
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 stabilirea modului de întocmire a 

inventarului, constatarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi depunerea 

inventarului la notar. 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 a fost elaborat în vederea aprobării 

Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului 

succesoral. 

Proiectul Regulamentului vine să descrie modul de întocmire a 

inventarului, constatarea și înregistrarea rezultatelor inventarierii, precum și 

stabilește conținutul inventarului. Astfel, inventarul trebuie să cuprindă toate 

bunurile și toate obligațiile care intră în componența masei succesorale 

existente la momentul deschiderii moștenirii. Inventarul include și descrierea 

bunurilor care intră în componența masei succesorale, în măsura în care aceasta 

este necesară pentru stabilirea valorii lor, precum și evaluarea bunurilor 



respective. În cazul în care există documentele care confirmă dreptul 

defunctului asupra bunurilor, drepturilor și obligațiilor ce fac parte din 

patrimoniul succesoral, acestea pot fi depuse notarului care desfășoară 

procedura succesorală împreună cu inventarul. 

Spre deosebire de legislația unor state (cum ar fi Franţa, România), 

întocmirea inventarului nu este un temei de limitare a răspunderii 

moştenitorului. Totuşi, neîntocmirea lui în termen, atunci cînd se cere de către 

un creditor al masei succesorale, atrage răspunderea nelimitată a 

moștenitorului. De asemenea, întocmirea inventarului este utilă moştenitorului, 

întrucît face să intervină prezumția potrivit căreia, dacă inventarul a fost depus 

în termen, în raporturile dintre moștenitor și creditorii masei succesorale, se 

presupune că la momentul deschiderii moștenirii nu au existat alte bunuri ale 

masei succesorale decît cele indicate în inventar. Astfel, prin întocmirea 

inventarului, moştenitorul se asigură întru evitarea răspunderii nelimitate pentru 

viitoarele pretenţii ale creditorilor masei succesorale. De asemenea, analizarea 

detaliată a inventarului va permite tuturor persoanelor interesate să decidă dacă 

este cazul de cerut instituirea administrării masei succesorale sau intentarea 

procesului de insolvabilitate al masei succesorale. 

De asemenea proiectul Regulamentului sistematizează subiecții care pot 

întocmi inventarul patrimoniului succesoral în conformitate cu prevederile 

Codului civil. Ținînd cont de prevederile Legii nr. 246/2018 privind procedura 

notarială, potrivit cărora s-a atribuit Guvernului competența de a determina 

modalitatea de întocmire a inventarului patrimoniului succesoral, precum și de 

faptul că în Codul civil este stabilit cercul de persoane și instituții care asistă 

sau, după caz întocmesc inventarul (art. 2457 - 2458 CC), prezentul proiect 

vine să specifice persoanele care cad sub incidența articolelor invocate anterior. 

Așadar, fără a fi prevăzută expres în legile care reglementează statutul lor, 

competența dată urmează a fi atribuită acestora, în baza efectului coroborat al 

art. 79 alin (5) ale Legii nr. 246/2018 și art. art. 2457 - 2458 CC. 

Totodată proiectul stabilește un model de inventar, conținutul căruia poate 

fi adaptat în funcție de situație și circumstanțe. 

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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