NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii
patrimoniului succesoral
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la
elaborarea proiectului
Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral a fost elaborat
de către Ministerul Justiției.
2. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
și finalitățile urmărite
Prezentul proiect a fost elaborat în vederea implementării prevederilor art. 79
alin. (5) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială, potrivit cărora, modul
de efectuare a inventarierii este stabilit prin regulament aprobat de către Ministerul
Justiției.
Obiectivul Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii
patrimoniului succesoral îl constituie procedura de inventariere a patrimoniului
succesoral. Prin implementarea prezentului proiect urmează să se asigure
uniformizarea, la nivel național, a procedurii inventarierii patrimoniului succesoral
inerentă deschiderii moștenirii.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea
elementelor noi
Proiectul Ordinului ministrului justiției vine să descrie și să stabilească
procedura și regulile de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral rămas
după decesul defunctului la momentul deschiderii moștenirii.
În acest scop, prezentul proiect definește inventarierea ca un procedeu
de stabilire a situației reale, prin care se constată existența cantitativă și valorică sau
numai valorică, după caz, a tuturor bunurilor și obligațiilor aflate în componența
patrimoniului succesoral.
De asemenea, proiectul stabilește că la finalul inventarierii patrimoniului
succesoral se întocmește un inventar, care conține: numele, prenumele persoanei
care a întocmit inventarul și a persoanelor care au participat la inventariere; numele,
prenumele defunctului și data decesului; lista bunurilor și, după caz, a obligațiilor
stabilite la momentul inventarierii și data întocmirii inventarului.
Totodată, în cadrul proiectului sunt sistematizați subiecții care pot întocmi
inventarul patrimoniului succesoral în conformitate cu prevederile Codului civil și
subiecții care urmează să semneze inventarul.
În altă ordine de idei, cu ocazia inventarierii, cu acordul moștenitorului,
poate fi contractat un expert pentru evaluarea corespunzătoare a bunurilor ce fac
parte din patrimoniul succesoral, or, stabilirea valorii bunurilor joacă o importanță
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majoră pentru reflectarea obiectivă și neechivocă a situației patrimoniale a
defunctului. În cazul în care lipsește acordul moștenitorului, evaluarea bunurilor de
către expertul evaluator poate fi solicitată de către un creditor al defunctului cu
achitarea de către acesta a cheltuielilor ocazionate cu aceasta.
La fel, proiectul stabilește și modalitatea de inventariere a bunurilor ce fac
parte din masa succesorală, dar care se află în posesia altei persoane decît
moștenitorul (de exemplu: locatarul dintr-un imobil dat de defunct în locațiune).
Astfel, posesorii bunurilor urmează să-și exprime acordul cu privire la inventarierea
lor, iar în cazul unui dezacord, se întocmește un proces-verbal în care se descriu și
se evaluează provizoriu bunurile, pornind de la declarațiile părților interesate
(moștenitor, creditor etc.).
Menționăm că în cuprinsul proiectului este reglementată și situația unor
categorii speciale de bunuri, care în virtutea unor criterii obiective necesită o
abordare distinctă, prin aplicarea unor măsuri de conservare în privința acestora (de
ex. bijuteriile şi alte obiecte de aur, argint, platină, bunurile care constituie
amintirile de familie, numerarul, în monedă națională şi/sau valută străină, cambiile
şi alte titluri de valoare) precum și dispunerea efectuării inventarierii în regim de
urgență în cazul bunurilor susceptibile de pieire ori distrugere și celor perisabile.
Totodată proiectul reglementează și situațiile cînd în timpul inventarierii se
depistează un testament olograf. Urmărind rigorile legii, proiectul a instituit
obligația ca testamentul olograf depistat în timpul inventarierii să fie vizat spre
neschimbare, în conformitate cu art. 77 din Legea nr.246/2018 privind procedura
notarială, pentru a putea fi pus în executare ulterior. Or, potrivit art. 2225 alin. (1)
din Codul civil, înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui
notar pentru a fi vizat spre neschimbare.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Ordinului ministrului justiției nu va necesita modificarea altor acte
normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul Ordinului ministrului justiției este plasat pe pagina
web oficială a Ministerului Justiției.
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