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CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR

Notar public Adrian zăRIE

(Abstract)
The heir certificate is the genuine notarial paper issued by the 

public notary after the finalization of the notarial legal heir procedure 
reglemented by law number 36/1995 and the regulation of applying 
its law, which certifies the quality of a person of being legal or 
testamentary heir of a deceased person.

Keywords: heir certificate, quality heir certificate, supplementary 
heir certificate, inheritance certificate, vacant inheritance certificate,  
European heir certificate.

1. DEFINIţIA ŞI CARACTERIzAREA 
CERTIFICATULUI I)E MOŞTENITOR

Certificatul de moştenitor este actul emis de notarul public, după 
finalizarea procedurii succesorale notariale, reglementată de Legea 
nr. 36/1995 şi Regulamentul de aplicare a acestei legi, care atestă 
calitatea unei persoane de a fi moştenitor legal sau testamentar al unei 
persoane decedate1.

Certificatul de moştenitor este definit ca fiind un „înscris oficial 
prin care. la încheierea procedurii succesorale notariale, organul 
notarial de stat competent constată (cu efect retroactiv, de la data 
deschiderii succesiunii) calitatea de moştenitor a unei persoane, ca 
şi drepturile sale succesorale, constituind totodată mijlocul legal de 
dovadă a acestei calităţi şi a acestor drepturi”2.
1 A se vedea M. Mureşan, J. Kocsis, R. Maxim, Drept civil. Succesiuni, Ed. Cordial Lex, 
Cluj-Napoea, p. 140.
2 A se vedea M. Costin,  M. Mureşan, V. Ursa, Dicționar de Drept civil. Ed. Științifică și 
Enciclopedică, București, 1980, p. 79.
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Este de asemenea definit ca fiind „înscrisul oficial prin care se 
concretizează încheierea procedurii succesorale notariale prin care se 
constată de către notarul public, cu efect retroactiv de la data deschiderii 
succesiunii, atât calitatea de succesor (legal sau testamentar) a celor 
ce, prin acceptarea moştenirii, şi-au consolidat vocaţia succesorală 
faţă de persoana decedată, cât şi componenţa masei succesorale şi 
întinderea drepturilor succesorale ale fiecărui moştenitor”3.

Într-o definiţie sintetică, se arată că certificatul de moştenitor „este 
o sinteză a activităţii desfăşurate în cadrul procedurii succesorale 
notariale, fiind un document oficial constatator al calităţii de succesor 
şi act caracteristic procedurii necontencioase, care nu constituie însă 
singurul mijloc de dovadă a calităţii de moştenitor”4.

Certificatul de moştenitor nu este un titlu de proprietate, ci numai 
o confirmare a calităţii de moştenitor, motiv pentru care nu poate fi 
invocat ca just titlu în scopul de a beneficia de împlinirea prescripţiei 
achizitive de 10-20 de ani.

Prin certificatul de moştenitor, succesorul, dacă nu este sezinar, 
este trimis în posesia efectivă a bunurilor dobândite prin succesiune.

Certificatul de moştenitor se eliberează la cererea oricărui moştenitor 
legal sau testamentar acceptant de către notarul public mai întâi sesizat 
de la locul deschiderii moştenirii, după expirarea termenului de opţiune 
succesorală şi numai dacă nu există neînţelegeri între moştenitori cu 
privire la întinderea drepturilor lor şi la compunerea masei succesorale.

Dacă moştenitorii sunt cunoscuţi, au acceptat succesiunea şi este 
neîndoielnic că nu există şi alţi moştenitori, certificatul de moştenitor 
poate fi eliberat şi mai înainte de împlinirea termenului de opţiune 
succesorală. Poate fi eliberat şi de îndată, în temeiul unui testament, 
dacă acesta îndeplineşte condiţiile legale de valabilitate, nu conţine 
dispoziţii contrare legii şi este cert că nu aduce atingere drepturilor 
moştenitorilor rezervatari5.

În situaţia în care apar neînţelegeri, procedura succesorală 
notarială, care este necontencioasă, se suspendă şi părţile sunt 

3 A se vedea M. N. Costin, M.C. Costin, Dicționar de drept civil, Ed. Lumina Lex, Bucu-
reşti,  p. 188.
4 A se vedea I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2008. p. 43.
3 A se vedea M. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, op. cit., p. 80
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îndrumate să se adreseze instanţei de judecată. Ulterior, certificatul 
de moştenitor se va elibera la cerere, în conformitate cu hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a finalizat procesul şi s-au 
soluţionat neînţelegerile dintre moştenitori.

Dacă procedura succesorală a fost suspendată, în condiţiile 
legii, datorită neprezentării moştenitorilor, aceştia pot cere oricând 
redeschiderea ei şi eliberarea certificatului de moştenitor.

2. NATURA jURIDICă A CERTIFICATULUI 
DE MOŞTENITOR

2.1. Natura juridică de act autentic a certificatului de moştenitor
Certificatul de moştenitor este un act notarial. În acest sens, atât 

art. 1132 din Noul Cod civil, cât şi art. 83 din Legea nr. 36/1995 
dispun că el se eliberează de către notarul public.

De aceea, certificatul de moştenitor se încadrează în categoria 
actelor autentice2.

Actul autentic este, potrivit art. 1171 C. civ., acela care s-a făcut cu 
solemnităţile cerute de lege de un funcţionar public, care are dreptul 
de a funcţiona în locul unde actul s-a făcut7.

Cerinţele sale fundamentale cumulative sunt:
• să fie întocmit de un funcţionar public;
• funcţionarul public să dispună de competenţa materială şi 

teritorială pentru a întocmi actul;
• actul să fie întocmit cu respectarea formalităţilor prevăzute de lege.

Consecinţele lipsei cumulului de cerinţe sunt prevăzute de art. 
1172 C. civ., potrivit căruia actul ce nu poate fi autentic din cauza 
necompetenţei sau a necapacităţii funcţionarului sau din lipsă de 
forme, este valabil ca scriptură sub semnătură privată, dacă s-a 
iscălit de părţile contractante. Cu alte cuvinte, când pe înscris există 
semnătura părţilor care l-au încheiat, suntem în prezenţa înscrisului 
sub semnătură privată.
6 A se vedea F. Vădeanu. Transmisiunea moştenirii. Ed. Wolters Kluwer, 2010, p. 297-301.
7 Potrivit art. 1317 din Codul civil francez, „l`acte authentique est celui qui a été reçu par 
officiers publics ayant le droit d`instrumenter dans le lieu où l`acte a été rédigé, et avec les so-
lennités requises”. Conform Legii nr. 230/2000, „il peut être dressé sur support électronique 
s`il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d`État”

6
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Această soluţie se desprinde din prevederile textului amintit, care 
nu fac trimitere şi la cerinţele cerute de art. 1179 şi 1180 C. civ. pentru 
valabilitatea înscrisului sub semnătură privată. Legea se mulţumeşte 
cu singura condiţie a semnării înscrisului de către părţi tocmai 
datorită existenţei, ab initio, a unei aparenţe de autenticitate. O atare 
aparenţă decurge din însuşi faptul întocmirii înscrisului de către un 
agent public. Dacă forma autentică reprezintă o condiţie de validitate 
a operaţiei juridice, actul este afectat de nulitate absolută şi, drept 
urmare, nu se mai ridică nici problema probaţiunii actului3.

Actul autentic constituie un mijloc de probă preconstituită, unde 
forma autentică nu exprimă, de regulă, cerinţa ad validitatem a 
actului juridic, dată fiind regula consensualismului, însă, în anumite 
circumstanţe prevăzute de legiuitor, aceasta este imperativă, cum este 
cazul, de exemplu, al donaţiei ( art. 813 C. civ.).

Forţa probantă a actului autentic derivă din aceea că a fost 
autentificat de către un funcţionar de stat sau de către notarul public, 
aşa încât, fiind un act regulat întocmit, având o minimă aparenţă de 
legalitate, se bucură de prezumţia de autenticitate, ceea ce atrage 
inversarea sarcinii probei . Puterea doveditoare a înscrisului autentic 
comportă unele circumstanţieri în funcţie de conţinutul său. In această 
privinţă, se impune să facem distincţie între menţiunile referitoare 
la constatările personale ale agentului instrumentator şi declaraţiile 
propriu-zise ale părţilor4. Menţiunile înscrisului privitoare la faptele 
materiale petrecute în faţa organului instrumentator şi constatate prin 
propriile sale simţuri (ex propriis sensibus), în cadrul şi în limitele 
atribuţiilor sale, fac dovadă până la înscrierea în fals. Astfel, fac dovadă 
până la înscrierea în fals: semnăturile părţilor, semnătura agentului 
instrumentator, menţiunile privind prezentarea şi identificarea părţilor, 
locul de încheiere a actului şi data încheierii înscrisului.

In schimb, declaraţiile părţilor nu pot fi verificate, sub aspectul 
realităţii lor, de către agentul instrumentator. De aceea, enunţurile 
făcute de părţi şi trecute într-un înscris autentic nu fac dovadă decât 

8 A se vedea 1. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Căile de atac şi procedurile 
speciale. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. p. 352
9 A se vedea A. Ionașcu, Probele în procesul civil. Editura Științifică, Bucureşti, 1970, p. 108; 
I. Leș , Manul de drept notarial, ediția a II-a, Ed. C. H. Beck, București 2008, p. 65.
10 A se vedea A. Ionaşcu, op. cit., p. 109-114.

8

10

9
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până la proba contrară. Întreaga valoare a unor asemenea declaraţii 
decurge din semnătura părţilor. Prin urmare, este firesc ca atare 
declaraţii să aibă aceeaşi putere probatorie, indiferent dacă înscrisul 
este autentic sau numai sub semnătură privată.

Autentificarea unui înscris nu constituie însă un impediment 
în exercitarea unei acţiuni în anulare bazată pe existenţa viciilor 
de consimţământ, a lipsei de capacitate sau a fraudei la lege. De 
asemenea, persoana interesată poate promova şi o acţiune pentru 
constatarea caracterului simulat al actului autentic.

In raport cu terţii, opozabilitatea actului autentic este stabilită de 
art. 1173 C. civ., potrivit căruia actul autentic are deplină credinţă în 
privinţa oricărei persoane despre dispoziţiile şi convenţiile ce constată.

Din aceste dispoziţii se poate trage concluzia că legea consacră 
opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic. Această opozabilitate 
se referă, aşa cum rezultă în mod clar din art. 1173 alin. (1) C. civ., la 
„dispoziţiile şi convenţiile” pe care le constată înscrisul. Dispoziţiile 
pe care le constată înscrisul îşi trag tăria din recunoaşterea raportului 
juridic de către părţi. O atare recunoaştere, pe care legea o prezumă 
reală până la dovada contrară, este una şi aceeaşi faţă de toţi, adică 
atât faţă de părţi, cât şi faţă de terţele persoane.

S-a susţinut în literatura de specialitate5 că art. 1173 C. civ. este 
în contradicţie cu principiul enunţat de art. 1174 alin. (1) C. civ., care 
dispune că „actul cel autentic sau cel sub semnătură privată are tot 
efectul între părţi despre drepturile şi obligaţiile ce constată, precum 
şi despre ceea ce este menţionat în act, peste obiectul principal al 
convenţiei, când menţionarea are un raport oarecare cu acest obiect’’.

Textele menţionate trebuie înţelese în sensul că efectele actului 
autentic se produc numai între părţi, iar drepturile şi obligaţiile 
reciproce ale părţilor nu pot fi ignorate de terţi. Cu alte cuvinte, primul 
text se referă la opozabilitatea faţă de terţi a înscrisului autentic, iar 
cel de-al doilea la efectele actului între părţi12“. Aceasta nu înseamnă 
că actul încheiat între părţi poate crea îndatoriri faţă de o a treia 
persoană, căci aceasta din urmă se poate obliga numai prin propria 
sa voinţă, „dar că opozabilitatea actului faţă de terţi este privitoare 
11 A se vedea FI. Măgureanu. Înscrisurile, mijloace de probă în procesul civil, Ed. Lumina 
Lex, 1997, p. 85-92.
12 A se vedea I. Leș. Manual de drept notalial, p. 67.

11
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numai la drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, considerate ca 
fapte a căror existenţă nu poate fi ignorată de terţi”6. Ca urmare, cele 
două texte nu sunt contradictorii, ci sunt complementare7.

Din această prezentare se desprinde şi importanţa actului autentic 
pentru viaţa juridică şi preferinţa care i se acordă, preferinţă care nu 
este întru totul legitimă. Chiar dacă, în sistemele moderne de drept 
probele nu au o forţă probantă prestabilită, este incontestabil că. 
din punct de vedere practic, înscrisurile autentice se află în fruntea 
mijloacelor de dovadă.

Cel care posedă un înscris autentic cu privire la un drept 
subiectiv nu se poate afla în postura celui căruia i se poate aplica 
adagiul latin idem est non esse aut non probari (absenţa unei probe 
este egală cu absenţa dreptului). Deşi acest adagiu poate şoca la 
o primă analiză, importanţa sa practică este pe deplin actuală. 
Altfel, este exact numai „o jumătate de adevăr”, deoarece un drept 
se poate concepe şi în afara mijloacelor susceptibile de a-i stabili 
existenţa, iar unele drepturi se realizează în mod voluntar, chiar 
dacă dovada lor ar fi imposibilă.

2.2. Natura juridică de act notarial a certificatului de 
moştenitor

Actul notarial constituie una dintre formele actului autentic, fiind 
întocmit de notarul public, cu respectarea legii.

În raport de prevederile Legii nr. 36/1995 şi de consideraţiunile 
doctrinare8, notarii publici nu pot fi încadraţi în categoria funcţionarilor 
publici, dată fiind profesia lor liberală.

Din dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 36/1995 rezultă că actul 
îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, 
este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. Cu 
alte cuvinte, notarul participă la exerciţiul suveranităţii statului, fiind 
însărcinat să apere interesele private care îi sunt încredinţate9.

13 A se vedea I. Stoenescu, S. Zilberstein. op. cit., p. 353.
14 Ibidem.
15 Idem, p. 64.
16 Cu referire la calitatea notarilor de titulari ai unui serviciu de autoritate publică, a se vedea 
C. Murzea, E. Poenaru. Procedura succesorală notarială, ed.a 2-a, Ed. C. H. Beck, Bucu-
reşti, 2008., p. 13.

13

14

15

16
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Actul notarial trebuie să aibă la temelie adevărul, notarul public 
având îndatorirea sacră de a pune adevărul mai presus de orice (art. 9 
alin. final din Codul deontologic al notarilor publici din România10).

3. CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR - ACT 
NOTARIAL SUSTRAS PROCEDURII AUTENTIFICăRII 

ACTELOR NOTARIALE

Certificatul de moştenitor este act autentic, dar nu este supus 
procedurii autentificării. În competenţa notarului intră înscrisurile 
redactate de el personal, de parte personal sau de avocat ( art. 8 lit. b ).

Sfera actelor autentice depăşeşte pe aceea a actelor notariale, 
întrucât sunt emise şi de alte autorităţi, aşa cum sunt, de pildă, 
hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele judecătoreşti.

Procedura autentificării actelor notariale este cârmuită de legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Legea nr. 589/2004 
privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, Ordinul 
Ministrului Justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului 
de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, modificat prin Ordinul nr. 
2503/2002 şi prin Ordinul nr. 1758/C/2004, Statutul Uniunii Naţionale 
a Notarilor Publici din România, Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 
233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare 
a Legii nr. 36/1995.

Potrivit art. 49 din Legea nr. 36/1995, îndeplinirea actelor notariale. 
în afară de redactarea înscrisurilor şi de consultaţiile juridice notariale, 
se constată prin încheiere, care va cuprinde:

a) sediul biroului notarial;
b) denumirea încheierii și numărul acesteia;
c) data îndeplinirii actului notarial;
d) numele şi prenumele notarului public;
e) locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul îndeplinirii 

în afara sediului biroului notarial, precizându-se împrejurarea care 
justifică întocmirea înscrisului în acel loc;

f) numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora 
şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori 
17 Publicat în Legislaţia notarială. Ed. C.H. Beck, ediţia a 8-a, 2009, p. 139-146.

17
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asistate, precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, cu excepţia 
încheierilor prin care se dă dată certă înscrisurilor sau se legalizează 
copii de pe înscrisuri;

g) arătarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului 
notarial întocmit în raport cu natura acelui act;

h) constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii acestuia de 
către părţi;

i) menţiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului şi 
cuantumul acestora; 

j) semnătura notarului public;
k) sigiliul biroului notarului public.
Acestora li se adaugă cerinţele impuse de art. 65, astfel:
a) constatarea că s-a luat consimţământul părţilor;
b) constatarea că înscrisul a fost semnat în faţa notarului de toţi cei 

ţinuţi să-l semneze. Menţiunea notarului public că una dintre părţi nu 
a putut semna ţine loc de semnătură pentru aceasta;

c) numărul anexelor cuprinse în actul autentic;
d) dispoziţia de învestire cu formă autentică, care se exprimă prin 

cuvintele: „Se declară autentic prezentul înscris”.
Art. 52 dispune că încălcarea cerinţelor prevăzute la art. 49 lit. 

c), f), j) si k) se sancţionează cu nulitatea, iar a celorlalte cerinţe cu 
anularea, în afară de cazul în care îndeplinirea acestora rezultă din 
lucrările actului.

Părţile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul 
public prin menţiunea în încheiere că ele sunt cunoscute personal de 
acesta. In cazul în care notarul public nu cunoaşte părţile, este obligat 
să se convingă de identitatea lor, stabilită, după caz, prin:

a) acte de identitate sau legitimaţii oficiale prevăzute cu semnătură, 
ştampila şi fotografia posesorului;

b) atestarea avocatului care asistă partea;
c) doi martori de identitate, cunoscuţi personal de notarul public 

sau legitimaţi conform lit. a).
Nu poate fi martor de identitate cel care:
a) nu a împlinit 18 ani;
b) figurează în act ca parte sau ca beneficiar;
c) din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu este apt pentru 

dovedirea identităţii.
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Art. 58-67 din Legea nr. 36/1995 reglementează procedura de 
autentificare.

La început, se stabileşte identitatea părţilor, ele putând fi şi 
reprezentate de către un mandatar cu procură specială autentică (art. 
58 alin. final).

Dacă părţile sunt cunoscute personal de notar, se va face menţiune 
în încheiere. În celelalte cazuri, se trece la examinarea actelor de 
identitate, a legitimaţiilor oficiale (semnătură, ştampilă, fotografie, 
posesor), atestarea calităţii de avocat ce reprezintă partea ori doi 
martori de identitate.

Dacă apar dificultăţi cu privire la capacitatea mintală a părţilor, se 
parcurge o etapă prealabilă constând în atestarea de către un medic 
specialist printr-un act în formă scrisă dacă partea poate să-şi exprime 
în mod valabil consimţământul în momentul încheierii actului (art. 
59).

Consimţământul părţilor se ia în conformitate cu art. 60, după 
citirea actului, acestea fiind întrebate de notarul public dacă i-au 
înţeles conţinutul şi dacă cele cuprinse în act exprimă voinţa lor. 
Procedura permite ca, pentru motive întemeiate, notarul public, în 
calitate de agent instrumentator, să poată lua, pe cale separată, dar în 
aceeaşi zi, consimţământul părţilor care figurează în act. Încheierea 
de încuviinţare a autentificării va menţiona ora şi locul luării 
consimţământului fiecărei părţi.

Potrivit art. 61. declaraţia de voinţă a surdului, mutului sau 
surdomutului, ştiutori de carte, se va da în scris în faţa notarului 
public, prin înscrierea de către parte. înaintea semnăturii, a menţiunii 
..consimt la prezentul act. pe care l-am citit”. În cazul în care surdul, 
mutul sau surdomutul se găsesc, din orice motiv, în imposibilitate de a 
scrie, declaraţia de voinţă se va lua prin interpret. De asemenea, pentru 
luarea consimţământului unui nevăzător, notarul public va întreba 
dacă a auzit bine când i s-a citit înscrisul şi dacă cele auzite reprezintă 
voinţa sa, consemnând acestea în încheierea de autentificare.

În ce priveşte persoanele în imposibilitate de a semna datorită 
infirmităţii, a bolii sau din orice alte cauze, se va face menţiune despre 
aceste circumstanţe în încheierea notarială, menţiunea suplinind 
semnătura ( art. 62 ).
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Se poate solicita de notar ca martorii pentru stabilirea identităţii să 
fie prezenţi şi la semnarea actului.

Legiuitorul impune prin art. 64 ca toate exemplarele originale ale 
înscrisului autentificat, cerute de părţi, precum şi cel ce se păstrează în 
arhiva biroului notarial, împreună cu anexele care fac parte integrantă 
din acest înscris, să fie semnate în faţa notarului public de către părţi 
sau reprezentanţii lor şi. după caz, de cei chemaţi a încuviinţa actele pe 
care părţile le întocmesc, de martorii asistenţi, atunci când este cerută 
prezenţa lor şi, dacă este cazul, de cel care a redactat înscrisul, fiecare 
parte putând solicita cel puţin un exemplar original al înscrisului 
autentic.

Calitatea de titlu executoriu a actului notarial este conferită prin 
art. 66 în cazul în care constată o creanţă certă şi lichidă, ea fiind 
dobândită de la data exigibilităţii acesteia18.

Efectele actului autentic curg dc la data încheierii de autentificare. 
Face excepţie situaţia în care se admite plângerea îndreptată împotriva 
încheierii, conform art. 67, când notarul public va da încheierea de 
autentificare a actului în baza hotărârii judecătoreşti irevocabile şi 
va menţiona că actul produce efecte de la înregistrarea cererii de 
autentificare.

4. ÎNChEIEREA FINALă - ACT PREALABIL 
CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR

Potrivit art. 81 din Legea nr. 36/1995 şi art. 82 alin. (2) din Ordinul nr. 
710/C/l995, procedura succesorală notarială se finalizează printr-o încheiere 
finală, ce se redactează de îndată, în condiţiile în care există bunuri, un consens 
al părţilor şi s-au administrat probe suficiente în acest sens.

Încheierea finală va cuprinde, alături de menţiunile comune 
încheierilor notariale, pe cele de la alin. (2) din art. 81 al legii, astfel:

- numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului; data 
decesului;

- numele, domiciliul şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor 
şi legatarilor: bunurile şi datoriile succesiunii;
18 Prin decizia nr. 84/25.05.1999 a Curții Constituționale s-a constatat că aceste dispoziții 
derogatorii de la cele ale art. 376 C. pr. civ. sunt constituționale.
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- taxele de timbru, onorariul, precum şi alte date care au fost 
necesare la soluţionarea cauzei.

Dacă moştenitorii şi-au împărţit bunurile prin bună-învoială, în 
încheiere se va arăta modul de împărţeală şi bunurile succesorale 
atribuite fiecăruia. Actul de împărţeală va putea fi cuprins în încheierea 
finală sau se va putea întocmi separat, într-una din formele prescrise 
de lege.

Pe baza încheierii finale. în termen de 20 de zile, se redactează 
certificatul de moştenitor sau de legatar.

5. CONţINUTUL CERTIFICATULUI 
DE MOŞTENITOR

Certificatul de moştenitor sau de legatar trebuie să cuprindă19:
• antetul biroului notarial care a rezolvat cauza, cu denumirea şi 

adresa;
• numărul dosarului succesoral şi anul înregistrării;
• titlul certificatului de moştenitor, numărul certificatului şi data 

eliberării;
• numele notarului instrumentator, cu arătarea certificării pieselor 

dosarului, data încheierii finale, dispoziţiile legale aplicate;
• datele defunctului, numele, prenumele, ultimul domiciliu şi 

data decemasa succesorală: ca activ, bunuri mobile, imobile, cu 
descrierea lor şi trimitere la actele de proprietate, iar ca pasiv, 
datoriile rămase în moştenire, cu diferite trimiteri la documentele 
necesare, precum şi arătarea unor sarcini asupra bunurilor 
succesorale cu o descriere clară a acestora, precizarea cotei 
soţului supravieţuitor din bunurile comune, dacă bunurile aveau 
acest caracter;

• specificarea naturii succesiunii, legală sau testamentară, cu arătarea 
testamentului, deschiderea acestuia, felul acestuia, confirmarea de 
către moştenitori, procesul- verbal de constatare a stării materiale 
a testamentului olograf;

• arătarea moştenitorilor acceptanţi: numele, prenumele, domiciliul, 
calitatea şi cota de bunuri ce-i revine fiecăruia, la moştenitorii 
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testamentari se vor arăta bunurile lăsate prin testament şi, în caz 
de partaj de ascendent, deschiderea partajului;

• predarea succesiunii în indiviziune, fiecărui coindivizar recunoscându-
i-se un drept individual absolut şi exclusiv asupra cotei ideale:

• dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor, cu referire 
la mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice şi darurile 
de nuntă;

• calculul rezervei şi al cotităţii disponibile cu reducţiunea 
liberalităţilor excesive, în înţelegerea persoanelor care au invocat 
reducţiunea;

• raportul donaţiilor;
• în cazul în care moştenitorii au înţeles să partajeze voluntar 

bunurile: descrierea modului de împărţeală şi arătarea sultelor 
dacă este cazul, cu modalităţile de plată;

• locul unde s-a întocmit actul, numărul de exemplare, câte s-au 
eliberat părţilor, câte s-au păstrat la dosar (inclusiv cel pentru 
mapa permanentă de conservare );

• semnătura şi sigiliul notarului;
• menţionarea taxelor de timbru, a onorariului şi a timbrului judiciar 

şi modalitatea de plată, cu arătarea chitanţei, sub semnătura 
secretarului asistent;

• menţiunea că s-a depus pentru publicitate la judecătorie un 
exemplar, data, numărul şi conducătorul de carte funciară care l-a 
preluat, cu arătarea taxelor percepute sau menţiunea că s-a eliberat 
moştenitorului certificatul, pentru a face diligenţele necesare 
publicităţii, sub semnătura acestuia.
In cazul în care nu s-a întocmit inventarul bunurilor succesorale, 

se va face menţiune despre acest fapt în certificatul de moştenitor.
Actul se poate redacta atât pe suport scriptic, cât şi pe suport 

electronic, în acest din urmă caz cu respectarea Legii nr. 589/2004 
privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, a Ordinului 
Ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 500/2009 
privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
589/2004.

Certificatul de moştenitor întocmit în formă electronică se poate 
întocmi şi elibera doar de notarul public înscris în Registrul notarilor 
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publici autorizaţi să efectueze acte notariale în formă electronică ( art. 
27-29 din Ordinul nr. 500/2009 ).

6. FORţA PROBANTă A CERTIFICATULUI 
DE MOŞTENITOR20

Certificatul de moştenitor este un act constatator, iar nu constitutiv 
de drepturi, în sensul că el nu conferă calitatea de moştenitor, ci doar o 
constată. El nu face parte din categoria actelor susceptibile de învestire 
cu formulă executorie în condiţiile art. 376 C. pr. civ.

Certificatul de moştenitor îndeplineşte două funcţii, astfel:
este un mijloc de însezinare, moştenitorii nesezinari dobândind 

posesiunea moştenirii pe această bază; este un instrument probator.
Se mai susţine că certificatul de moştenitor este o convenţie încheiată 

pe cale notarială, ce reprezintă acordul părţilor cu privire la calitatea de 
moştenitor a fiecăruia şi întinderea drepturilor succesorale21.

Certificatul de moştenitor nu conferă calitatea de moştenitor, 
calitate ce derivă din lege sau din voinţa defunctului exprimată în 
testament, ci doar constată această calitate. Drepturile succesorale se 
dobândesc din chiar momentul deschiderii moştenirii, dar se confirmă 
şi se consolidează retroactiv prin acceptarea moştenirii.

Puterea doveditoare a certificatului de moştenitor rezultă din 
dispoziţiile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, ce prevede că „până 
la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor 
face dovadă deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau 
bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte”. De asemenea, 
face aceeaşi dovadă şi în ce priveşte compunerea masei succesorale.

Certificatul de moştenitor face dovadă deplină între moştenitorii 
ce au consimţit la eliberarea sa, puterea sa doveditoare decurgând din 
chiar acordul de voinţă al moştenitorilor, în această situaţie certificatul 
de moştenitor având valoarea unei convenţii22. S-a decis că certificatul 
de moştenitor, reprezentând acordul succesorilor în legătură cu calitatea 
20 A se vedea I. Popa, I. Leș, În legătură cu natura juridică și puterea doveditoare a certifi-
catului de moștenitor, precum și acțiunea în anularea acestuia, în „Dreptul”, nr. 11/1997, p. 
38.
21 A se vedea C. Murzea, E. Poenaru, op. cit., p. 86.
22 A se vedea Trib Suprem, secț. civ., dec. nr. 672/1976, în Culegere de decizii, 1976, p. 150; 
idem, dec. nr. 514/1972, în Culegere de decizii, 1972, p. 164. 
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de succesor a acestora, întinderea drepturilor lor şi bunurile moştenirii, 
constituie o dovadă între moştenitori cu privire la cele ce cuprinde. De 
aici şi caracterul convenţional al acestuia, între cei chemaţi la succesiune.

Faţă de terţele persoane, certificatul de moştenitor face dovadă 
numai până la proba contrară, atât în ce priveşte vocaţia succesorală, 
cât şi întinderea ei şi modul în care moştenitorii s-au înţeles să împartă 
moştenirea. Faţă de terţi, chiar în situaţia existenţei unui singur 
succesor, certificatul de moştenitor nu poate face dovadă decât cu 
privire la calitatea acestuia ca moştenitor care a dobândit cu acest 
titlu bunurile ce constituie masa succesorală; cât priveşte componenţa 
masei succesorale, certificatul de moştenitor nu poate face o asemenea 
dovadă, chiar dacă o menţionează în cuprinsul său. Patrimoniul 
defunctului se transmite succesorului în situaţia juridică în care se 
afla la decesul acestuia. Dacă defunctul, în legătură cu bunurile sale, 
era obligat să facă dovada existenţei dreptului său de proprietate, 
nu se poate susţine în mod temeinic că trecerea unor bunuri în 
masa succesorală, cu ocazia dezbaterilor în faţa notarului, probează 
şi dreptul de proprietate al moştenitorului asupra acestor bunuri; a 
admite o asemenea forţă probantă certificatului de moştenitor ar 
însemna să se creeze succesorului o situaţie juridică mai favorabilă în 
raport de cea a autorului său. Aşa fiind, menţiunile din certificatul de 
moştenitor nu au putere probantă în contra terţilor în ceea ce priveşte 
drepturile acestora.”11

Certificatul de moştenitor nu constituie titlu de proprietate nici între 
moştenitori şi nici faţă de terţi. Astfel, el nu face dovada că bunurile 
au aparţinut defunctului şi au trecut în patrimoniul moştenitorilor, ci 
doar dovada că moştenitorii au această calitate şi dreptul la o anumită 
cotă din bunurile care au aparţinut defunctului. De aceea, certificatul 
de moştenitor nu poate fi invocat ca just titlu pentru uzucapiunea de 
10-20 de ani.

Pe baza certificatului de moştenitor obţinut, succesorii îşi vor 
intabula în cartea funciară dreptul de proprietate cu titlu de moştenire 
asupra bunurilor succesorale imobile.
23 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 672/1976, în S. Zilberstein, Fr. Deak, A. Petres-
cu, C. Bîrsan. V. M. Ciobanu, L. Mihai, Îndreptar interdisciplinar de practică judiciară,  Ed. 
Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1983, p. 217-218.

23
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Constatările proprii ale notarului public fac dovada până la 
înscrierea în fals, cu privire la calitatea sa de agent instrumentator, data 
şi locul întocmirii înscrisului, prezenţa părţilor, consemnarea corectă 
a declaraţiilor făcute, constatarea unui fapt într-o şedinţă notarială.

Declaraţiile părţilor, consemnate de notar, fără a fi controlate de 
acesta, au caracter relativ, făcând dovada până la proba contrară.

7. ELIBERAREA CERTIFICATULUI 
DE MOŞTENITOR

Certificatul de moştenitor se redactează de către notarul public în 
baza încheierii finale a procedurii succesorale notariale, în termen de 
20 de zile de la data acelei încheieri.

Se eliberează fiecăruia dintre moştenitori sau legatari câte un 
exemplar din certificatul de moştenitor, în urma achitării taxelor 
succesorale şi a onorariilor.

Dacă există testament numai pentru o parte din bunurile 
defunctului, la cererea moştenitorilor se eliberează un certificat pentru 
aceste bunuri şi un altul pentru restul bunurilor.

Dacă a fost desemnat un executor testamentar, se va elibera un 
certificat constatator al acestei calităţi.

În lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea 
reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este 
vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea 
termenului legal de acceptare a succesiunii.

8. CERTIFICATUL DE CALITATE 
DE MOŞTENITOR

Art. 84 din Legea nr. 36/1995 prevede că, în ipoteza în care nu 
s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori 
determinarea acestora necesită operaţiuni de durată şi moştenitorii 
solicită să li se stabilească numai calitatea, se poate emite certificat de 
calitate de moştenitor.

Legiuitorul foloseşte termenul de „moştenitori”, de unde rezultă 
consecinţele: doar aceştia pot solicita eliberarea certificatului;
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este exclusă posibilitatea ca succesibilii ori străinii de succesiune 
să-l solicite; moştenitorii pot fi legali sau testamentari.

Acest certificat atestă numai calitatea de moştenitor, ce derivă din 
vocaţia succesorală legală sau testamentară concretă, fiind necesară şi 
exercitarea dreptului de opţiune succesorală.

Nu există un anume termen pentru eliberarea certificatului de 
calitate de moştenitor, condiţia fundamentală fiind totuşi aceea de 
justificare a acceptării moştenirii, expres sau tacit, în condiţiile legii şi 
în termenul de prescripţie.

In cazul moştenirii legale, calitatea de moştenitor se limitează la 
rudele din cele patru clase de moştenitori, fiind astfel exclus să se 
elibereze certificat de calitate de moştenitor, spre exemplu, în favoarea 
fiului vărului primar al defunctului.

In cazul moştenirii testamentare, stabilirea calităţii de moştenitor 
pentru legatarul universal sau cu titlu universal exclude stabilirea 
acestei calităţii pentru moştenitorii legali nerezervatari, exheredaţi 
complet prin testamentul defunctului.

9. CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR SUPLIMENTAR

Dacă notarul constată că în certificatul de moştenitor nu au fost 
cuprinse toate bunurile succesorale, el va putea elibera, pentru bunurile 
omise, cu consimţământul tuturor moştenitorilor, un supliment de 
certificat, făcându-se menţiune despre aceasta în certificatul de 
moştenitor iniţial (inclusiv în exemplarele eliberate moştenitorilor).

Potrivit art. 86 alin. (2) din Legea nr. 36/1995, “cu acordul tuturor 
moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, 
în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa 
succesorală, eliberând un certificat de moştenitor suplimentar.”

Eliberarea certificatului de moştenitor suplimentar presupune 
reluarea procedurii succesorale de către notarul public, cu acordul 
tuturor moştenitorilor.

In baza dezbaterilor succesorale suplimentare, se va completa 
încheierea finală cu bunurile omise şi se va elibera certificat de 
moştenitor suplimentar.

In lipsa acordului de voinţă, numai instanţa va putea include în 
masa succesorală şi bunurile respective.
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10. ÎNDREPTAREA ERORILOR SAU OMISIUNILOR 
DIN CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR

Conform art. 87 din Legea nr. 36/1995, atunci când în 
încheierea finală au fost cuprinse erori materiale ori au fost 
făcute anumite omisiuni, acestea pot fi îndreptate, la cererea 
moştenitorilor, de către notarul public în baza unei încheieri, 
făcându-se menţiune despre aceasta în încheierea finală, 
precum şi pe toate exemplarele certificatului de moştenitor.

11. ANULAREA ŞI NULITATEA CERTIFICATULUI 
DE MOŞTENITOR

Anularea certificatului de moştenitor poate fi cerută de către 
persoana ce se consideră vătămată prin emiterea acestuia. Trebuie 
să distingem însă între anularea cerută de către moştenitorii care au 
consimţit la eliberarea lui şi anularea cerută de către terţele persoane.

Datorită caracterului convenţional pe care certificatul de moştenitor 
îl are între succesori, aceştia pot cere anularea sa numai pentru vicii de 
consimţământ sau pentru incapacitatea de exerciţiu.

Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor poate fi promovată 
de moştenitorii care au participat la dezbaterea succesiunii, de 
moştenitorii care nu au participat la dezbaterea succesiunii, precum şi 
de terţii prejudiciaţi prin eliberarea certificatului de moştenitor.

Moştenitorul care a participat la dezbaterea succesorală va 
putea cere anularea certificatului de moştenitor în termen de 3 ani, 
termen ce va începe să curgă de la data când moştenitorul a semnat 
încheierea dată de notar şi a luat cunoştinţă de pretinsa neregularitate 
a certificatului .

Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor este o acţiune cu 
caracter personal patrimonial, prescriptibilă în termenul general de 
prescripţie de 3 ani, potrivit art. 2 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958. 
24 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 1543/1972, în Repertoriu de practică judiciară 
in materie civilă pe anii 1969-1975, p. 211 : R. Pctrescu, Aspecte din practica judiciară în 
legătură cu anularea certificatului de moştenitor. în «Revista română de drept», nr. 9/1975, p. 
36-37 : I. Spirescu. I. Mihalache, Anularea certificatului de moştenitor, în « Revista română 
de drept » nr. 6/1981, p. 36-37.

24
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Dacă se invocă violenţa, ca viciu de consimţământ la eliberarea 
certificatului de moştenitor, prescripţia dreptului la acţiunea în anulare 
va curge de la data când au încetat actele de violenţă. Pentru eroare 
sau doli, prescripţia va începe să curgă de la data când cel îndreptăţit, 
reprezentantul său legal ori persoana chemată de lege să-i încuviinţeze 
actele, au cunoscut cauza anulării, dar cel mai târziu de la împlinirea a 
18 luni de la data încheierii actului25.

În doctrină13 se distinge, în ce priveşte prescripţia, între două 
situaţii:

- dacă reclamantul a participat la procedura succesorală 
notarială şi a consimţit la eliberarea certificatului de moştenitor, 
suntem în prezenţa unei acţiuni în nulitate relativă, prescriptibilă când 
se invocă vicii de consimţământ sau incapacitate; acţiunea în nulitate 
absolută este imprescriptibilă;

- dacă reclamantul nu a participat la procedura succesorală 
notarială, acţiunea sa este imprescriptibilă dacă are ca obiect 
constatarea calităţii de moştenitor, stabilirea masei succesorale şi a 
drepturilor fiecărui moştenitor, cuprinderea în masa succesorală a 
unui bun proprietatea altuia.

Se impune să deosebim acţiunea în anularea certificatului de 
moştenitor de acţiunea în constatarea nulităţii acestuia.

Anularea poate avea drept cauze viciile de consimţământ sau 
incapacitatea, iar nulitatea poate avea drept cauze frauda la lege. 
cauza ilicită sau imorală.

Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a certificatului de 
moştenitor este imprescriptibilă.

În cazul anulării certificatului de moştenitor, notarul public 
eliberează un nou certificat, pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile. 
În acest scop, instanţa care a pronunţat hotărârea de anulare a 
certificatului de moştenitor are obligaţia să trimită la biroul notarului 
public competent cu soluţionarea dosarului succesoral, copie de pe 
hotărârea rămasă irevocabilă, împreună cu dosarul succesoral notarial, 
dacă acesta a fost cerut în timpul judecăţii.

Faţă de terţi, certificatul de moştenitor este un res inter alios acta 
şi poate fi combătut, în privinţa menţiunilor pe care le conţine, cu orice 
25 Potrivit distincțiilor făcute de art. 9 din decretul nr. 167/1958 privind prescripția extintivă
26 A se vedea C. Murzca, E. Poenaru, op. cit., p. 91-92; I. Leş. Proceduri civile speciale, Ed. 
AII Beck, Bucureşti, 2003, p. 449.

26
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mijloc de probă. Revendicând drepturi proprii, terţii pot contesta calitatea 
de moştenitori ai defunctului. Atunci când bunurile succesorale se află 
în posesia persoanelor trecute în certificatul de moştenitor, acţiunea se 
combină cu acţiunea în petiţie de ereditate, iar atunci când se află în 
posesia reclamantului, cu o acţiune în constatarea calităţii de moştenitor 
a acestuia. Terţii pot contesta şi faptul că un bun face parte din masa 
succesorală, situaţie în care acţiunea în anulare a certificatului de 
moştenitor este dublată de acţiunea în revendicare a terţului reclamant.

Ţinând seama de împrejurarea că puterea doveditoare a certificatului 
de moştenitor are ca temei în primul rând acordul succesorilor, urmează 
că menţiunile din el fac dovadă deplină împotriva succesorilor atât 
timp cât nu s-a dovedit că acordul este rezultatul unui viciu de 
consimţământ. Intr-o asemenea situaţie, acţiunea pentru anularea 
certificatului de moştenitor pe motiv de viciere a consimţământului 
unuia dintre succesori este supusă prescripţiei de 3 ani prevăzută de 
art. 3 al Decretului nr. 167/1958.

Dacă însă nu se invocă o asemenea împrejurare, ci se cere 
stabilirea masei succesorale şi, eventual, partajarea ei, dispoziţia 
legală menţionată privitoare la termenul de prescripţie de 3 ani nu-
şi mai găseşte aplicarea, aşa că anularea certificatului de moştenitor 
se poate cere oricând, bineînţeles în măsura în care se face dovada 
că a acceptat în termen succesiunea. Ca atare, dacă s-a făcut dovada 
acestei situaţii, moştenitorul este socotit ca proprietar al bunurilor 
succesorale de la data deschiderii succesiunii şi poate cere oricând 
emiterea certificatului de moştenitor prin care să se constate drepturile 
sale, după cum oricând poate cere anularea lui din moment ce i-au 
fost lezate drepturile sale succesorale”14.

S-a decis că „termenul de prescripţie înăuntrul căruia moştenitorul 
care a participat la dezbaterea succesorală din faţa notarului de stat 
poate cere anularea certificatului de moştenitor este de 3 ani, potrivit 
art. 3 din Decretul nr. 167/1958. El începe să curgă de la data când 
moştenitorul respectiv a semnat încheierea dată de notar şi când a luat 
cunoştinţă de pretinsa neregularitate a certificatului”15.
27 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 514/26.02.1972, în Culegere de decizii, 1972, p. 164.
28A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 1543/18.07.1972, în I. G. Mihuţă, Repertoriu de 
practică judiciară in materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe 
anii 1969-1975, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976. p. 211.

27
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S-a decis, de asemenea, că „în afară de cei ce emit pretenţii asupra 
succesiunii, mai sunt îndreptăţiţi să ceară anularea certificatului de 
moştenitor şi acei care au fost prejudiciaţi astfel prin eliberarea ori 
cuprinsul lui. Între aceştia se pot afla şi acei ce pretind că bunurile 
proprietate a lor se află înscrise în certificatul de moştenitor şi au fost 
recunoscute ca fiind ale moştenitorilor şi anume ca provenind de la 
defunctul a cărui succesiune s-a dezbătut de către notarul de stat şi în 
urma căreia s-a eliberat certificatul de moştenitor a cărui anulare se cere. 
De aceea, acţiunea în anularea certificatului de moştenitor introdusă 
de o atare persoană îmbracă forma unei acţiuni în revendicare, în care 
caz reclamantul trebuie să facă dovada proprietăţii bunului”29.

De asemenea, s-a decis că, „potrivit art. 23 din Decretul nr. 
40/1953, în afară de moştenitori, mai au calitatea de a ataca în justiţie 
un certificat de moştenitor şi alte persoane cu interese legitime de a 
obţine anularea sau rectificarea lui, cum ar fi cumpărătorii imobilului 
dobândit de la de cujus în timpul vieţii sale”30.

12. CERTIFICATUL DE LEgATAR

Independent de certificatul de moştenitor, notarul public poate 
elibera legatarului cu tiltlu particular, un certificat de legatar, în ipoteza 
în care, în lipsa calităţii de continuator al personalităţii defunctului, 
moşteneşte de la acesta bunuri individual determinate.

De asemenea, şi pe baza hotărârii judecătoreşti ce constată 
existenţa unui testament şi a unui legatar cu titlu particular ( de 
exemplu, cu aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. (4) din Legea nr. 
36/1995 ), la rămânerea definitivă şi irevocabilă a acesteia, se poate 
emite certificatul de legatar.

Esenţial este că, alături de certificatul de legatar, legatarul cu 
titlu particular este îndreptăţit să obţină şi certificat de moştenitor 
dacă dispune de vocaţie succesorală concretă într- o moştenire ab 
intestat.

29 A se vedea Trib Suprem, secț. civ., dec. nr. 2588/13.11.1973, înI. G. Mihuță, Reper-
toriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunaluilui Suprem și a altor instanțe 
judecătorești pe anii1969-1975, Ed. Științifiică și Enciclopedică, București, 1976, p. 212. 
30 A se vedea Trib. Cluj, dec. nr. 4297/1957, în Legalitatea populară, nr. 11/1958, p. 122.
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13. CERTIFICATUL DE VACANţă SUCCESORALA

Art. 85 din Legea nr. 36/1995 prescrie că, în lipsa moştenitorilor 
legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul 
public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificatul de 
vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a 
succesiunii.

Reprezentantul statului nu este decât cel al Direcţiei Generale 
a Finanţelor Publice teritoriale de la locul ultimului domiciliu al 
defunctului. Drept urmare, certificatul de vacanţă succesorală nu se 
eliberează vreunei unităţi administrativ-teritoriale sau consiliu local. 
Averea succesorală intră în domeniul privat al statului.

In literatura de specialitate se arată că, pentru a nu se crea o 
inechitate între stat şi cetăţean, trebuie considerat că certificatul de 
vacanţă succesorală poate fi cerut în mod direct şi de către creditorii 
succesiunii, legatarii cu titlu particular sau alte persoane interesate 
de lichidarea patrimoniului defunctului, precum: chiriaşii, promitenţii 
cumpărătorii16.

De asemenea, eliberarea certificatului de vacanţă succesorală 
poate fi obţinută şi pe cale incidentală, prin intermediul hotărârilor 
judecătoreşti, atunci când, de exemplu, obiectul acţiunilor vizează 
uzucapiunea dreptului de proprietate asupra unor bunuri ale unei 
persoane intabulate înainte de anul 1990 şi despre care nu se cunosc 
date referitoare la capacitatea sa, aşa încât se pune problema dezbaterii 
succesorale şi identificării unui moştenitor căruia să i se transmită 
bunurile succesiunii. În practică, deseori cel intabulat în asemenea 
circumstanţe nu are succesori şi singura soluţie viabilă o constituie 
eliberarea unui certificat de vacanţă succesorală în favoarea statului, 
fie urmare a îndrumării instanţei pe calea soluţiei adoptate, fie pe cale 
directă32

În raport cu prevederile art. 77 al Ordinului nr. 71 O/C/1995 pentru 
adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, notarul public va lua 
măsurile corespunzătoare de conservare şi administrare prevăzute de 
art. 70-73 din lege şi va solicita autorităţii administrative competente 
31 A se vedea FI. Vădeanu, Transmisiunea moştenirii, Ed. Wolters Kluwer, 2010,. p. 324. 
32 Ibidem.

31
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desemnarea curatorului ce va fi numit în acest scop până la încheierea 
procedurii succesorale.

S-a decis că „potrivit art. 680 C. civ., în lipsă de moştenitori 
legali sau testamentari, bunurile rămase de pe urma defunctului trec 
în proprietatea statului. Dacă, după trecerea termenului de 6 luni 
de la deschiderea succesiunii, notarul nu constată existenţa vreunui 
moştenitor care să fi acceptat succesiunea, potrivit art. 26 din Decretul 
nr. 40/1953, va elibera, la cererea organului financiar, certificat că 
succesiunea este vacantă.

Deoarece, după eliberarea certificatului de moştenitor nu se 
poate elibera alt certificat, acei care au pretenţia la moştenire ori au 
fost prejudiciaţi în alt fel prin eliberarea ori cuprinsul certificatului, 
pot cere în justiţie, potrivit art. 25 din menţionatul decret, anularea 
certificatului şi stabilirea drepturilor lor, după care notarul va elibera 
alt certificat de moştenitor pe baza hotărârii judecătoreşti.

Pe de altă parte, deşi în cazul succesiunii vacante statul are 
calitatea de moştenitor potrivit art. 652 C. civ., el răspunde pentru 
pasivul succesiunii numai în limita activului succesoral, deoarece din 
fondul unic al proprietăţii de stat nu pot face parte decât bunurile care 
rămân după achitarea datoriilor17.

14. PREVEDERILE LEgII NR. 105/1992 PRIVIND 
REgLEMENTAREA RAPORTURILOR DE DREPT 

INTERNATIONAL PRIVAT

Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor 
de drept internaţional privat18 conţinea prevederi referitoare la 
moştenire, conform art. 66-68. Noul Cod civil în Cartea a VH-a 
conţine reglementări de drept internaţional privat şi potrivit art. 230 
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil35, au fost abrogate dispoziţiile art. 1- 33 şi 36-147 
din Legea nr. 105/1992.

Ca urmare, dispoziţiile de drept internaţional privat privitoare la moştenire 
sunt cuprinse în prezent în Codul civil, de la art. 2633 la art. 2636.
33 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec nr. 1255/1982, în « Revista română de drept » nr. 
8/1983, p. 59.
34 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 245/1.10.1992.
35 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 409/10.06.2011.

33
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Potrivit art. 2633 C. civ., moştenirea este supusă legii statului pe 
teritoriul căruia defunctul a avut, la data morţii, reşedinţa obişnuită.

Art. 2634 permite alegerea legii aplicabile. Astfel, o persoană 
poate să aleagă, ca lege aplicabilă moştenirii în ansamblul ei, legea 
statului a cărui cetăţenie o are ( alin. 1 ).

Existenţa şi validitatea consimţământului exprimat prin declaraţia 
de alegere a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a cârmui 
moştenirea (alin. 2 ).

Declaraţia de alegere a legii aplicabile trebuie să îndeplinească, 
în ceea ce priveşte forma, condiţiile unei dispoziţii pentru cauză de 
moarte. Tot astfel, modificarea sau revocarea de către testator a unei 
asemenea desemnări a legii aplicabile trebuie să îndeplinească, în 
ceea ce priveşte forma, condiţiile de modificare sau de revocare a unei 
dispoziţii pentru cauză de moarte ( alin. 3 )

Prin art. 2636 C. civ., se stabileşte domeniul de aplicare a legii 
moştenirii. Legea aplicabilă moştenirii stabileşte, îndeosebi:

a) momentul deschiderii moştenirii;
b) persoanele cu vocaţie de a moşteni;
c) calităţile cerute pentru a moşteni;
d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;
e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale;
f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul;
g) condiţiile de fond ale testamentului, modificarea şi revocarea 

unei dispoziţii testamentare, precum şi incapacităţile speciale 
de a dispune sau de a primi prin testament;

h) partajul succesoral.
În cazul în care, conform legii aplicabile moştenirii, succesiunea 

est vacantă, bunurile situate sau, după caz, aflate pe teritoriul României 
sunt preluate de statul român în temeiul dispoziţiilor legii române 
privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante.

Art. 2635 C. civ. reglementează legea aplicabilă formei 
testamentului. Întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului 
sunt considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de formă 
aplicabile, fie la data când a fost întocmit, modificat sau revocat, fie la 
data decesului testatorului, conform oricăreia dintre legile următoare:

a) legea naţională a testatorului;



168 

b) legea reşedinţei obişnuite a acestuia;
c) legea locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat;
d) legea situaţiei imobilului ce formează obiectul testamentului;
e) legea instanţei sau a organului care îndeplineşte procedura de 

transmitere a bunurilor moştenite.

15. UNIFICAREA DREPTULUI SUCCESORAL

1. Convenţia de la Haga din 1 august 1989 privind legea 
aplicabilă succesiunilor pentru cauză de moarte

Conferinţa de la Haga36 de drept internaţional privat a 
elaborat norme juridice referitoare la reglementarea succesiunilor 
internaţionale, menite să înlăture dificultăţile care se ivesc în această 
materie, în patru convenţii:

Convenţia din octombrie 1961 privind conflictele de legi în materie 
de formă a dispoziţiilor testamentare;

Convenţia din 2 octombrie 1973 privind administrarea 
succesiunilor; Convenţia din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă 
trustului şi recunoaşterii sale;

- Convenţia din 1 august 1989 privind legea aplicabilă succesiunilor 
pentru cauză de moarte.

Aceste convenţii formează un tot coerent, de natură să faciliteze 
într-o proporţie însemnată relaţiile private internaţionale în materie 
succesorală din momentul intrării lor în vigoare. Din nefericire, 
ratificările rămân limitate şi doar două dintre acestea sunt aplicabile 
în statele semnatare.

Cu toate că a fost semnată de doar patru state din cele treizeci şi 
trei participante (Argentina, Luxemburg, Elveţia şi Olanda), convenţia 
din 1 august 1989 se află în vigoare într- un singur stat19 (Olanda şi 
Aruba).
36 Organizaţie interguvernamentală cu caracter permanent care acţionează în vederea 
unificării progresive a regulilor/normelor de drept internaţional privat, în prezent numărând 
47 state membre.
37 Urmând procedura obişnuită de intrare în vigoare a convenţiilor de la Haga, aceasta nu 
va fi aplicabilă decât atunci când vor fi efectuate trei ratificări. În acest sens este şi art. 28 al 
convenţiei, care prevede că aceasta va intra în vigoare în trei luni de la depunerea celui de-al 
treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de adeziune.

37
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Convenţia este de o importanţă covârşitoare prin prisma 
principiilor pe care le enunţă (unitatea lex succesionis, recunoaşterea 
professsio juris) şi prin dispoziţiile sale privitoare la succesiunile 
contractuale. Pentru aceste motive, convenţia se bucură de sprijinul 
notarilor publici, care au reclamat în mai multe rânduri intrarea sa în 
vigoare, susţinându-i importanţa practică.

1. Domeniul de aplicare
Primul articol al Convenţiei stabileşte că aceasta vizează 

determinarea legii aplicabile succesiunilor pentru cauză de moarte 
şi enumeră materiile excluse din câmpul său de aplicare: nu 
reglementează forma testamentelor şi nici chestiunile legate de 
capacitate sau de regimul matrimonial: nu sunt vizate nici chestiunile 
referitoare la competenţa jurisdicţională sau administrativă, nici 
recunoaşterea deciziilor străine.

Obiectivul Convenţiei este reprezentat de rezolvarea conflictelor 
de legi referitoare la succesiuni.

Convenţia se aplică fără condiţie de reciprocitate, dispunând că 
legea determinată potrivit dispoziţiilor sale se va aplica chiar dacă 
aceasta este legea unui stat necontractant ( art. 2 ).

Expresia „succesiuni pentru cauză de moarte” desemnează toate 
formele de succesiuni: ab intestat, testamentare sau contractuale.

2. Legea aplicabilă
In ceea ce priveşte legea aplicabilă, art. 3 determină factorul de 

legătură obiectiv (adică legea aplicabilă succesiunilor în lipsa unei 
alegeri valabile a legii succesorale), realizând un compromis între 
domiciliu şi naţionalitate.

Sunt avute în vedere trei situaţii posibile:
a) Intr-o primă situaţie, succesiunea este guvernată de legea statului 

în care defunctul a avut reşedinţa obişnuită la data decesului său 
dacă în acel moment deţinea naţionalitatea respectivului stat; în 
acest caz, cumulul de factori - naţionalitate şi reşedinţa obişnuită 
- dictează criteriul de legătură;

b) succesiunea este guvernată de legea statului în care defunctul a 
avut reşedinţa obişnuită la data decesului, cu condiţia să fi locuit 
în acel stat pe parcursul a cel puţin cinci ani anterior decesului. 
Acest principiu a nemulţumit statele anglo-saxone pentru care 
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retragerea de lungă durată în alte state este în orice caz de natură 
să conducă la pierderea domiciliului de origine (domicile of 
origin). De aici a decurs excepţia introdusă în favoarea statului 
naţional, în circumstanţe excepţionale şi menţinerea legăturilor 
în mod evident mai strânse cu statul a cărui naţionalitate o 
deţinea la data decesului;

c) în celelalte cazuri, succesiunea este guvernată de legea statului a 
cărui naţionalitate o deţinea defunctul la data decesului; astfel se 
consideră o prezenţă a lui de cujus de o durată mai mică de cinci ani 
în statul în care acesta a decedat justifică rolul legii naţionale, afară 
dacă, în acel moment, de cujus prezenta legături mai strânse cu un 
alt stat, caz în care se va aplica legea acestuia din urmă.

Deşi noţiunea de ..reşedinţă obişnuită” nu este definită, ea nu 
ridică dificultăţi practice, fiind înţeleasă unanim ca reprezentând locul 
unde o persoană îşi are centrul vieţii, cu care prezintă legăturile cele 
mai strânse şi ca necesitând o prezenţă fizică regulată într-un stat, pe 
o anumită perioadă de timp.

In vreme ce prezintă avantajul că nu este necesar să se dovedească 
vreun element intenţional, fiind suficient elementul de fapt, există 
inconvenientul că reşedinţa obişnuită poate fi schimbată cu uşurinţă, 
în cazul unor persoane care desfăşoară o activitate internaţională şi 
care deţin mai multe stabilimente în state diferite.

Art. 4 introduce o derogare de la această regulă, prevăzând că atunci 
când legea desemnată potrivit art. 3 este cea a unui stat necontractant, 
iar normele de conflict ale acestui stat retrimit la legea unui alt stat 
necontractant care îşi acceptă competenţa (aşadar care ar aplica propria 
lege), legea acestui alt stat este aplicabilă. Se consideră că această excepţie 
este justificată, întrucât obiectivul unităţii în rândul statelor membre nu 
este afectat, iar soluţia prezintă avantajul de a facilita reglementarea 
succesiunilor între statele contractante şi statele terţe.

Factorul de legătură subiectiv este introdus prin art. 5 al convenţiei, 
în scopul de a veni în ajutorul statelor care găsesc factorul obiectiv rigid 
şi de asemenea pentru a facilita unificarea legii aplicabile în ipoteza 
succesiunilor complexe, repartizate pc teritoriul mai multor state.

Manifestarea de voinţă trebuie să fie neechivocă şi să îmbrace 
forma unei dispoziţii pentru cauză de moarte. Se poate observa din 
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nou grija pentru menţinerea unităţii succesorale, desemnarea unei 
anumite legi fiind prezumată a privi întreaga succesiune.

Alegerea recunoscută testatorului nu este nelimitată, acesta 
fiind îndrituit să opteze fie în favoarea legii statului reşedinţei sale 
obişnuite, fie în favoarea legii sale naţionale. Alegerea va fi valabilă 
aşadar dacă testatorul, la data alegerii sau la data decesului său, deţinea 
naţionalitatea statului a cărui lege a desemnat-o ori avea reşedinţa 
obişnuită în acest stat.

Testatorului îi este de asemenea recunoscută posibilitatea de a recurge 
la un professio juris parţial, care să privească doar anumite bunuri 
particulare. în limitele permise de legea aplicabilă, desemnată potrivit 
art. 3 sau art. 5. după caz. Cu alte cuvinte, de cujus trebuie să respecte 
dispoziţiile imperative ale acestei legi. Nu este vorba deci de o fărâmiţare 
în mai multe mase succesorale guvernate de legi distincte, aceasta 
însemnând o rupere a unităţii succesiunii, ci de supunerea unuia sau mai 
multor bunuri individuale dreptului material al unuia sau mai multor 
state, care nu încalcă regulile imperative ale legii aplicabile potrivit art. 3 
sau art. 5 alin. (1). Altfel spus, alegerea legii situării bunurilor ca lege care 
să guverneze devoluţiunea anumitor bunuri succesorale este posibilă, 
dacă este expresă, însă constă într-o încorporare a acestei legi materiale 
în legea aplicabilă ansamblului succesiunii, dispoziţiilor imperative ale 
acesteia, cărora nu le poate aduce atingere.

Privitor la domeniul de aplicare a lex succesionis, art. 7 al convenţiei 
enumeră (neexhaustiv) chestiunile succesorale principale: vocaţia 
moştenitorilor, determinarea drepturilor şi a obligaţiilor succesorale 
ale acestora, exheredarea şi nedemnitatea, raportul şi reducţiunea 
liberalităţilor, cotitatea disponibilă, rezerva, precum şi alte limite ale 
dreptului de a dispune mortis causa, validitatea materială (pe fond) a 
dispoziţiilor testamentare.

In ceea ce priveşte succesiunile contractuale, convenţia se referă 
la pactele succesorale şi testamentele conjuncte, cunoscute în Franţa, 
Germania, Austria şi Elveţia.

Pactul succesoral este definit de at. 8 ca fiind „un acord încheiat 
în scris sau rezultând din testamente mutuale, care conferă, modifică 
sau sting, cu sau fără contraprestaţie, drepturi asupra unei succesiuni 
viitoare a uneia sau mai multor persoane, părţi la acord.”
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Convenţia nu se pronunţă asupra validităţii pactului succesoral, 
ci se rezumă la a desemna legea aplicabilă care să determine acest 
lucru. În principiu, legea care guvernează validitatea şi efectele unui 
pact succesoral unilateral este cea care ar fi fost aplicabilă ( conform 
art. 3 sau art. 5 alin. (1)) succesiunii acestei persoane în cazul în 
care ar fi decedat în ziua încheierii acordului. Cu toate acestea, un 
pact nevalabil potrivit acestei legi va putea fi totuşi salvat de legea 
aplicabilă succesiunii, desemnată potrivit art. 3 sau art. 5 alin. (1), 
astfel cum dispune art. 9 alin. (2).

În cazul unui pact bilateral sau multilateral, acordul va fi valid dacă 
respectă fiecare dintre legile care, în temeiul art. 3 sau art. 5 alin. (1), ar fi 
fost aplicabile succesiunii fiecăreia dintre părţile acestui acord în caz de 
deces al acestora la data încheierii pactului ( art. 10 alin. (1) )•

Art. 11 deschide o nouă poartă autonomiei de voinţă, autorizând 
părţile să aleagă o anumită lege care să le guverneze acordul 
succesoral. Alegerea este din nou limitată, putând privi fie legea ţării 
reşedinţei obişnuite, fie legea naţională a oricăreia dintre părţile ale 
cărei succesiuni este avută în vedere, la momentul încheierii pactului.

Cu titlu de dispoziţii generale, convenţia cuprinde o regulă 
privitoare la comorienţi: atunci când două sau mai multe persoane 
a căror succesiune este guvernată de legi diferite decedează în 
circumstanţe care nu permit stabilirea ordinii deceselor şi dacă aceste 
legi reglementează această situaţie prin dispoziţii incompatibile sau 
nu o reglementează deloc, niciuna dintre aceste persoane nu va avea 
drepturi asupra succesiunii celeilalte, respectiv celorlalte ( art. 13 ).

De asemenea, cu titlu de dispoziţii generale, art. 15 prevede că, 
prin excepţie, normele prevăzute de legea situării bunurilor se vor 
aplica în detrimentul celor cuprinse în legea succesorală în cazul 
unor categorii speciale de bunuri, supuse unor regimuri particulare 
în temeiul destinaţiei lor economice, familiale ori sociale prevăzute 
de lex situs. De asemenea, o a doua excepţie în favoarea lex situs 
este prevăzută de art. 16, care interzice statului a cărui lege este 
lex succesionis să revendice, în calitate de ultimus heres, bunurile 
succesorale de la statul pe teritoriul căruia se găsesc.
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2. Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene

Comunitatea Europeană acordă în prezent un interes sporit 
succesiunilor transfrontalière, în condiţiile în care fiecare stat are reguli 
specifice sub aspectul competenţei judiciare, al dreptului aplicabil, 
aşa încât gradul de complexitate deosebit al succesiunilor în planul 
dreptului intern al fiecărui stat constituie un obstacol pentru libera 
circulaţie a persoanelor în cadrul Uniunii Europene, cu alte cuvinte, o 
piedică în crearea unui spaţiu comun de libertate, securitate şi justiţie, 
potrivit art. 61 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

La nivel unional lipseşte un instrument specific în materie 
succesorală de natură să simplifice succesiunile internaţionale prin 
norme comune care să traseze autoritatea competentă, legea aplicabilă 
cu privire la totalitatea bunurilor constitutive ale unei succesiuni, 
indiferent unde sunt situate acestea, ce are corolarul, printre altele, 
de a permite viitorului defunct să îşi planifice cu mai multă seninătate 
succesiunea, oferindu-i posibilitatea de a alege cu privire la legea care 
să guverneze transmiterea ansamblului bunurilor sale20.

Printre preocupările de legiferare unională a succesiunilor 
internaţionale amintim: Planul de acţiune de la Viena din 1998; 
Programul de la Haga referitor la consolidarea libertăţii, a securităţii 
şi a justiţiei în Uniunea Europeană din 4/5 noiembrie 2004 adoptat de 
Consiliul European reunit la Bruxelles (în care se solicita elaborarea 
unui instrument care să se refere la legea aplicabilă, competenţa şi 
recunoaşterea, măsuri administrative în care se include şi certificatul 
de moştenitor, înregistrarea testamentelor); Cartea Verde a Comisiei 
Europene privind succesiunile şi testamentele publicată la 1 martie 
200521; Studiul privind succesiunile internaţionale în Uniunea 
Europeană al Institutului Notarial German din noiembrie 2002.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 
2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor în materie civilă şi comercială omite elaborarea unui 
instrument în materie de succesiuni şi testamente.
38 A se vedea http:/www.ec.curopa.eu/commission_barrosso/barrot/index_ro.htm, IP/09/1508
39 Pentru o analiză succintă, a se vedea I. Popa, Certificatul de moştenitor şi publicitatea 
imobiliară, în „Revista Română de Drept Privat”, nr. 5/2007, p. 129-131; acelaşi autor, Curs 
de drept notarial, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010. p. 202.205.

38

39
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Consiliul Notariatelor Uniunii Europene a propus ca, în ceea ce 
ţine de certificatul european de moştenitor, el să fie eliberat şi de 
notari din ţările de drept latin, criteriul principal de competenţă ar 
trebui să fie acela al ultimei reşedinţe obişnuite a defunctului. De 
asemenea, a recomandat recunoaşterea actelor notariale autentice 
eliberate în materie succesorală în oricare dintre statele membre, 
astfel încât executarea lor să se facă în condiţii similare executării 
hotărârii judecătoreşti.

In acest context, la data de 14 octombrie 2009, la Bruxelles, 
Comisia Europeană a adoptat Propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti 
şi a actelor autentice în materie de succesiuni, precum şi crearea 
unui certificat european de moştenitor. Acest proiect a fost criticat de 
Ministerul de Justiţie al Marii Britanii sub aspectul nefuncţionalităţii 
certificatului european de moştenitor.

3. Certifieatul european de moştenitor
Capitolul VI al Propunerii de regulament este dedicat certificatului 

european de moştenitor, definit drept acel certificat eliberat de instanţa 
competentă potrivit acestui text indicat.

Acesta are forţă probantă sub aspectul calităţii de moştenitor, 
legatar, instituie puterile conferite executorilor testamentari sau unor 
administratori terţi, el fiind eliberat de instanţa competentă a statului 
membru ale cărui instanţe sunt competente în temeiul art. 4,5 şi 6 din 
Propunere.

Observăm că proiectul se fereşte de calificarea certificatului de 
moştenitor ca act notarial, ci act autentic european ce emană de la o 
instanţă competentă.

Propunerea de regulament vizează două aspecte de drept 
internaţional privat şi nu afectează dreptul material al statelor 
membre, în sensul că nu substituie proceduri interne şi nu are caracter 
obligatoriu.

In accepţiunea art. 4 din Propunerea de regulament, competenţa 
aparţine statului membru pe teritoriul căruia defunctul îşi avea 
reşedinţa obişnuită în momentul decesului. În ipoteza în care 
defunctul a optat pentru legea unui stat membru pentru a-şi organiza 
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succesiunea, instanţa sesizată, în conformitate cu art. 4, poate dispune, 
la cererea unei părţi şi dacă instanţa consideră că instanţele statului 
membru pentru a cărui lege s-a optat sunt mai în măsură să hotărască 
cu privire la succesiune, să suspende acţiunea şi să invite părţile să 
sesizeze instanţele statului membru respectiv (art. 5 - trimiterea la 
o instanţă mai bine plasată pentru a soluţiona cauza). În ipoteza în 
care reşedinţa obişnuită a defunctului în momentul decesului nu este 
situată într-un stat membru, instanţele unui stat membru sunt totuşi 
competente în virtutea faptului că bunurile succesiunii se situează în 
acest stat membru ( art. 6 - competenţe reziduale). Subiectul solicitant 
va trebui să justifice calitatea de moştenitor, legatar ori care dispune 
de prerogativele executorului testamentar sau ale unui administrator. 
Acesta formulează, conform art. 38, o cerere de certificat european de 
moştenitor după modelul anexei I şi indică, în măsura în care deţine 
informaţii: defunctul: solicitantul; elemente de fapt sau de drept care 
justifică dreptul său la moştenire şi/sau dreptul de a administra şi/ sau 
executa succesiunea: dacă este cazul, o copie după dispoziţia pentru 
cauză de moarte; dacă se substituie altor moştenitori sau legatari, 
dovada decesului acestora sau a oricărui eveniment care îi împiedică 
să se prezinte la succesiune: dacă defunctul a încheiat un contract de 
căsătorie, o copie a acestui act.

Din prevederile art. 39 rezultă că un certificat de moştenitor 
european poate fi total (care se referă la totalitatea succesorilor, 
a averii succesorale) sau parţial (care adevereşte doar drepturile 
fiecărui moştenitor sau legatar, precum şi cota-parte care îi revine, 
devoluţiunea unui anumit bun, în cazul în care este admisă de legea 
aplicabilă succesiunii, administrarea succesiunii).

Instanţa competentă are rol activ, conform art. 40 ( 2,4 ) şi 
efectuează din oficiu, în funcţie de declaraţiile solicitantului, de 
actele şi mijloacele de probă furnizate de acesta, anchetele necesare 
verificării faptelor şi caută dovezile ulterioare care îi par adecvate. 
Ea poate cita persoanele interesate şi eventualii administratori sau 
executori să se prezinte în faţa sa şi poate recurge la publicaţii pentru a 
invita alte persoane să îşi valorifice eventualele drepturi la succesiune.

În sprijinul adoptării soluţiei legale, din punctul de vedere al legislaţiei 
comunitare, statele membre acordă instanţelor competente ale celorlalte 
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state membre accesul, în special la registrul stării civile, la registrele 
unde s-a făcut publicitatea actelor sau faptelor privind succesiunea sau la 
regimul matrimonial al familiei defunctului şi la registrele funciare.

în ce priveşte conţinutul certificatului, se utilizează formularul tip 
prevăzut în anexa II. El va conţine informaţii referitoare la:

a) instanţa emitentă, elementele de fapt şi de drept pentru care 
instanţa respectivă se consideră competentă pentru eliberarea 
certificatului, precum şi data eliberării:

b) defunct, numele, prenumele, sexul, starea civilă, cetăţenia, dacă 
este disponibil, codul numeric personal, adresa ultimei reşedinţe 
obişnuite, data şi locul decesului;

c) eventualele convenţii matrimoniale încheiate de defunct; legea 
aplicabilă succesiunii în temeiul prezentului regulament, precum 
şi împrejurările de fapt şi de drept pe baza cărora a fost stabilită 
această lege;

d) elementele de fapt şi de drept din care decurg drepturile şi/ sau 
prerogativele moştenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari 
sau ale unor administratori terţi;

e) lista bunurilor sau drepturilor care revin moştenitorilor şi legatarilor 
în temeiul legii aplicabile moştenirii legale sau testamentare sau 
care decurg din pactele asupra unei succesiuni viitoare;

f) solicitant, numele, prenumele, sexul, cetăţenia, codul numeric 
personal, adresa, gradul de rudenie sau de alianţă cu defunctul;

g) natura acceptării succesiunii, pentru fiecare moştenitor;
h) cota-parte care îi revine fiecărui moştenitor;
i) restricţiile aplicate dreptului moştenitorului în temeiul legii 

aplicabile succesiunii;
j) lista actelor pe care moştenitorul, legatarul, executorul testa-

mentar sau administratorul le poate încheia în legătură cu 
bunurile succesiunii, în temeiul legii aplicabile succesiunii.

Sub aspectul efectelor, propunerea consacră recunoaşterea de 
drept a certificatului în toate statele membre ca dovadă a calităţii de 
moştenitori, legatari şi a puterilor conferite executorilor testamentari 
sau unor administratori terţi.

Propunerea de regulament conferă certificatului prezumţia 
de veridicitate în toate statele membre pe durata sa de validitate, 
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prezumându-se că persoana desemnată în certificat drept moştenitor, 
legatar, executor testamentar sau administrator este titulară a dreptului 
de moştenire sau a puterilor de administrare indicate în certificat şi că 
nu există alte condiţii şi restricţii în afară de cele menţionate în acesta.

Sub aspectul publicităţii imobiliare, se consacră certificatului 
caracterul de titlu veritabil pentru transcripţia sau înscrierea moştenirii 
dobândite în registrele publice ale statului membru unde se situează 
bunurile. Aceste operaţii se efectuează în conformitate cu modalităţile 
stabilite de legea statului membru sub a cărui autoritate se află registrul 
şi produce efectele prevăzute de legea în cauză.

Se prevede că orice persoană care plăteşte sau transmite bunuri 
titularului unui certificat, împuternicit să încheie astfel de acte în temeiul 
certificatului, va fi eliberată de responsabilitate, cu excepţia cazului în 
care această persoană ştia că cele conţinute în certificat nu corespund 
realităţii. De asemenea, orice persoană care a dobândit bunuri succesorale 
de la titularul unui certificat, împuternicit să dispună de bunul în cauză 
în temeiul listei anexate la certificat, a dobândit aceste bunuri de la o 
persoană care putea dispune de acestea, cu excepţia cazului în care prima 
persoană ştia că cele conţinute de certificat nu corespund realităţii.

Propunerea de regulament tratează şi arhivarea, rectificarea, 
suspendarea şi anularea certificatului european de moştenitor, în acest 
sens, originalul certificatului este păstrat de instanţa emitentă, care 
eliberează una sau mai multe copii solicitantului sau oricărei persoane 
care are un interes legitim. Copiile produc efecte pentru o perioadă de 
trei luni, după expirarea cărora trebuie solicitate noi copii în vederea 
exercitării drepturilor succesorale.

Certificatul european de moştenitor poate fi rectificat în caz de 
eroare materială, se poate dispune suspendarea efectelor lui dacă se 
contestă că ar corespunde realităţii şi poate fi anulat dacă se stabileşte 
că nu corespunde realităţii. Instanţa emitentă notează pe marginea 
originalului rectificarea, suspendarea efectelor sale sau anularea şi 
notifică acest fapt solicitantului.

În virtutea principiului subsidiarităţii, Comisia Europeană lasă la 
latitudinea fiecărui stat membru organizarea căilor de atac împotriva 
deciziei privind eliberarea sau nu a unui certificat ori rectificarea, 
suspendarea sau anularea acestuia.
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16. REgLEMENTăRILE NOULUI COD CIVIL22

Noul Cod civil consacră, cu privire la procedura succesorală, 
reglementări cu privire la procesul-verbal de inventariere, măsurile 
speciale de conservare a bunurilor, măsurile speciale privind sumele 
de bani şi alte valori, certificatul de moştenitor şi moştenirea vacantă.

1.Procesul-verbal de inventariere
Art. 1116 alin. (l)-(6) din Noul Cod civil reglementează procesul-

verbal de inventariere.
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.

In 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.

In 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.

2. Măsurile speciale de conservare a bunurilor
Art. 1117 alin. (l)-(5) reglementează măsurile speciale de 

conservare a bunurilor.
Astfel, textul prevede că, atunci când există pericol de înstrăinare, 

pierdere, înlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul va putea pune 
bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.

Poate fi numit custode, cu acordul tuturor celor interesaţi, unul 
dintre succesibili, iar în caz contrar, o altă persoană aleasă de către 
notar.
40 Adoptat prin Legea nr. 287/2009. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
511/24.07.2009 .

40
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In cazul în care conservarea bunurilor moştenirii necesită anumite 
cheltuieli, acestea vor fi făcute, cu încuviinţarea notarului, de către 
custode sau, în lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar 
pentru administrarea bunurilor.

Bunurile date în custodie sau în administrare se predau pe bază 
de proces-verbal semnat de notar şi de custode sau curator. Dacă 
predarea are loc concomitent cu inventarierea, se va face menţiune în 
procesul-verbal, un exemplar al acestuia predându-se custodelui sau 
curatorului.

Custodele sau curatorul este obligat să restituie bunurile şi să dea 
socoteală asupra cheltuielilor de conservare sau administrare a acestor 
bunuri la finalizarea procedurii succesorale sau atunci când notarul 
consideră necesar.

3. Măsurile speciale privind sumele de bani şi alte
Art. 1118 alin. (l)-(2) reglementează măsurile speciale de 

conservare a sumelor de bani sau a altor valori găsite cu ocazia 
inventarierii.

Astfel, dacă în timpul efectuării inventarului se vor găsi sume de 
bani, hârtii de valoare, cecuri sau alte valori, acestea se vor depune în 
depozit notarial sau la o instituţie specializată, făcându-se menţiune 
despre aceasta şi în procesul-verbal de inventariere.

Din sumele de bani găsite la inventariere se vor lăsa moştenitorilor 
sau celor care locuiau cu defunctul şi gospodăreau împreună cu acesta 
sumele necesare pentru:

a) întreţinerea persoanelor ce erau în sarcina celui decedat, pentru 
maximum 6 luni:

b) plata sumelor datorate în baza contractelor individuale de muncă 
sau pentru plata asigurărilor sociale:

c) acoperirea cheltuielilor pentru conservarea şi administrarea 
bunurilor moştenirii.

4. Certificatul de moştenitor
Noul Cod civil reglementează în art. 1132-1134 noţiunea, efectele 

şi nulitatea certificatului de moştenitor.
Potrivit art. 1132, certificatul de moştenitor se eliberează de 

către notarul public şi cuprinde constatări referitoare la patrimoniul 
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succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din 
acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege.

Astfel cum prevede art. 1133, certificatul de moştenitor face 
dovada calităţii de moştenitor, precum şi a cotei sau a bunurilor care 
se cuvin fiecărui moştenitor în parte.

În vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, notarul 
public procedează, mai întâi, la lichidarea regimului matrimonial.

Art. 1134 se referă la nulitatea certificatului de moştenitor. 
Astfel, cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin eliberarea 
certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti constatarea 
sau, după caz, declararea nulităţii acestuia şi stabilirea drepturilor lor, 
conform legii.




