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A.  Subiectul tezei 
 
Prezentul studiu are ca obiect voinţa testamentară, urmărind evoluţia 

acesteia şi a actului liberal mortis causa în dreptul intern şi dreptul comparat 
european. fără pretenţia de abordare a dreptului intern al tuturor statelor 
europene, dar cu privire specială asupra acelora care s-au evidenţiat în 
cultura juridică şi îşi exercită influenţele asupra celorlalte sisteme de drept 

  
B. Argumentele care au stat la baza alegerii temei 

 
Consider util şi oportun acest demers ştiinţific, atât din punct de 

vedere teoretic cât şi practic, datorită importanţei deosebite pe care o are pe 
de-o parte voinţa juridică în formarea valabilă a oricărui act juridic cât şi 
voinţa testamentară – voinţă juridică specială - pentru formarea valabilă a 
actului liberal mortis causa.  

 
 C. Structura lucrării 

 
Lucrarea este structurată în 3 părţi ( partea I - Voinţa liberală mortis causa; 
partea a II-a. Testamentul – act juridic mortis causa ;partea a III-a. 
Dispoziţiile noului Cod civil în materie testamentară. Concluzii şi propuneri 
de lege ferenda) care, la rândul lor, sunt împărţite pe capitole, secţiuni şi 
subsecţiuni. 
 Viaţa fiecărei fiinţe este un fenomen complex şi ireversibil, care în 
scurgerea ei, limitată în timp, implică nenumărate conexiuni cu celelalte 
fiinţe, interferări diverse, drepturi şi obligaţii asumate, concesii şi 
compromisuri în cele mai variate forme. 
 În cadrul acestui fenomen complex, operaţiunile juridice sunt inerente 
şi se împletesc cotidian în firul vieţii, zi după zi. 
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 Actele juridice sunt guvernate de reguli comune, esenţiale şi general 
aplicabile, referitoare la manifestarea unilaterală de voinţă, la condiţiile de 
formare a acordului de voinţă, la respectarea unor condiţii de valabilitate 
imperativ necesare, la forma pe care trebuie să o îmbrace actul.. 
 Libertatea umană se exprimă şi prin lege. Însă ceea ce este cu adevărat 
important, rezidă în realitatea că fiinţei umane nu-i poate fi răpită libertatea 
de a alege, de a discerne între bine şi rău, între normal şi anormal. Fiecare 
alegere a persoanei în raporturile de drept poate avea consecinţe. 
  Prima parte a lucrării este dedicată unei ample analize a 
conceptului voinţei liberale – mortis causa. 

În capitolul I al primei părţi, am analizat fundamentul voinţei 
juridice - voinţa psihologică.  

Procesul psihologic al formării consimţământului generează voinţa 
internă, care, pentru a produce efecte juridice, urmează a fi obiectivată în 
voinţa declarată. Între cele două elemente ale voinţei trebuie să existe 
concordanţă. 

În cuprinsul secţiunii a IV -a, am tratat intenţia liberală – voinţă 
juridică „specială” pe care am delimitat-o de alte noţiuni similare. 

Definirea noţiunii va permite să se poată face distincţia între animus 
donandi şi alte noţiuni asemănătoare. De exemplu, intenţia liberală şi 
consimţământul, sunt deopotrivă elemente ale formării valabile a 
contractului de donaţie, însă ele nu trebuie să fie confundate. 

Literatura de specialitate a apreciat pe de-o parte că, intenţia liberală 
nu îşi are fundamentul numai în voinţa celui care face actul de liberalitate de 
a realiza o operaţiune prin care îşi micşorează patrimoniul iar pe de altă parte 
consimţământul nu constituie altceva decât acceptarea actului de gratificare, 
considerându-se astfel că cele două sunt elemente distincte care există într-o 
manieră autonomă. Autonomia instituţiilor amintite verifică, prin condiţia ca 
una să preexiste celeilalte.  

În acelaşi context, s-a apreciat că, animus donandi şi gratuitatea, sunt 
şi ele elemente distincte în aceeaşi măsură, ambele fiind indispensabile 
actului liberal. 
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Două trăsături principale caracterizează intenţia liberală: caracterul 
de spontaneitate şi caracterul unilateral. La acestea poate fi adăugată şi o altă 
trăsătură a intenţiei liberale, respectiv caracterul intuitu personae al actului 
de dispoziţie. 

În capitolul II al primei părţi, intitulat „Actul juridic liberal inter 
vivos şi mortis causa” am discutat despre titlul gratuit – criteriu de 
clasificare a actelor juridice. 

Actul juridic cu titlu gratuit este acela în care se procură un folos 
patrimonial fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb 

Clasificarea actelor juridice în acte gratuite şi acte oneroase are o 
deosebită importanţă teoretică şi practică sub următoarele aspecte. 

Sub aspectul regimului juridic aplicabil, care este  total diferit cu 
precădere în ceea ce priveşte capacitatea, legea fiind în general mai exigentă 
atunci când este vorba de acte juridice cu titlu gratuit, instituind o serie de 
incapacităţi speciale. Astfel, sunt instituite anumite incapacităţi speciale; 
actele cu titlu gratuit nu pot fi încheiate de către persoanele lipsite de 
capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nici prin 
reprezentantul legal sau, după caz, nici cu autorizarea prealabilă a 
ocrotitorului legal. 

Sub aspectul regimul juridic al viciilor de consimţământ diferă, după 
cum este vorba de un act cu titlu oneros sau de un act cu titlu gratuit (de 
exemplu, problema leziunii nu se pune în actele juridice cu titlu gratuit; spre 
a fi vorba de o eroare-viciu de consimţământ, în cazul actelor cu titlu oneros 
este necesară o cerinţă suplimentară faţă de actele cu titlu gratuit). 

Obligaţiile părţilor în actelor oneroase sunt reglementate mai 
exigent. De exemplu, garanţia împotriva evicţiunii apare, de regulă, în actele 
cu titlu oneros şi numai în mod excepţional în actele cu titlu gratuit), iar 
răspunderea se apreciază cu mai multă severitate. 

În materie succesorală, există o serie de reguli deosebite pentru 
anumite acte cu titlu gratuit. De exemplu, nulitatea absolută ce sancţionează 
nerespectarea condiţiei de formă solemne prevăzute de lege pentru 
testamente, poate fi acoperită de moştenitorii defunctului, după deschiderea 
moştenirii. 
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Titlul gratuit constituie criteriu de departajare a liberalităţilor. Astfel, 
actele juridice cu titlu gratuit se împart în: liberalităţi şi acte juridice 
dezinteresate.  

Actele dezinteresate sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care 
dispunătorul procură un avantaj patrimonial cuiva fără să îşi micşoreze patri-
moniul. Sunt acte dezinteresate: mandatul gratuit, comodatul, depozitul nere-
munerat etc. 

Liberalităţile sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispu-
nătorul îşi micşorează patrimoniul cu folosul patrimonial procurat 
gratificatului. 

Principalele liberalităţi sunt: legatul cuprins în testament şi donaţia. 
În cuprinsul celui de-al treilea capitolul din cadrul părţii I a 

lucrării, intitulat „Liberalitatea – act juridic de formaţie unilaterală sau 
bilaterală” am analizat liberalitatea, instituţie specială a dreptului civil 
substanţial, sub două aspecte particulare: actul juridic de formaţie unilaterală 
şi actul juridic de formaţie bilaterală. 

În doctrină, actul juridic civil a fost definit, în general, ca o manifes-
tarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a 
naşte, modifica sau stinge un raport juridic concret. 

Fundamentul actului juridic unilateral este caracterul sau voliţional. 
Altfel spus, actul juridic civil este „instrumentul predilect pus la îndemâna 
participanţilor la circuitul juridic pentru realizarea drepturilor lor subiective 
şi intereselor protejate de lege”. 

Ca rezultat al unei singure voinţe juridice, actul unilateral este 
susceptibil de a produce efecte juridice prin el însuşi, necondiţionat de 
consimţământul altei persoane. Mai precis, actul juridic unilateral este o 
manifestare a unei voinţe în scopul producerii de efecte juridice. 

Recunoaşterea actului juridic unilateral ca izvor de obligaţii civile 
vine în întâmpinarea prevederilor Proiectului Codului European al 
Contractelor care, stipulează că promisiunea făcută cu intenţia de a se obliga 
leagă pe autorul său. 

Studiul voinţei liberale nu poate fi completă fără a lua în considerare 
şi particularităţile manifestării liberale în actele juridice bilaterale.  
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În susţinerea celor de mai sus, avem în vedere şi faptul că Noul Cod 
civil are dispoziţii comune atât pentru donaţie cât şi pentru testament (art. 
984-1010). 

Astfel, sunt reglementate împreună instituţii precum: capacitatea în 
materie de liberalităţi (art. 987-992); substituţiile fideicomisare (art. 993-
1000); liberalităţile reziduale (art. 1001-1005); revizuirea condiţiilor şi 
sarcinilor (art. 1006-1008) etc. 

În încheierea secţiunii dedicate analizei particularităţilor voinţei 
liberale în general şi a celei mortis causa în special, apreciem că o disociere 
clară între voinţa pentru cauză de moarte – liberalitate şi voinţa pentru 
cauză de moarte – substituire de persoană, nu poate fi realizată, fapt pentru 
care urmează a o lua în considerare sub ambele aspecte. 

 
Cea de-a doua parte are ca temă centrală „Testamentul – act 

juridic mortis causa” . Această a doua parte a lucrării este un studiu amplu 
şi aprofundat la nivel teoretic şi practic. 

Astfel, capitolul I al  părţii a II – a, intitulat „ Testamentul – act 
juridic special, tratează noţiunea, caracterele juridice şi cuprinsul 
testamentului precum şi evoluţia istorică a acestei noţiuni. atât în dreptul 
naţional cât şi în cel comparat. Din analiza cuprinsului testamentului, rezultă 
pe de-o parte că definiţia dată de Codul Civil, are de fapt în vedere o definire 
a legatului, ca principala dispoziţie din cuprinsul unui testament iar pe de 
altă parte că, testamentul, nu vizează exclusiv transmiterea patrimoniului, în 
cuprinsul său regăsindu-se şi dispoziţii de natură nepatrimonială precum 
recunoaşterea unui copil, desemnarea unui executor testamentar, etc.  

Cel de-al doilea capitol, abordează diferite feluri de testamente. În 
dreptul nostru sunt cunoscute trei categorii de testamente în care autorul îşi 
poate manifesta ultima sa voinţă: 

a) testamentele încheiate în condiţii normale, obişnuite, denumite 
testamente ordinare; 

b) testamentele încheiate în cazuri excepţionale, denumite testamente 
privilegiate; 

c) testamentul făcut în străinătate. 
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Un aspect important tratat în cuprinsul acestui capitol, are în 
vedere testamentul internaţional.  

Convenţia de la Washington din 26 octombrie 1973 privitoare la 
legea uniformă asupra formei testamentului internaţional, elaborată sub 
egida UNIDROIT (Institutul internaţional pentru unificarea dreptului privat), 
conţine în anexă o lege materiala uniformă reglementând o formă nouă de 
testament susceptibilă de a fi admisă în dreptul intern al tuturor ţărilor care 
ratifică această Convenţie. 

Reglementarea prezintă interes – atât din perspectiva unei viitoare 
ratificări, cât şi din perspectiva cunoaşterii de către juriştii români a acestei 
noi forme de testament cu care se pot întâlni în activitatea lor practică. 

Testamentul internaţional este o forma nouă de testament. În esenţă, 
este vorba de o forma simplificată de testament mistic (secret). 

Denumirea de „internaţional” a acestui testament este într-un anumit 
sens înşelătoare, căci utilizarea acestei forme de testament nu implică în 
niciun fel ca succesiunea la care se refera să conţină elemente de extraneitate 
(străin testând în altă ţară, bunuri situate în ţări diferite etc.), fiind posibil ca 
testamentul să privească o succesiune eminamente internă (lipsită de 
elemente de extraneitate). 

Formalităţile cerute de legea uniformă. Fiind o formă simplificată 
de testament mistic (secret), testamentul internaţional parcurge două faze de 
elaborare: faza redactării şi faza prezentării unei autorităţi. 

• Faza redactării 
Testamentul trebuie să fie redactat în scris, fie de către testator, fie 

de către o altă persoană, în orice limbă, fie cu mâna, fie cu mijloace 
mecanice. Dacă testamentul are mai multe foi, acestea trebuie să fie 
numerotate (art. 6.2 din Legea uniformă). 

• Faza prezentării testamentului persoanei abilitate 
Testatorul trebuie să declare înaintea a doi martori şi a unei persoane 

abilitate a instrumenta, că documentul, a cărei substanţă nu este ţinut să îl 
divulge, este testamentul său şi că îi cunoaşte conţinutul (art. 4 din Legea 
uniformă). Franţa a desemnat ca persoane abilitate a instrumenta notarii 
publici, pe teritoriul ţării, şi agenţii diplomatici şi consulari în străinătate. În 
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ceea ce îi priveşte pe martori, aceştia trebuie să întrunească condiţiile cerute 
de legea în temeiul căreia a fost desemnată persoana abilitată să 
instrumenteze testamentul, calitatea de străin neconstituind un obstacol 
pentru aceasta (art. V din Convenţie). 

Testatorul trebuie să semneze testamentul în prezenţa persoanei 
abilitate şi a martorilor sau, dacă l-a semnat înainte, să recunoască şi să 
confirme ca semnătura îi aparţine. 

Persoana abilitată va menţiona la sfârşitul testamentului data la care 
ea l-a semnat, aceasta fiind data testamentului, iar nu cea la care testatorul şi-
a redactat testamentul şi pe care a menţionat-o, eventual, în cuprinsul testa-
mentului propriu-zis (art. 7 din Legea uniformă). În lipsă, proba datei poate 
fi făcută prin orice mijloc de probă. 

Un atestat redactat de persoana abilitată va confirma respectarea 
regulilor prescrise de Legea uniformă (art. 9). Atestatul va fi redactat în 
două exemplare, dintre care unul va fi ataşat testamentului propriu-zis. În 
orice caz, unul dintre exemplarele atestatului rămâne la persoana abilitată, 
fie că este vorba de cel ataşat testamentului, dacă a fost desemnată să 
conserve acest act, fie de celălalt exemplar, în caz contrar. La data decesului, 
atestatul va permite o mai bună informare a moştenitorilor asupra existenţei 
testamentului. În plus, în lipsa probei contrare, atestatul dovedeşte 
validitatea formală a testamentului în sensul Legii uniforme (art. 12). 
Important este faptul că atestatul rămâne un act exterior testamentului, lipsa 
acestuia sau neregularitatea lui neinfluenţând validitatea actului de ultima 
voinţă al defunctului (art. 13 din Legea uniformă). 

Sancţiunea nerespectării formalităţilor prevăzute de Legea uni-
formă. 

Sancţiunea nulităţii absolute 
Testamentul nul ca testament internaţional poate fi valabil ca altă 

formă de testament, dacă întruneşte condiţiile cerute de lege pentru aceasta 
(art. 1. 2 din Legea uniformă). 

Este vorba de aşa-numita conversiune prin reducţiune, prin care, de 
exemplu, un testament scris, semnat şi datat de testator nul ca testament 
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internaţional pentru incapacitatea martorilor poate fi valabil ca testament 
olograf. 

Revocarea. Testamentul internaţional „este supus regulilor ordinare 
de revocare a testamentelor” (art. 14), ceea ce înseamnă că poate fi revocat 
în aceleaşi condiţii ca un testament obişnuit chiar şi printr-un testament 
ulterior, indiferent dacă acesta este tot unul internaţional sau nu. 

Forţa probantă. Testamentul internaţional, asemenea testamentului 
mistic (secret), face credinţa până la proba contrară în privinţa menţiunilor 
cuprinse în testamentul propriu-zis şi până la înscrierea în fals în privinţa 
menţiunilor făcute de persoana abilitată în cuprinsul atestatului. 

 
Capitolul III al părţii a II –a, cuprinde o analiză a principalelor 

dispoziţii testamentare. Principalele dispoziţii cuprinse în testament sunt cele 
referitoare la: legat, exheredare şi execuţiunea testamentară.. 

Evoluţia legatului ca dispoziţie testamentară este surprinsă încă din 
lumea romană şi până în zilele noastre. Legatele pot fi de mai multe feluri. 
Ele pot fi împărţite fie după modalitatea ce afectează voinţa testatorului, fie 
după obiectul lor. 

a) După modalităţile care afectează sau nu voinţa testatorului, 
legatele pot fi: pure şi simple, cu termen, sub condiţie şi cu sarcină. 

b) După obiectul lor, legatele pot fi: universale, cu titlu universal sau 
cu titlu particular.. 

În cuprinsul acestui capitol am tratat şi ineficacitatea legatelor, 
considerând importantă din raţiuni practice dar şi teoretice clarificarea şi 
delimitarea noţiunilor de eficacitate, invaliditate şi ineficacitate a unui act 
juridic, În cadrul unei ordini de drept este inevitabil, neexistând un sistem de 
drept perfect, să nu întâlnim şi cauze de ineficacitate ale actelor juridice 
încheiate în interiorul acestuia.  

Putem defini cauzele de ineficacitate a legatelor ca fiind acele situaţii 
prevăzute de lege, în care manifestarea de ultimă voinţă a testatorului este 
lipsită de efecte juridice. Cauzele care împiedică producerea efectelor 
legatelor (cauzele de ineficacitate) sunt: nulitatea, reducţiunea, revocarea şi 
caducitatea dispoziţiilor testamentare. 
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Capitolul IV se constituie într-un studiu aprofundat al limitelor 
dreptului de a dispune prin testament.  

Pentru început am discutat despre dreptul de dispoziţie şi  importanţa 
principiului libertăţii actului de ultimă voinţă, doctrina opinând că 
„Testamentul este ilustrarea perfectă, paroxistică a teoriei autonomiei de 
voinţă.”. 

Am continuat prin a trata: oprirea pactelor asupra unei succesiuni 
viitoare ( prin analiza literaturii de specialitate am determinat noţiunea, 
originea şi evoluţia pactelor asupra unei succesiuni viitoare precum şi 
elementele unui astfel de pact); substituţia fideicomisară ( printr-o scurtă 
incursiune în dreptul comparat am descoperit originea şi evoluţia istorică a 
acestei instituţii şi astfel am explicat fundamentul juridic, caracteristicile, 
formele şi justificarea prohibiţiei  substituţiei fideicomisare.) rezerva 
succesorală (am cercetat  noţiunea, categoriile de moştenitori rezervatari, 
originea şi evoluţia istorică a acestei limite de a dispune prin testament, 
legătura indisolubilă dintre dreptul de proprietate şi libertatea testamentară şi 
îngrădirea acestei libertăţi testamentare prin instituirea rezervei succesorale. 
Am analizat caracteristicile şi fundamentele specifice marilor sisteme de 
drept comparat cu incidenţă asupra instituţiei rezervei succesorale. 

 Această secţiune a lucrării se detaşează prin abundenţa informaţiilor 
oferite de  dreptul roman, francez, aria common law, Québec, abordând 
totodată şi tendinţele actuale în materie. 

 O atenţie deosebită am acordat cotităţii disponibile speciale, printr-o 
analiză a corelaţiei dintre dispoziţiile art. 939 C. civ. şi cele ale Decretului-
Lege nr. 319/1944..  

Lungul şi sinuosul drum al promovării soţului supravieţuitor ca 
moştenitor legal a fost încununat de adoptarea Legii nr. 319 din 10 iunie 
1944, în care interesele soţului rămas în viaţă îşi găseau, în sfârşit, o justă şi 
echitabilă consacrare la nivelul legislaţiei româneşti. 

Considerat moştenitor neregulat şi nerezervatar în viziunea Codului 
civil, el a devenit, prin apariţia legii speciale, un moştenitor regulat şi rezer-
vatar, dobândind astfel un drept succesoral în concurs cu oricare din cele 
patru clase de moştenitori legali.  
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După adoptarea Decretului-lege nr. 319/1944 s-a pus problema dacă 
art. 939 C. civ. a mai rămas în vigoare. Concluzia unanimă este că dispoziţia 
a rămas în vigoare, nefiind abrogată expres, dar nici implicit, raţiunea pentru 
care a fost instituită subzistând şi în prezent.  

Cum prin adoptarea Decretului-lege nr. 319/1944, soţul 
supravieţuitor a devenit moştenitor rezervatar şi i s-a recunoscut un drept de 
moştenire legală în concurs cu oricare din cele patru clase de moştenitori 
legali, fiind, totodată obligat la raportul donaţiilor, atunci când vine în 
concurs cu descendenţii defunctului, s-a pus problema modului de aplicare a 
art. 939 C. civ. în corelaţie cu drepturile succesorale recunoscute soţului 
supravieţuitor prin Decretului-lege nr. 319/1944.  

În problema modului de aplicare a art. 939 C. civ. în corelaţie cu 
drepturile succesorale recunoscute soţului supravieţuitor prin Decretului–
Lege nr. 319/1944,  am susţinut soluția Instanței Supreme, potrivit căreia, 
pentru corecta împărţire a bunurilor defunctului, atunci când vin în concurs 
cu soţul supravieţuitor din a doua căsătorie, căruia i s-au făcut liberalităţi de 
către defunct, este necesar să se stabilească în primul rând care sunt 
rezervele succesorale ale copiilor soţului supravieţuitor, întrucât pentru 
restul bunurilor defunctul putea să dispună fie în favoarea copiilor, fie în 
favoarea soţului sau a oricărei alte persoane. De remarcat în acest context, și 
observația potrivit căreia, limitarea ce se aduce acestui drept al defunctului 
este prevăzută numai în cazul liberalităţilor făcute soţului dintr-o căsătorie 
subsecventă, care nu va putea primi sub formă de donaţie sau de legat de la 
soţul care a decedat decât o parte egală cu partea legitimă a copilului care a 
luat cel mai puţin şi fără ca, în nici un caz, donaţia să treacă peste sfertul 
bunurilor.). 

 
Partea a III-a ”Dispozițiile Noului cod civil în materie 

testamentară. Concluzii și propuneri de lege ferenda” 
  
De actualitate şi deosebit interes este şi analiza dispoziţiilor Noului 

Cod Civil. În Noul Cod civil, testamentul este reglementat în Cartea a IV-a 
„Despre moştenire şi liberalităţi”, titlul III „Liberalităţile”, art. 1034-1085. În 

 16



general, Noul Cod civil păstrează cadrul instituit anterior de Codul civil de la 
1864, în materie testamentară. Modificările aduse pot fi apreciate, fără nicio 
exagerare, ca fiind pertinente, necesare şi importante. 

Potrivit art. 1034 din Noul Cod civil, „Testamentul este actul 
unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, 
dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai 
fi în viaţă”. 

Potrivit art. 986 din Noul Cod civil, legatul este actul juridic cuprins 
într-un testament prin care testatorul desemnează una sau mai multe 
persoane care, la decesul său, vor primi întreg patrimoniul, o fracţiune din el 
sau bunuri determinate din patrimoniul testatorului. 

Ca element de noutate, Noul Cod civil face distincţia dintre instituţia 
testamentului şi cea a legatului, sub aspectul liberalităţii. Astfel legatul 
trebuie să îndeplinească condiţii precum: desemnarea legatarului trebuie 
făcută prin testament şi în aşa fel încât determinarea legatarului să fie 
posibilă la data când se executării 

Desemnarea legatarului nu poate fi lăsată la alegerea unei terţe per-
soane, ci această alegere trebuie să rezulte din cuprinsul testamentului. 
Legatul prin care testatorul a dispus ca persoana legatarului să fie aleasă de o 
terţă persoană (legatul cu facultatea de alegere) va fi nul. 

După obiectul lor, legatele pot fi: universale, cu titlu universal sau cu 
titlu particular [art. 1054 alin. (1) din Noul Cod civil]. 

Legatul universal este cel prin care testatorul lasă uneia sau mai 
multor persoane, întreaga masă succesorală. Ceea ce caracterizează legatul 
universal nu este numai cantitatea bunurilor culese (emolumentul), ci şi 
vocaţia la întreaga universalitate pe care o oferă legatarului. 

În condiţiile de mai sus, legatul universal există şi în cazul în care, 
datorită drepturilor conferite altora de către testator, emolumentul moştenirii 
este redus considerabil. De exemplu, dacă testatorul a lăsat mai mulţi 
legatari universali şi toţi acceptă moştenirea, deşi au vocaţie la întreaga 
moştenire, fiecare va culege efectiv numai o parte din succesiune; dacă un 
singur legatar acceptă, el va culege întreaga moştenire în virtutea vocaţiei 
sale universale. 
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Legatul cu titlu universal este dispoziţia testamentară care conferă 
uneia sau mai multor persoane vocaţie succesorală numai la o fracţiune din 
moştenirea lăsată de defunct [art. 1056 alin. (1) din Noul Cod civil]. 

Importante modificări au fost aduse prin dispoziţiile Noului Cod civil 
în materia substituţiei fideicomisare. 

Potrivit art. 993 din Noul Cod civil, liberalitatea care constă în 
obligaţia celui gratificat (numit instituit), de a administra bunurile lăsate cu 
titlu gratuit şi de a le transmite altei persoane desemnată de dispunător 
(numită substituit) nu produce efecte („decât în cazul în care este permisă de 
lege”. 

În consecinţă, ca principiu, liberalitatea succesivă prin care instituitul 
este obligat să administreze şi să le transmită apoi, substitutului) nu este 
permisă de lege. 

În schimb, substituţia fideicomisară este o dispoziţie cuprinsă într-o 
liberalitate (testament ori donaţie) permisă de lege, prin care dispunătorul 
obligă pe instituit, să administreze bunurile primite şi să le transmită, la 
moartea sa altei persoane (desemnat tot de dispunător) substituitul [art. 994 
alin. (1) din Noul Cod civil]. 

Rezultă că, ceea ce diferenţiază substituţia fideicomisară de libera-
litatea prevăzută de art. 993 din Noul Cod civil, este momentul transferului 
bunului către substituit, respectiv la moartea instituitului. 

Potrivit art. 994 alin. (2) din Noul Cod civil, „Instituitului i se aplică 
corespunzător dispoziţiile din prezentul cod referitoare la fiduciar” în conse-
cinţă el trebuie să prezinte garanţiile legale pentru asigurarea administrării şi 
a transferului către substituit. Incapacităţile de a dispune se apreciază în 
raport cu dispunătorul, iar cele de a primi, în raport cu instituitul şi cu 
substituitul [art. 994 alin. (3) din Noul Cod civil]. 

Substituţia fideicomisară poate fi numai unică (deci nu poate fi 
graduală, când dispunătorul grevează pe primul substituit cu o substituţie în 
favoarea unui al doilea, al treilea substituit etc.). Astfel, „substituitul nu 
poate fi, la rândul său, supus obligaţiei de administrare şi de transmitere a 
bunurilor” [art. 996 alin. (3) din Noul Cod civil]. 
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Potrivit noilor reglementări, substituţiei fideicomisare presupune 
îndeplinirea următoarelor trei condiţii: dispunătorul să fi făcut două sau mai 
multe liberalităţi, ce urmează să fie executate succesiv, având acelaşi obiect, 
către două sau mai multe persoane diferite; instituitul să fie obligat de dispu-
nător a păstra şi conserva (şi a nu înstrăina ori greva) bunurile primite, 
pentru a le transmite apoi substituitului şi dreptul substituitului să se nască 
numai la decesul instituitului. 

Precizăm că, dispoziţia prin care instituitul este obligat să transmită 
bunul substituitului, în timpul vieţii sale (şi nu la data morţii lui), nu 
constituie substituţie fideicomisară în sensul [art. 994 alin. (1) din Noul Cod 
civil] şi în consecinţă, se supune dispoziţiilor prohibitive ale art. 993 C. civ. 
(fiind interzisă). 

În încheierea succintelor noastre prezentări ale dispoziţiilor Noului 
Cod civil în materie testamentară, apreciem că intervenţia legislativă a reuşit 
în general, să rezolve problematica teoretică şi practică din materie, dar şi să 
instituie noi soluţii pentru modernizarea unui domeniu cunoscut drept 
„reţinut” la elementele de noutate. 
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