
Pentru discurs
Obiecțiile populației referitor la aplicarea normelor care au modernizat 

Codul civil în materia Moștenirii



Perceperea cadrului legal nou

• Terminologia utilizată în Codul Civil este una foarte sofisticată, fapt care face imposibilă perceperea
prevederilor legale de către un om fără studii juridice.

• Explicațiile notarului pe marginea opțiunilor succesorale și a efectelor acestora durează ore întregi, iar volumul
de informare este într-atât de mare, încât oamenii sunt supraîncărcați cu informații și la un anumit moment
deja nu mai doresc să asculte (sunt supraobosiți). De altfel, dacă notarul se va limita doar la expunerea deciziei
persoanei, fără a preîntâmpina despre efectele acestei decizii, atunci opțiunea dată va putea fi contestată
oricând și de oricine pe viciu de consimțămînt.

• Ca urmare a explicațiilor notarului, foarte des lumea este revoltată, fiind nevoită să fie luată o decizie bazată pe
efecte mai bune (alege din 2 decizii neconvenabile cea mai puțin neconvenabilă). Drept consecință, cel mai des
există vicii de consimțământ (persoana face ceea ce este nevoită reieșind din circumstanțe și nu ceea ce
dorește în realitate).

• Efectul finalității procedurii (eliberarea certificatului cu/fără partaj) - sunete de la toate autoritățile publice și
persoane private, care urmează să execute actul (de la bănci, de la registratori independenți, de la registratori
în domeniul activității cadastrale, de la executori judecătorești, de la registratori în registrul de stat al
transportului, de la registratori în registrul de stat al persoanelor juridice, de la serviciul fiscal, etc.), care nu știu
cum să lucreze cu aceste acte, fiind afectate de mai multe riscuri (drepturile soției supraviețuitoare, drepturile
altor persoane, creditori etc.). Uneori solicitările vin în scris...

• Costurile mari – costul anunțului corespunzător legii în MO constituie cca 1000 lei! Plus costurile obținerii
informației din registrele publice, costurile notariale etc.
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Probleme identificate la Titlul I

Decăderea din dreptul la moștenire (art. 2176). A fost lărgit numărul de cazuri, când un succesibil este
decăzut din dreptul la moștenire. Printre acestea putem menționa introducerea în această listă a
cazului de renunțare care a creat mai multe incertitudini.

• De ex., când moștenitorul realizează dreptul de opțiune în baza mai multor temeiuri (art. 2395 și
2398 – de două ori este reglementat același raport juridic) – acceptă moștenirea legală și renunță la
moștenirea testamentară, apare concurența mai multor norme. Pe de o parte dacă moștenitor
testamentar a fost desemnată doar o persoană-descendent, atunci nu va interveni moștenirea
legală, ci rămâne testamentară pe linia descendenților acestuia (art. 2200), dacă nu este
descendent – moștenire legală (art. 2177), iar dacă sunt mai mulți moștenitori testamentari, atunci
intervin regulile acrescămîntului (art. 2247) și cota trece la ceilalți moștenitori testamentari.

• Sau, de ex., în cazul rezervei succesorale sunt norme contradictorii: pe de o parte art. 2532 – efectul
renunțării rezervatarului – trece la moștenitori testamentari (deși sunt cazuri, în care cota
rezervatarului este luată din contul cotei succesorale legale ale altor moștenitori legali și, respectiv,
urmează a fi aplicată devoluțiunea legală ordinară (art. 2534), dar nu să fie transmisă la
moștenitorul testamentar), pe de altă parte art. 2400 – efectul renunțării (Dreptul la moştenire
trece la persoana care ar fi moştenit în cazul în care cel care a renunţat nu ar fi fost în viaţă la
momentul deschiderii moştenirii. ). Respectiv, la noi sunt situații cînd pentru o devoluțiune
persoana este considerată decedată, iar pentru altă devoluțiune este în viață.....
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Probleme identificate la Titlul II.

• Părinții defunctului sunt transferați din clasa I în clasa II (art. 2178-
2179). În practica notarială părinții pretindeau la moștenire în cazuri
excepționale (sau nu erau descendenți sau descendenții aveau un
mod de viață foarte prost (abuzau de alcool, consumau droguri etc.)).
Respectiv cea de-a două situație a rămas neacoperită și vor urma
procese de judecată.

• Totodată, a rămas neclară situația cu dreptul de rezervă al părinților
(art. 2530 alin. (2)), deoarece cota lor constituie ½ din cea care ar fi în
cazul moștenirii legale. Respectiv, dacă sunt descendenți, cota
succesorală a părinților constituie 0. (nu vor avea dreptul la
moștenire)
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Probleme identificate la Titlul II

• Copiii din clasa I de moștenitori au devenit o problemă, ca moștenitori. Această
problemă a apărut datorită cazului că sunt copii din diferite căsătorii, iar
prezumția opțiunii succesorale – prezumția de acceptare, dacă nu ai renunțat în
termen de 3 luni de la notificare, duce la rezultatul că toți trebuie să renunțe, în
loc să declare faptul acceptării. Ca urmare, sunt deranjați și moștenitorii, care nu
doresc să fie moștenitori, ba nici să audă de faptul că se află în acest raport de
rudenie. Iar în cazul renunțării acestora, cota lor trece la descendenți și, ca
urmare, este necesar și renunțul acestora, iar dacă este minor – autorizația
autorității tutelare.

• În cazul în care moștenitor este minorul sau persoana ocrotită, sunt deja situații în
care autoritatea tutelară anulează propria autorizație de acceptare a moștenirii și
emite altă autorizație - de renunțare, după ce moștenitorul a acceptat
moștenirea. Mai mult decât atât, ținând cont de prevederile Legii nr. 246/2018, în
aceste situații obligatoriu urmează a fi întocmit inventarul și numit custodele
masei succesorale.
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Probleme identificate la Titlul II

• Clasa a V-a (art. 2182) – strămoșii mai îndepărtați (și aici nu există
nicio limită – până la Adam și Eva, pur formal). Respectiv, eu pot fi
moștenitor după oricine și oricine poate fi moștenitor după decesul
meu, în măsura în care va pretinde acest fapt. Important este – cine
primul va declara și cine este introdus în compartimentul ”Rude” din
registrul de stat al populației (dar acolo se introduc doar copii, și nu
toți copii! Celelalte rude nu le găsești).
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Probleme identificate la Titlul II

• Drepturile soțului supraviețuitor (art. 2185). Lumea se revoltă, deoarece
conform tradiției existente dacă există soțul supraviețuitor – moștenitorii
doresc ca să rămână la părinți (soțului supraviețuitor), ceea ce este foarte
greu de obținut, deoarece pentru a ajunge la acest rezultat foarte multe
persoane trebuie să renunțe, iar în cazul minorilor – să fie și autorizația
autorității tutelare. Respectiv, unica modalitate mai simplă – primesc toți și
în cadrul partajului încetează proprietatea comună asupra masei
succesorale, fapt care implică mai multe cheltuieli pentru moștenitori (și de
timp, și de riscul răspunderii nelimitate față de creditori, și de bani).

• Totodată, în măsura în care doar soția depune declarația de acceptare și va
expira termenul de 10 ani de prescripție, atunci soția va deveni unicul
moștenitor. Deși, bineînțeles, este mult mai simplu și mai ieftin de invocat
uzucapiunea, decât de trecut prin moștenire....

7



Probleme identificate la Titlul II

• Este instituit legatul legal – art. 2186 alin. 2 (preciputul soțului
supraviețuitor), deși legea prevede doar un singur mod de apariție a
legatului – testamentul!

• La fel și art. 2420 a constituit un legat legal (Moştenitorii sînt obligaţi
să asigure membrilor familiei defunctului care au fost întreţinuţi de
acesta şi au locuit împreună cu acesta pînă la moartea lui, în primele
40 de zile după deschiderea moştenirii, o întreţinere în mărime
echivalentă cu întreţinerea acordată pînă la moarte şi să le permită
acestora să folosească locuinţa şi obiectele de uz casnic).
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Probleme identificate la Titlul II

• Dreptul statului la moștenire nu este clar. În primul rând, statul este considerat
moștenitor legal (art. 2190), deși nu-i stabilită nicio clasă de moștenitori, iar pe de
altă parte, statul culege succesiunea vacantă (art. 2256, art. 2409). Opțiunea
succesorală a statului în calitate de moștenitor legal este clară – nu poate renunța
(art. 2389 alin. (2)), însă în cazul succesiunii vacante – nu este clar, deoarece
reglementări privind modul de transmitere a succesiunii vacante în patrimoniul
statului nu există.

• Este de observat modul de reglementare în art. 2190 ”În cazul în care defunctul nu
are rude şi nici soţ supravieţuitor sau aceştia nu pot moşteni din anumite motive,
moştenitor legal este statul.” Astfel, dacă vom aplica prevederile art. 2409 și
2410, atunci, în termen de 9 luni (6 – pentru somare + 3 după expirare)
moștenitorii legali și testamentari pot fi înlăturați și moștenirea va trece la stat,
doar după un singur anunț în Monitorul Oficial (oamenii simpli nu citesc monitorul
oficial, notarii le spun că termenul de prescripție pentru confirmarea dreptului la
moștenire este de 10 ani). Iar pe alocuri, așteaptă expirarea termenului de
uzucapiune (care constituie 10 ani, conform art. 526), pentru a economisi banii ce
pot fi cheltuiți pentru procedura succesorală.
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Probleme identificate la Titlul III
• Ținând cont de numărul enorm al normelor de interpretare, care schimbă în esență modul de gândire al

oamenilor la întocmirea testamentului, testamentele au devenit mai sofisticate (pentru a expune mai
detaliat toate situațiile posibile). Este firesc că intenția reală a testatorului (din testamentele întocmite
până la 01.03.2019 ”din avere”) nu a fost cea, la care ajungem prin interpretare în prezent. Ca rezultat,
există pericolul de a fi declarat nul orice testament expus cu terminologie juridică sofisticată (redactat
de către notar în executarea legii nr. 246/2018), pe temei de viciu de consimțământ (eroare).

• Normele legate de interpretare și valabilitate a testamentului în mare parte sunt subiective, cum ar fi
cazul când a aplicat o semnătură altă decât cea prevăzută de lege care este ”suficientă pentru stabilirea
seriozității declarației testatorului” (art. 2223 alin. 3). Totul urmează a fi interpretat de ”voința reală a
testatorului” (art. 2213 alin. 1), pe care o va interpreta instanța de judecată, în mod independent de
conținutul testamentului, și nu cea expusă în mod expres în testament. Presupun că este cazul, când
testatorul va relua istoria națională cu testamente care conțin blestem....

• Nu mă expun pe marginea conținutului testamentului (libertatea testamentară nu s-a schimbat esențial,
deși mai multe cazuri de ”poveste” și-au găsit reflectarea în Codul civil - povești, care niciodată nu vor fi
identificate în practica națională). Cum ar fi și cazul contractului cu privire la moștenirea unui terț care
este încă în viață (art. 1006) – articol mort!

• Foarte multe testamente au devenit formalizate la etape de redactare, întocmire, autentificare,
transmitere la păstrare, restituire și modificare a locului de păstrare etc., care pe alocuri sunt legate de
valabilitatea testamentului (testamentul a fost restituit – și-a pierdut valabilitatea, l-ai depus înapoi –
și-a reluat valabilitatea... Art. 2384). Posibilitatea de schimbare a locului de păstrare, fără o evidență
strictă (înregistrare în RDST), va avea ca rezultat faptul imposibilității de depistare a acestora și aflării
conținutului acestora. În final – litigii în instanța de judecată.....
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Probleme identificate la Titlul III

• Art. 2240 alin. (2) - În cazul în care persoanei i-a fost lăsat un anumit
bun, dacă există dubii, aceasta nu este desemnată moştenitor, chiar
dacă a fost numită moştenitor. Nu intervenim în litera legii, însă
executarea legatului revine în sarcina moștenitorilor (tuturor), deși nu
este clar de ce unul dintre moștenitori nu poate executa legatul, dacă
nu este determinat în mod expres debitorul (un anumit moștenitor).
Ca rezultat, legatarul este nevoit să aștepte când se va determina
cercul tuturor moștenitorilor și doar după această să pretindă
executarea legatului de la persoana grevată cu legat (de la toți sau de
la unul, determinat prin contract de partaj). Această problemă nu a
fost în redacția veche, dar a apărut în redacția nouă.
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Probleme identificate la Titlul III

• Au creat probleme și normele de revocare a testamentului. Astfel, în cazul revocării
revocării (art. 2385) sau întocmirii unui nou testament (art. 2387) în mod întâmplător
poate fi ”readus la viață” un testament anterior, de care ai și uitat, deoarece acel
precedent este compatibil cu cel ulterior. (testatorul nu cunoștea faptul că testamentul
”din avere” va fi privit ca legat, când ulterior a întocmit un alt testament - ”pe toată
averea”, considerând că astfel a fost revocat primul testament, însă, conform regulilor
după modernizare, nu este așa, ambele testamente rămân valabile, ceea ce nu reprezintă
voința reală a testatorului).

• Revocarea prin distrugere a constituit o problemă, deoarece testamentul autentic a căzut
sub incidența acestei reguli și, ca urmare, este imposibil de lucrat cu duplicatele
testamentului, eliberate după decesul testatorului (există prezumția că testamentul a fost
distrus în scopul revocării – art. 2383). Drept urmare, instanța urmează să constate faptul
că testamentul nu a fost revocat prin distrugere (altă ieșire nu este).

• Lasă ambiguitate și expresia ”testamentul întocmit în fața notarului” din art. 2384: este un
testament autentic sau testament olograf??? Dacă studiem alt cadru legal, nici primul nici
al doilea caz nu cade sub incidență – ambele sunt exceptate. Atunci despre care situație
este vorba???
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Probleme identificate la Titlul III

• Există o contradicție în aplicarea prevederilor art. 2388 lit. a) – care spune că
testamentul este caduc în măsura în care persoana în folosul căreia a fost întocmit
testamentul a decăzut din dreptul la moştenire conform art.2176, și alte
prevederi legale, cum ar fi:

pe de o parte - moștenirea câtorva cote succesorale (art. 2395 și 2398). Astfel,
moștenitorul renunță la moștenirea legală (respectiv, conform art. 2176 este
decăzut din drept) și acceptă moștenirea testamentară, însă nu va putea s-o
primească, deoarece conform art. 2388 lit. a) testamentul va deveni caduc

pe de altă parte - art. 2200 – regula de interpretare a testamentului: dacă a
desemnat un moștenitor descendent și acesta a fost decăzut (a renunțat la
moștenire), atunci sunt desemnați ca moștenitori descendenții acestuia. Însă, dacă
testamentul, conform art. 2388 devine caduc, atunci descendenții descendentului
în baza cărui temei vor culege moștenirea – legii (unde încă nu sunt chemați la
moștenire) sau testamentului caduc?
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Probleme identificate la Titlul IV
• Privind opțiunea succesorală. Dat fiind faptul că s-a schimbat conceptul, a devenit una foarte complicată de

înțeles pentru oameni. Deci, prezumția de acceptare sub rezerva dreptului de renunțare (trebuie să renunți în
decurs de 3 luni, de altfel se consideră că ai acceptat) (art. 2389, 2390) birocratizează procedura succesorală. Or,
întotdeauna au fost mai multe persoane care nu doresc moștenirea și puțin cine pretindea la moștenire. Ca
urmare, nu era necesar de întocmit sute de cereri de renunțare, deoarece la expirarea termenului pentru
acceptare se aplica prezumția de neacceptare. În comparație cu nr. total de proceduri succesorale, nr. total de
litigii în instanța de judecată referitor la contestarea certificatului de moștenitor a fost unul foarte nesemnificativ
(ponderea de doar 2-3 %), iar nr. de cazuri când aceste persoane au câștigat procesul în judecată a constituit
doar 1 din 5. Ca urmare a schimbării conceptului, o excepție a devenit regula și populația a devenit nevoită să
respecte foarte multe proceduri birocratice și cheltuieli corespunzătoare, iar solicitanții întotdeauna se revoltă.
Persoanele de peste hotare, care nu doresc moștenirea, sunt nevoite să facă procuri pentru moștenitorii din RM
pentru legalizarea drepturilor succesorale (acceptarea moștenirii), riscând cu propriul patrimoniu în fața unui
creditor potențial al masei succesorale. Descendenții din diferite familii (în cazul mai multor căsătorii), care nu au
vorbit niciodată și au fost în relații ostile (copiii din căsătoriile precedente foarte rar pretind la moștenire) sunt
nevoiți să se întâlnească pentru a dezbate moștenirea rămasă. Nu vă imaginați nivelul de revoltare!!!!

• Să spunem că a fost soluționată problema nominalizată cu litigii, ca urmare a schimbării conceptului? NU!!!
Deoarece nu există niciun registru exhaustiv (un registru de stare civilă unic în RM nu există, nici în varianta pe
suport de hârtie!), care ar relata toate rudele posibile ale defunctului, care au dreptul la moștenire. Investigațiile
notarului, cât de avansate nu ar fi, nu pot înlătura această deficiență (nu este posibilă discuția cu fiecare om de
pe planetă). Drept consecință, întotdeauna rămâne posibilitatea de contestare a certificatului de moștenitor. A
devenit oformarea moștenirii pentru un om mai simplă? Iarăși NU, din contra – s-a agravat!!! 14



Probleme identificate la Titlul IV
• S-a creat o situație de incertitudine pentru oameni. Pe de o parte, există prezumția de

acceptare a moștenirii, este termenul de prescripție de 10 ani pentru a legaliza drepturile
ca moștenitor. Însă, pe de altă parte, doar în termen de 9 luni statul poate deveni
moștenitor legal și moștenitorul (legal sau testamentar) nu va mai putea primi această
moștenire. Se întâmplă foarte simplu – creditorul sau statul depun cerere de publicare a
anunțului (art. 2410), iar la expirarea termenului pentru declarare (constituie 6 luni) +
termenului de decădere (3 luni – art. 2410 alin. (2)), unicul moștenitor devine statul, care
culege moștenirea vacantă (art. 2409). Anunțul se publică în Monitorul Oficial (câte
persoane în realitate citesc Monitorul Oficial?). Da, bineînțeles, acest rezultat este posibil
doar atunci când moștenitorul nu poate fi identificat (inclusiv a decăzut) și putem spune
că statul nu va culege moștenirea vacantă niciodată, deoarece este moștenitor legal și o
va primi ca moștenitor legal (art. 2190). Dar această interpretare are ca rezultat faptul că
normele date sunt moarte și inaplicabile, însă o atare interpretare nu corespunde
normelor de interpretare și urmează a fi găsită o interpretare pozitivă, în care aceste
norme își găsesc aplicare......

• În fond, prevederile nominalizate descriu modul în care mai bine de 50 de ani se proteja
un moștenitor de rând prin practica notarială. Însă, spre regret, aceste prevederi nu se
aplică în cazul unui moștenitor și nu pot fi utilizate pentru diminuarea birocratismului
posibil și a costurilor procedurilor succesorale.
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Probleme identificate la Titlul IV

• Instituția custodiei masei succesorale a devenit aproape imposibil de aplicat. Conform art. 2412
această măsură se aplică DE NOTAR doar în cazul în care nu se cunoaște nici un moștenitor. Însă,
conform art. 2190 statul este moștenitor legal, când nu sunt alți moștenitori legali, respectiv
întotdeauna se cunoaște un moștenitor legal. Chiar dacă vom spune că statul și este moștenitor
legal și nu este moștenitor legal (deoarece nu i s-a atribuit nicio clasă), atunci atragem atenția la alt
temei - nu se cunoaşte dacă există vreunmoştenitor care a acceptatmoştenirea. Aducem aminte de
prezumția acceptării moștenirii (art. 2389 și 2390) și înțelegem că dacă am găsit vreun moștenitor,
înseamnă că acesta a acceptat moștenirea, până la proba că a declarat renunțarea. Concomitent,
pentru a confirma că întotdeauna există un moștenitor legal aducem aminte de clasa a V-a de
moștenitori (art. 2182) din care rezultă că întotdeauna există cel puțin un moștenitor!!! Drept
consecință, ajungem la situația când numirea custodelui devine una foarte riscantă pentru notar
(orice numire poate fi contestată și, după cum observați, contestația are temei pentru a fi admisă).

• Într-adevăr, orice moștenitor, oricînd (pînă la acceptare (art. 2413 alin. (1) – situație imposibilă,
deoarece există prezumția de acceptare), după acceptare – art. 2413 alin. (5)), este în drept să
aplice măsuri de custodie. Însă, spre regret, procedura/modul de aplicare a măsurilor de custodie
de către moștenitor nu este reglementată și urmează a fi aplicată mutatis mutandis, ceea ce este
greu, deoarece forța juridică a actului notarial și a unui act sub semnătura privată este diferită (un
moștenitor nu poate emite certificat notarial de numire a custodelui!!!!).
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Probleme identificate la Titlul IV

• La secțiunea de somare publică a creditorilor oamenii sunt revoltați de sumele enorme ce
urmează a fi achitate pentru publicarea anunțului în Monitorul Oficial (este obligatoriu
anume aici), ce corespunde cerințelor față de conținut (art. 2423). Costurile sunt de la
1000 lei și în sus, în dependență de conținutul nemijlocit (dacă în limba de stat și limba
rusă, atunci plata aproape se dublează).

• Moștenitorii, care nu sunt siguri referitor la componența masei succesorale, doresc mai
întâi să facă procedura de somare publică și doar după aceasta să ia decizia pe marginea
acceptării/renunțării moștenirii, însă legea îi impune mai întâi să accepte (art. 2422 alin.
2).

• Nu sunt clare efectele somării publice (art. 2428 și 2429). Dintr-un punct de vedere
moștenitorul va satisface doar creanțele înaintate în termenul de somare (inclus în tabel),
dar din alt punct de vedere creanțele excluse (cele care nu au fost înaintate în termen) tot
se satisfac, doar că se limitează la mărimea masei succesorale. Însă, în practică, este foarte
greu de demonstrat mărimea reală a masei succesorale, fapt care duce la ineficiența
acestor măsuri, dacă nu a avut loc inventarierea sau inventarierea s-a efectuat în mod
necorespunzător.
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Probleme identificate la Titlul IV
• La secțiunea de limitare a răspunderii moștenitorului. Astfel, conform art. 2430 alin. (1)
Răspunderea moştenitorului pentru obligaţiile masei succesorale se limitează la activul
masei succesorale şi nu se extinde asupra patrimoniului pe care îl are în afara cotei
succesorale ce îi revine, dacă se dispune administrarea masei succesorale în scopul
satisfacerii creditorilor sau dacă a fost intentat procesul de insolvabilitate a masei
succesorale. Respectiv, în afară de aceste două cazuri, răspunderea este nelimitată!!!! Iar
alin. (2) ne spune că chiar și în aceste 2 cazuri răspunderea poate fi nelimitată, în anumite
situații!!! Drept urmare, suntem în situația când moștenitorul în 99 % de situații poartă
răspundere nelimitată, deodată după ce declară acceptarea moștenirii (care, vă aduc
aminte: a) se prezumă și b) acțiunile pretinse pot fi efectuate doar după ce moștenitorul a
acceptat moștenirea, cu excepția administrării)!!!

• Ținând cont de opțiunea succesorală prezumată și alte norme, rezultă o singură concluzie
– orice moștenitor care dorește să primească un beneficiu din moștenire riscă să fie
victima creditorului defunctului!!!! Ca urmare, explicația notarului devine aproximativ
următoarea ”dacă renunți la moștenire – renunți la pasive și, după caz, la active, iar dacă
accepți – orice ce nu ai face ulterior (chiar dacă înstrăinați cota succesorală), vei rămâne
cu răspundere nelimitată, cu unele excepții, care este destul de costisitor de asigurat”.

• Mii de scuze, o singură excepție există – răspunderea statului, în calitate de moștenitor
legal, este limitată în orice situație (art. 2465).
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Probleme identificate la Titlul IV

• Insolvabilitatea masei succesorale (art. 2435) este imposibilă de
aplicat de către moștenitor. Deși au fost cazuri, însă nu s-a găsit
niciun administrator al procesului de insolvabilitate, care ar accepta
să intenteze această procedură (motiv - legislația națională de
insolvabilitate nu cunoaște insolvența masei patrimoniale sau
persoanei fizice, ci doar insolvența persoanei juridice). Introducerea
acestui caz de insolvență necesită mai multe modificări legale, pentru
pretinde o aplicare normală a acestor norme.
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Probleme identificate la Titlul IV
• Administrarea masei succesorale (art. 2436) poate fi cerută și până la acceptare. Însă, în

practică la fel nu este posibil de aplicat. Or, poate fi desemnat ca administrator al masei
succesorale DOAR un ”administrator autorizat în condițiile legii” (art. 2436 alin. 4), însă
nu există cadru legal care ar spune cum să devii administrator autorizat. În RM există
doar administrator al insolvabilității!!!

• Chiar dacă vom soluționa prima problemă atunci vine următoarea: parcă conform art.
2436 administratorul poate fi numit la cererea moștenitorului, însă conform art. 2528 -
Dispunerea administrării masei succesorale poate fi cerută de către moştenitori numai
unanim. Cererea privind dispunerea administrării masei succesorale este exclusă după
data partajului masei succesorale. Respectiv, este un risc permanent legat de faptul
dacă toți moștenitori au fost determinați pentru a fi satisfăcută cerere de numire a
administratorului masei succesorale și dacă toți și-au exprimat dorința de a fi numit
administratorul. Iar momentul în care notarul stabilește cercul de moștenitor – cel de
eliberare a certificatului de moștenitor!

• Apropo, este similară situația de imposibilitate de numire a ocrotitorului autorizat
(art. 67 alin. (3)) prin mandat de ocrotire în viitor (art. 80 alin. (1)), introdus prin Legea
nr. 66/2017, intrată în vigoare la 02.06.2017. Drept consecință, deși norma este în
vigoare deja cca 3 ani, notarii sunt în imposibilitate de a autentifica acest mandat din
lipsa ocrotitorilor autorizați (nu există până în prezent nici HG care să reglementeze
modul de autorizare). 20



Probleme identificate la Titlul IV

• În partea ce ține de raportul donațiilor (art. 2515) este foarte complicat pentru oameni să
înțeleagă:

- de ce soțul nu participă în raportul donațiilor?

- de ce soțul și părinții nu participă la raportul donațiilor (art. 2515), iar dacă devin
moștenitori rezervatari deja participă (art. 2537)?

- de ce raportul donațiilor se aplică din start, dar poate fi scutit (art. 2515 alin. (3)), iar în
cazul în care donația s-a făcut în favoarea rezervatarului – nu se aplică, dacă altfel nu este
scris în contract (art. 2537 alin. 1), or nu poți cunoaște la momentul donației va fi
donatarul un moștenitor legal simplu sau va fi rezervatar?

- cum de înțeles ”Donaţiile făcute conform contractelor de donaţie încheiate înainte de 1
martie 2019 nu cad sub incidenţa obligaţiei de raport al donaţiilor, prevăzută de
dispoziţiile cărţii a patra din Codul civil în redacţia Legii nr.133/2018, dacă donatorul a
decedat înainte de 1 martie 2020.”? Rezultă, dacă persoana a decedat după 01.03.2020
raportul donațiilor se va calcula pentru orice perioadă, inclusiv pentru donațiile făcute
până la 01.03.2019, în perioada în care părțile nu au știut că trebuie să excludă/includă
raportul donațiilor???
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Probleme identificate la Titlul IV

• Totodată, sunt prea multe întrebări care nu pot fi soluționate de notar din
oficiu, pentru a fi aplicată în mod normal instituția raportului donațiilor,
fapt care necesită o conciliere de mai multă durată sau duce la situația
litigiilor. Din care considerente, moștenitorii renunță la raportul donațiilor.

• De ex., donațiile pentru care perioadă urmează a fi luate în calcul la
raportul donațiilor?

• Sau care este justificarea pentru formula de calcul a cotei succesorale prin
aplicarea următoarei norme: La efectuarea partajului, suma raportată se
adaugă cotei succesorale a comoştenitorului care are dreptul la raport.
Toate sumele de raportat, fără excepţie, se scad din valoarea masei
succesorale înmăsura în care aceasta revine comoştenitorilor între care are
loc raportul. (art. 2523 alin. (4))?
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Probleme identificate la Titlul V
• Părinții sunt moștenitori rezervatari, însă în cazul în care sunt și descendenți –

părinții nu moștenesc. Ca urmare, dreptul lor la rezerva succesorală este unul
restrâns. (art. 2530)

• Totodată, referința la prevederile Codului familiei face subiectivă constatarea
existenței dreptului la rezerva succesorală (art. 2530 alin. (2)). Or, conform Codului
familiei, această obligație este dependentă de următorul criteriu ”necesită sprijin
material” care nu poate fi stabilit obiectiv de notar (art. 74, 80, 82 din Codul
familiei). Drept consecință, de fiecare dată urmează a fi întrebată opinia unor
eventuali rezervatari și, deseori, nu se găsește opinia comună referitor la dreptul la
rezerva succesorală (se duc în instanța de judecată).

• Calcularea cotei succesorale a rezervatarului la fel creează dificultăți. Astfel, de ex.,
în cazul în care descendenții nu pot pretinde la rezervă – ei renunță și vine clasa a
II-a (părinții), care au dreptul la rezervă. În acest mod apare obligația de separare a
cotei rezervatarului. Conform art. 2531, Moştenitorii legali care au renunţat la
moştenire nu se iau în considerare. Deci, fiecare moștenitor prin renunțul său poate
afecta cota rezervatarului (a o majora, de obicei) sau a crea situația în care va
apărea această limitare a dreptului de proprietate (sunt chemați la moștenire
persoanele care au dreptul la rezervă).
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Probleme identificate la Titlul V
• Sau normele sunt chiar contradictorii:

Un caz - art. 2532 - Dacă moştenitorul rezervatar renunţă la cota sa din rezerva
succesorală, cotele din rezerva succesorală ale altor moştenitori rezervatari nu se
majorează. contravine art. 2531 - Moştenitorii legali care au renunţat la moştenire nu se
iau în considerare. Deoarece în cazul în care, de ex., sunt 3 descendenți (fiecare ar fi
moștenit câte 1/3), dintre care 2 sunt rezervatari (cotele lor rezervatare vor constitui
câte 1/6). Unul dintre rezervatari a renunțat la moștenire (descendenți nu sunt), drept
urmare rezultă că cotele succesorale a celor care nu au renunțat devin câte 1/2, iar cota
rezervatară se va mări până la 1/4 de la 1/6. Astfel rezultă din aplicarea art. 2531. Însă,
dacă aplicăm art. 2532 – cota rezervatarului urmează a fi menținută.

Al doilea caz - art. 2532 - În acest caz (este descris mai sus), cota moştenitorului
rezervatar trece la moştenitorii testamentari proporţional cotei succesorale testate lor.
Însă, conform art. 2536 Cota succesorală a moştenitorului rezervatar se transmite prin
moştenire şi este transmisibilă conform regulilor generale. Drept urmare, dacă
moștenitorul rezervatar a renunțat cota acestuia trece, conform regulilor generale
pentru descendenți (efectele renunțării) către descendenții acestuia, iar art. 2532 spune
că trece la moștenitorii testamentari???
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Probleme identificate la Titlul VI

• Reprezintă o problemă și art. 2547, care impune notarul să facă
investigații. Accesul notarului la registrele de publicitate este limitat,
iar datele acestora nu sunt complete și veridice. Drept consecință, în
mod oficial, notarilor li se reproșează că nu pot oferi toată informația
din motiv că aceste registre nu sunt create în scopurile necesare
pentru moștenire. Registrul de stare civilă nu este un singur registru!,
iar datele nu sunt introduse în registrele electronice (lipsește registrul
electronic de stare civilă cu datele veridice).

• Cu toate acestea, față de notar se impune obligația de a constata cu
certitudine faptele care justifică cererea de eliberare a certificatului
de moștenitor. Fapt care va duce la răspunderea notarului pentru
eliberarea certificatului de moștenitor neconform faptelor reale.
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Probleme identificate la Titlul VI

• Executarea certificatelor de moștenitor (în cazul comoștenitorilor)
creează probleme pentru organele de înregistrare, din motiv că nu
sunt stabilite cert drepturile rezultate din certificat referitor la un
anumit bun (nu se știe dacă a fost încetat regimul proprietății
comune, nu se știe cine și ce poate face în baza acestui certificat).
Lista bunurior succesorale NU TREBUIE să fie inclusă în certificat
(art. 2542 alin. (3)), deși autoritățile spun că unii notari totuși includ

lista bunurilor în certificatul de moștenitor....
• Certificat de moștenitor s-a transformat într-un CV al defunctului...
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Probleme identificate la Titlul VII
• Înstrăinarea cotei succesorale a devenit o problemă. Chiar dacă redacția veche

conținea unele prevederi de înstrăinare a cotei succesorale, aceste se aplicau rar și
doar în cadrul partajului. Raritatea a fost determinată de faptul că în majoritatea
cazurilor toate chestiunile se soluționau prin alte mecanisme, nefiind necesară
această operațiune. În prezent, dat fiind faptul unor norme imperative, cazul
înstrăinării cotei succesorale a devenit mai des. Însă, domeniul de aplicare a acestuia a
devenit foarte larg (cota succesorală poate fi înstrăinată nu doar unui alt moștenitor
(art. 2487 alin. (2)), ci și unei persoane terțe (art. 2487 alin. (3))!!!!). În consecință,
persoana terță obține dreptul de proprietate asupra cotei succesorale, neavând nicio
vocație succesorală. În practică, este imposibilă această situație, în măsura în care
există doar 2 temeiuri de moștenire: lege și testament, iar contractul sau hotărârea de
judecată nu pot institui temeiuri noi de moștenire.

• Iar dacă intrăm în detaliile acestui tip de contract, observăm că încheierea
contractului nu duce la limitarea răspunderii nelimitate a moștenitorului pentru pasiv
(art. 2572), iar obiectul constituie masa succesorală și nu un anumit bun succesoral.
Acest tip de contract se aplică în legislația țărilor cu sistemul de drept succesoral de
altă natură – contractuală, decât cea, care este păstrată în RM – personală.
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O mică totalizare

• Cartea IV este creată pentru a apăra interesele creditorilor. Creditorul este protejat în
orice situație, nefiind dependent de dorințele sau acțiunile moștenitorului. Iar acțiunile
moștenitorului pot doar majora răspunderea acestuia, constitui, în mod implicit, obligații
față de creditori noi (creditorii masei succesorale), și nu pot limita această răspundere,
chiar dacă transmite/înstrăinează totul ce a obținut prin moștenire.

• Formalitățile constituite pentru a proteja creditorii agravează viața unui om simplu. Or,
numărul de cazuri cu pasivul succesoral este unul foarte mic. Din 130 de dosare
succesorale deschise în anul 2019 (după codul modernizat), doar în 5 cazuri a fost depistat
pasiv. Din aceste 5, în 3 situații pasivul a fost stins de moștenitori până a veni la notar,
într-un caz unul dintre moștenitori a reîncheiat contract de credit (a devenit el debitor în
locul defunctului) și într-un caz creditorii nici nu au înaintat pretenții, deși existența
acestora a fost declarată de moștenitor și este înregistrată în registrele de publicitate sub
forma de interdicții.

• Notarii sunt nevoiți să pretindă mai multe cereri și declarații (de ex., în Germania în unele
dosare numărul declarațiilor de renunțare depășește cifra de 70....), spre deosebire de
procedura succesorală anterioară, care era limitată la câteva cereri de la persoanele care
au avut drepturi/interese nemijlocite, iar cel care nu a vrut - nu scria nimic.
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Un banc prevăzut în lege:

Ce face notarul în caz de incendiu sau război?

Răspunsul este în art. 79 alin. (2) din Legea nr. 246/2018 – notarul se
grăbește la locul incidentului pentru a întocmi inventarul masei
succesorale!

Și ce facem în continuare????
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