercat să valorificăm experienţa de la catedră în întocmirea lucrării de 
faţă, pe care am intitulat-o „Dreptul asupra moştenirii. Explicaţii 
teoretice şi aspecte practice”. 

Am împărţit, didactic, lucrarea în şapte capitole, încercând să 
respectăm tematica (structura) unui curs de „succesiuni” ce se predă într-
un singur semestru la majoritatea facultăţilor de drept din ţara noastră. 
Am realizat această lucrare într-o viziune proprie, axându-ne însă pe 
recomandarea asiduă şi permanentă de a puncta modul în care sunt 
evidenţiate şi analizate problemele juridice în diferite cursuri, monografii, 
tratate aflate în circulaţie sau în fonduri documentare ale bibliotecilor, 
făcând trimitere cât mai exactă la fiecare lucrare avută în vedere. 

Scopul lucrării noastre tinde spre asigurarea unei cunoaşteri 
profunde a principalelor instituţii juridice care marchează dreptul la 
moştenire în ţara noastră, de către fiecare student şi de a-i pune la 
dispoziţie acestuia, un material teoretic care să îi folosească atât pentru 
asimilarea cunoştinţelor în timpul studenţiei, dar şi ulterior, după 
absolvire, când va fi în situaţia de a candida pentru accederea în 
profesiile ce solicită pregătire juridică de specialitate. 

Autorii 
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1. Noţiunea şi felurile moştenirii 

1.1. Aspecte generale. Terminologie 

Actuala legislaţie a adoptat noţiunea de moştenire, făcând notă 
aparte faţă de Codul civil de la 1864, care oscila între noţiunile de 
moştenire şi succesiune. 

Deşi textele din Legea 71/2011, în art. 213 impun că, după 
intrarea în vigoare a Noului C.civ.1, se vor folosi numai termenii şi 
expresiile din C.civ., şi în prezent se continuă a se folosi alternativ 
noţiunile de moştenire sinonim cu succesiune. Toţi autorii consideră că 
nu este nici o greşeală a se folosi noţiunea de succesiune ca echivalent 
al moştenirii2.  

Totuşi se impune următoarea precizare, delimitare pentru noi 
juriştii: 

a. Noţiunea de succesiune are o accepţiune mai largă, în sensul că 
desemnează atât transmisiunile de patrimonii, fracţiuni de 
patrimonii sau drepturi individual determinate, între vii – inter 
vivos, sau pentru cauză de moarte – mortis causa; se realizează 
o succesiune în privinţa titularilor dreptului de proprietate, nu 
numai pentru cauză de moarte, ci şi pentru contracte translative 
de proprietate, care sunt acte juridice între vii. 
Ex: cumpărătorul dintr-un contract de vânzare-cumpărare 
este succesor cu titlu particular al vânzătorului. Idem, în 
cazul cesiunii de contract în cazul preluării datoriei (art. 
1315-1320 C.civ., art. 1599-1608 C.civ.). 

                                                            
1 Noul C.civ. (Îl vom regăsi în textul lucrării abreviat: C.civ.) – Legea nr. 287/2009, cu 
completările şi modificările aduse prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare. 
2 G. Boroi, L. Stănciulescu, (2012), Instituţii de drept civil în reglementarea noului 
C.civ., Editura Hamangiu, Bucureşti, pp. 513-514; Ilioara Genoiu, (2012), Dreptul la 
moştenire în noul C.civ., Editura C.H. Beck, Bucureşti; Emod Veress, (2012), Drept 
civil. Moştenirea. Liberalităţile conform noului C.civ., Editura C.H. Beck, Bucureşti.  
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b. În sens restrâns (stricto sensu), succesiunea reprezintă trans-
miterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una 
sau mai multe persoane în fiinţă (art. 953 C.civ.). Când 
vorbim de patrimoniu avem în vedere art. 31, al. 1 C.civ. 

c. Mai avem situaţia când termenul de moştenire – succesiune 
este folosit şi în sens de masă succesorală, pentru a desemna 
patrimoniul defunctului transmis pe calea succesiunii (obiectul 
transmisiunii succesorale) – bunurile mobile şi imobile. 

 
În determinarea sediului materiei, facem referire la Constituţia 

României, care la art. 46 prevede că „Dreptul la moştenire este 
garantat”, asigurându-se la nivel de principiu că, acest drept poate fi 
realizat efectiv prin intervenţia instituţiilor statului3, în cazul în care nu 
este respectat ori acordat. 

În Codul civil actual, regăsim materia moştenirilor şi liberalită-
ţilor reglementată în Cartea a IV-a, intitulată Despre moştenire şi 
liberalităţi, structurată astfel: Titlul I – Dispoziţii referitoare la 
moştenire în general (art. 953-962); Titlul II – Moştenirea legală (art. 
963-983); Titlul III – Liberalităţile (art. 984-1.099); Titlul IV – 
Transmisiunea şi partajul moştenirii (art. 1.100-1.163). 

În Capitolul VI., Secţiunea 1, art. 91 din Legea 71/2011 - pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, regăsim 
următoarele: „Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a 
Codului Civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii”, 
ca atare legiuitorul prevede o dispoziţie tranzitorie, care face trimitere 
la Codul civil de la 1864. 

Raportându-ne la prevederile C.civ., potrivit art. 557: „Dreptul 
de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, 
moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al 
posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin 
ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci 
când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi”. 
                                                            
3 Al. Bacaci, Ghe. Comăniţa, (2003), Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, 
Bucureşti, p. 2. 
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Observăm importanţa dată de legiuitor acestui mod de a asigura 
continuitatea proprietăţii în beneficiul indivizilor.  

Pe calea moştenirii, se transmite nu numai dreptul de proprietate, 
ci poate fi transmis întregul patrimoniu sau o fracţiune de patrimoniu al 
persoanei decedate, sau alte drepturi decât cel de proprietate. 

În legătură cu persoana decedată, ea este denumită de cujus 
(denumirea în latină); autor – autorul moştenirii (avem în vedere şi 
discutăm art. 78 C.civ. – Respectul datorat persoanei decedate şi art. 79 
C.civ. – Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate); defunct – 
denumirea regăsită de regulă atât în Codul civil cât şi în doctrină; 
testator – persoana care lasă testament. 

În legătură cu cel ce dobândeşte patrimoniul: în cadrul succesiunii 
legale: moştenitor, succesor, urmaş (art. 975, al. 1 C.civ.); în cadrul 
moştenirii testamentare: legatar. 

În legătură cu patrimoniul transmis: patrimoniu succesoral, 
masă succesorală. 

Raportat la prevederile art. 953 C.civ., stricto sensu, succesiunea 
reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate 
către una sau mai multe persoane în fiinţă.  

Aşadar, concluzionăm: 
- Moştenirea reprezintă transmiterea unui patrimoniu; 
- Obiectul transmisiunii este reprezentat de un patrimoniu (art. 

31 C.civ.), adică o universalitate de drepturi şi obligaţii şi nu 
de bunuri individual determinate; 

- Subiectele raportului juridic de moştenire sunt reprezentate 
de: persoana fizică decedată cu calitate de transmiţător şi de 
una sau mai multe persoane fizice sau juridice, cu calitate de 
dobânditori. 

- Poate avea calitate de transmiţător numai persoana fizică, nu 
şi cea juridică; 

- Persoana fizică al cărei patrimoniu se transmite trebuie să fie 
decedată, pentru că moştenirea este o transmisiune pentru 
cauză de moarte (mortis causa); 

- Dobânditor al unei moşteniri poate fi atât persoana fizică cât 
şi cea juridică, inclusiv Statul; 


