
 

X. PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ 

Conform art. 233 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în 
funcţie de natura sa litigioasă sau nelitigioasă, procedura succesorală este numai de competenţa instanţei de 
judecată sau a notarului public[1]. 

1. DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE 

1.1. Deschiderea procedurii succesorale notariale 

Articolul 101 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prevede faptul că procedura succe-
sorală notarială se deschide la cererea moştenitorilor sau a oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului 
consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii. 

Secretarii consiliilor locale transmit sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale Camerei care ţine 
registrul de evidenţă a procedurilor succesorale, sesizările urmând a fi înscrise în acest registru. Modul de repar-
tizare a cauzelor succesorale astfel transmise se stabileşte de către preşedintele Camerei, astfel încât acestea să 
fie repartizate în mod echitabil fiecăruia dintre notarii publici competenţi (art. 243 din Regulamentul de aplicare a 
Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare). 

1.2. Competenţa notarului public de soluţionare a procedurii succesorale  

Notarul public sesizat are obligaţia de a-şi verifica în prealabil competenţa teritorială, mai precis ca defunctul 
să fi avut ultimul domiciliu în circumscripţia judecătoriei în care notarul public îşi desfăşoară activitatea. În cazul în 
care cel dintâi notar public sesizat constată că succesiunea este de competenţa altui notar public, se desesizea-
ză, fără a mai cita părţile, informându-l pe solicitant cu privire la notarul competent să îndeplinească procedura 
succesorală.  

În cazul în care în circumscripţia unei judecătorii sunt mai mulţi notari publici, competenţa de îndeplinire a pro-
cedurii succesorale aparţine primului notar public sesizat. Notarul public va verifica dacă procedura succesorală 
nu s-a deschis la un alt notar public din circumscripţia aceleiaşi judecătorii, cercetând în acest scop registrul de 
evidenţă a succesiunilor, potrivit regulamentului.  

1.  În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, 
competenţa aparţine notarului public cel dintâi sesizat, cu condiţia ca în circumscripţia sa să existe cel 
puţin un bun imobil [art. 101 alin. (4) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare]. 

2.  În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se re-
găsesc bunuri imobile pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat, cu condiţia 
ca în circumscripţia sa să existe bunuri mobile [art. 101 alin. (5) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu 
modificările ulterioare]. 

                                                                 
[1] În cazul în care, în cauza succesorală, există elemente de extraneitate se vor aplica cu prioritate prevederile Regulamentului UE 

nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui 
certificat european de moştenitor, intrat în vigoare în 17 august 2015 (J. O. nr. 201L din 27 iulie 2012). 
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3.  În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se 
regăsesc bunuri pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat. 

Observaţie: regulile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor decedate al căror ultim 
domiciliu nu este cunoscut [art. 101 alin. (6) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare]. 

 
Observaţie: în cazul în care în certificatul de deces se precizează doar statul pe al cărui teritoriu defunctul a avut 
ultimul domiciliu, se aplică în mod corespunzător prevederile de mai sus [art. 101 alin. (7) din Legea nr. 36/1995, 
republicată, cu modificările ulterioare]. 

4.  Competenţa teritorială a dezbaterii cauzelor succesorale ale comorienţilor aparţine primului notar public 
sesizat, competent cu dezbaterea succesiunii oricăruia dintre decedaţi [art. 241 alin. (4) din Regulamentul 
de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare]. 

5.  În cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege competenţa oricăruia dintre notarii publici care îşi 
desfăşoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripţia teritorială 
a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă [art. 15 
lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare]. 

Potrivit art. 102 alin. (3) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, cererea de deschidere a 
procedurii succesorale poate fi făcută de: 

 oricare dintre succesibili; 
 creditorii succesiunii; 
 creditorii succesibililor; 
 altă persoană care justifică un interes legitim (de exemplu, procurorul atunci când 

unul dintre succesibili este minor). 

La primirea cererii de deschidere a procedurii succesorale, notarul public verifică dacă aceasta cuprinde toate 
elementele expres prevăzute de lege, în caz contrar indicând solicitanţilor să o completeze. 

În acest sens, se vor menţiona: 

 datele de stare civilă ale defunctului; 
 numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi;  
 bunurile defunctului, cu menţionarea valorii acestora; 
 pasivului succesoral. 

Cererea va fi înscrisă în registrul succesoral al notarului public, după înregistrarea în evidenţele succesorale 
ţinute la nivelul Camerelor. 

1.3. Dovada decesului şi a ultimului domiciliu 

Dovada decesului şi a ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces. În cazul hotărârilor judecătoreşti 
declarative de moarte, rămase definitive, dovada se face cu certificatul de deces eliberat în condiţiile Legii 
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată[1]. 

Certificatul de deces al unui cetăţean român, eliberat de o autoritate străină, necesar la dezbaterea procedurii 
succesorale, va fi transcris în registrul de stare civilă din România în condiţiile Legii nr. 119/1996. 

                                                                 
[1] Republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012. 
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Certificatul de deces eliberat de o autoritate străină se apostilează sau, după caz, se supralegalizează, cu 
excepţia cazurilor în care a fost emis de autoritatea competentă a unui stat cu care România are convenţie sau 
tratat de recunoaştere reciprocă a actelor de stare civilă. 

Pentru a fi înregistrat în evidenţele succesorale ale Camerei şi Uniunii, certificatul de deces trebuie să cuprin-
dă cel puţin următoarele menţiuni: 

 numele şi prenumele defunctului; 
 data decesului (zi/lună/an); 
 codul numeric personal sau data naşterii; 
 ultimul domiciliu ori, după caz, reşedinţa obişnuită a defunctului. 

Observaţie: dacă la rubrica ultimul domiciliu sau ultima reşedinţă obişnuită a defunctului este menţionat numai 
numele ţării, fără a se preciza şi localitatea, în aplicarea art. 954 alin. (3) din Codul civil[1], cauza succesorală se 
înscrie în RNNES şi, ulterior, în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale, ţinut de Camera în a cărei 
circumscripţie îşi desfăşoară activitatea notarul public care soluţionează succesiunea. 

2. MĂSURI DE INVENTARIERE ŞI CONSERVARE A BUNURILOR SUCCESORALE 

2.1. Inventarierea bunurilor succesorale 

În conformitate cu dispoziţiile art. 103 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, la 
cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale, în condiţiile prevăzute de 
lege. 

Observaţie: dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere 
ţine loc şi de cerere de deschidere a acestei proceduri. 

Cererea de inventariere poate fi făcută de: 

 orice succesibil; 
 executorul testamentar; 
 creditorii defunctului; 
 creditorii moştenitorilor; 
 orice altă persoană care justifică un interes. 

La primirea cererii de efectuare a inventarului, notarul va anunţa succesibilii despre efectuarea inventarului. 
Inventarul poate fi făcut şi de către o altă persoană desemnată de notarul public în baza unei împuterniciri 

date în acest sens. 
În situaţia în care bunurile moştenirii se află în circumscripţii judecătoreşti diferite, notarul public sesizat va 

solicita efectuarea inventarului prin comisie rogatorie. Notarul public care va efectua în acest caz inventarul, va fi 
desemnat de către notarul care instrumentează cauza succesorală prin cererea adresată şi cu acordul celui dintâi 
[art. 103 alin. (3) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 244 alin. (10) teza 
a II-a din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare]. 

                                                                 
[1] Potrivit acestui articol, dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, moştenirea se 

deschide la locul din ţară aflat în circumscripţia notarului public cel dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să existe 
cel puţin un bun imobil al celui care lasă moştenirea. În cazul în care în patrimoniul succesoral nu există bunuri imobile, locul des-
chiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public cel dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să se afle bunuri 
mobile ale celui ce lasă moştenirea. Atunci când în patrimoniul succesoral nu există bunuri situate în România, locul deschiderii 
moştenirii este în circumscripţia notarului public cel dintâi sesizat. 
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La întocmirea inventarului pot participa succesibilii sau, după caz, executorul testamentar, creditorii şi 2 
martori.  

Observaţie: în cazul în care succesibilii, executorul testamentar sau creditorii refuză să semneze procesul-verbal, 
semnătura martorilor este suficientă pentru îndeplinirea procedurii. 

Potrivit art. 1116 alin. (1) C. civ., procesul-verbal de inventariere cuprinde: 

 enumerarea  
a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data deschiderii 
moştenirii. 

 descrierea  
 evaluarea provizorie  

Observaţie: în procesul-verbal de inventariere se înscriu şi menţiuni cu privire la pasivul succesoral, în măsura în 
care acesta este cunoscut. 

Cu privire la bunurile despre care se susţine că sunt proprietatea altei persoane, se va menţiona motivul 
pentru care se aflau în deţinerea defunctului la data decesului, iar cu privire la bunurile defunctului care se află în 
deţinerea unei alte persoane, se precizează locul unde se află şi motivele pentru care se găsesc acolo. 

În cazul în care unul dintre succesibili sau altă persoană care are în posesie bunuri din patrimoniul defunctului 
se opune la efectuarea inventarului, notarul va întocmi un proces-verbal în care va face menţiune despre opunere 
şi va indica persoanelor care insistă la inventariere să solicite instanţei competente să dispună efectuarea inven-
tarului. 

Observaţie: potrivit art. 1118 C. civ., dacă în timpul efectuării inventarului se vor găsi sume de bani, hârtii de 
valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune în depozitul notarial sau la instituţie specializată, făcându-se men-
ţiuni 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: 

 întreţinerea persoanelor ce erau în sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;  
 plata sumelor datorate în baza contractelor individuale de muncă sau pentru plata 

asigurărilor sociale; 
 acoperirea cheltuielilor pentru conservarea şi administrarea bunurilor moştenirii. 

 
Observaţii: 
1.  În cazul în care instanţa a dispus efectuarea inventarului, notarul îl va efectua, fără să mai ţină seama de 

vreo opoziţie, iar în procesul-verbal de inventariere va menţiona că inventarierea se face în baza hotărârii 
judecătoreşti; 

2.  Inventarul succesoral se întocmeşte în mod obligatoriu, potrivit art. 244 alin. (6) din Regulamentul de aplicare 
a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cazurile în care este cerut de oricare dintre părţi, 
de creditori sau dacă se solicită lichidarea pasivului succesoral. Dacă bunurile înscrise în procesul-verbal de 
inventariere sunt afectate garantării unor creanţe, acestea se vor înscrie ca atare, cu menţionarea creditorilor; 

3.  Dacă la efectuarea inventarului se găsesc arme, muniţii, materiale explozibile sau alte substanţe interzise, 
notarul public solicită de îndată intervenţia organului de poliţie, urmând ca acesta să le ridice pe bază de pro-
ces-verbal care va fi ataşat la procesul-verbal de inventariere; 

4.  În cazuri urgente, la cererea oricărei persoane care justifică un interes, punerea sigiliilor asupra bunurilor su-
ccesorale se poate face şi înainte de întocmirea inventarului, exceptându-se bunurile necesare membrilor fa-
miliei defunctului care au locuit cu acesta. 
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2.2. Conservarea bunurilor succesorale 

Potrivit art. 1117 alin. (1) C. civ., dacă există pericol de: 

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

 pierdere
 înlocuire 
 distrugere 

Totodată, art. 1117 C. civ. prevede şi faptul că poate fi numit custode, cu acordul tuturor celor interesaţi, unul 
dintre succesibili, iar în caz contrar o altă persoană aleasă de către notarul public. 

 în cazul în care conservarea bunurilor moştenirii necesită anumite cheltuieli, acestea vor fi făcute, cu încu-
viinţarea notarului, de către custode sau, în lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru adminis-
trarea bunurilor; 

 bunurile date în custodie sau în administrare se predau pe baza 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 notarului asupra cheltuielilor 
de conservare sau administrare a acestor bunuri la finalizarea procedurii succesorale sau atunci când notarul 
consideră necesar. 

Observaţie: oricine se consideră vătămat prin măsurile de conservare şi de administrare luate de notarul public, 
poate face plângere la instanţa judecătorească competentă. 

3. DESFĂŞURAREA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 

După ce constată legala sa sesizare, notarul public procedează la înregistrarea cererii de deschidere a pro-
cedurii succesorale în registrul de evidenţă succesorală al biroului şi la acordarea termenului pentru dezbaterea 
succesiunii numai după obţinerea certificatului eliberat de Cameră cu privire la verificarea Registrului de evidenţă 
a procedurilor succesorale, ţinut de aceasta, care atestă neînregistrarea cauzei la alt birou notarial. 

Toate actele de procedură pentru soluţionarea unei cauze succesorale se îndeplinesc numai după înregis-
trarea şi punerea pe rol a dosarului succesoral.  

Notarul public este obligat să înregistreze dosarul succesoral în registrul de succesiuni, opisul succesoral şi 
registrul de termene succesorale în aceeaşi zi în care a obţinut certificatul de la Registrul de evidenţă a proce-
durilor succesorale al Camerei. 

3.1. Dreptul de opţiune succesorală  

Potrivit dispoziţiilor din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Codului civil, opţiunea succesorală se manifestă fie prin acceptarea succesiunii, fie prin 
renunţarea la aceasta de către succesibili, indiferent de vocaţia pe care o au. 

 acceptarea sau renunţarea la o moştenire se face fie prin acte de acceptarea sau renunţare, fie, în cazul 
acceptării, prin fapte, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 1110 C. civ.; 

 declaraţiile de opţiune succesorală se înscriu în RNNEOS de către notarul public instrumentator la data 
autentificării acestora; 

 transmiterea declaraţiilor către registru se va face pe suport electronic, în condiţiile stabilite de către admi-
nistratorul registrelor naţionale notariale; 
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Observaţie: acceptarea succesiunii de către moştenitorii prezenţi se consemnează în încheierea finală şi nu se 
comunică la RNNEOS în vederea înscrierii.  

 renunţarea la succesiune se face numai în formă autentică şi se comunică în RNNEOS în vederea 
înscrierii; 

 în cadrul procedurii succesorale, notarul public va verifica în RNNEOS existenţa opţiunilor succesorale 
înscrise în acesta, va lua act de înscrisurile de opţiune succesorală prezentate de părţi şi va consemna opţiunile 
succesorale ale moştenitorilor prezenţi; 

 notarul public stabileşte, pe baza declaraţiilor părţilor, a documentelor prezentate şi a dovezilor eliberate de 
RNNEOS, dacă succesorii au acceptat în termen, în mod expres sau tacit, moştenirea ori, după caz, legatul; 

 în cadrul dezbaterilor succesorale, succesibilii sau, după caz, legatarii prezenţi declară în faţa notarului 
public numărul şi calitatea persoanelor cu vocaţie succesorală, precum şi componenţa masei succesorale, decla-
raţiile urmând să se consemneze în încheierea întocmită cu ocazia dezbaterilor succesorale, încheiere care se 
semnează şi de către aceştia; 

Observaţie: în cazul în care bunurile care au aparţinut defunctului au fost deţinute în cotă-parte sau în devăl-
măşie, notarul public va stabili, anterior emiterii certificatului de moştenitor, cota care a aparţinut defunctului. 

 legatarul cu titlu particular este obligat să răspundă de pasivul succesoral alături de moştenitorii legali sau 
testamentari cu vocaţie universală, în cazurile expres prevăzute de Codul civil, în limita valorii bunului care 
constituie obiect al legatului; 

 în lipsa moştenitorilor cu vocaţie universală ţinuţi să răspundă de pasivul succesoral, notarul public va 
elibera certificatul de moştenitor testamentar, făcând menţiune în încheierea finală că a informat legatarul de 
prevederile art. 1114 alin. (3) C. civ.[1]; 

 dacă în masa succesorală sunt cuprinse părţi sociale, părţi de interes sau acţiuni, în scopul determinării 
valorii acestora, valoarea care se va include în masa succesorală este valoarea rezultată din evidenţele finan-
ciar-contabile ale societăţii sau, în cazul societăţilor listate la bursă, ale entităţilor care ţin evidenţa în registrul 
acţionarilor. 

Observaţie: dacă notarul public constată că în masa succesorală nu există bunuri, dispune prin încheiere 
închiderea procedurii succesorale şi clasează cauza ca fără obiect (art. 110 din Legea nr. 36/1995, republicată, 
cu modificările ulterioare). 

3.2. Stabilirea calităţii celor care vin la moştenire 

În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drep-
turilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale. 

 calitatea de succesibil şi/sau, după caz, titlul de legatar, precum şi numărul acestora se stabilesc prin acte 
de stare civilă, prin testament şi cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri 
sau prin orice alt mijloc de probă admis de lege; 

 în succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii şi ale soţului supravieţuitor/pre-
decedat/postdecedat sau chiar a fostului soţ, cotele de contribuţie ale acestora la dobândirea bunurilor şi asu-

                                                                 
[1] Potrivit acestui articol, legatarul cu titlu particular nu este obligat să suporte datoriile şi sarcinile moştenirii. Prin excepţie, el răs-

punde pentru pasivul moştenirii, însă numai cu bunul sau bunurile ce formează obiectul legatului, dacă: a) testatorul a dispus în 
mod expres în acest sens; b) dreptul lăsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o moştenire culeasă de către testator 
şi nelichidată încă; c) celelalte bunuri ale moştenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor şi sarcinilor moştenirii. 
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marea obligaţiilor se stabilesc prin acordul moştenitorilor, consemnat în încheierea finală[1] sau, după caz, în actul 
de lichidare încheiat în formă autentică. 

Observaţii:  
1.  În cazul existenţei unui testament olograf, mistic sau privilegiat prezentat notarului public sau găsit la in-

ventar, acesta procedează la deschiderea şi vizarea lui spre neschimbare. La termenul fixat pentru dezbatere 
se constată starea lui materială întocmindu-se un proces-verbal, urmat de procedura validării [art. 105 
alin. (2) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare]; 

2.  În cazul dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de testator la 
instituţiile de credit, notarul public va proceda la întocmirea procesului-verbal de constatare a stării materiale 
a înscrisului, respectiv la întocmirea procesului-verbal de validare a dispoziţiei testamentare, în baza înscri-
sului original care cuprinde clauza testamentară, prezentat notarului public de către instituţia de credit. 

 procesul-verbal de validare a testamentului se întocmeşte de către notarul public în prezenţa succesibililor 
legali înlăturaţi prin testament sau ale căror drepturi sunt afectate prin acesta şi care vor fi citaţi în acest scop; 

 notarul public va dispune efectuarea unei expertize grafoscopice atunci când: 

 succesibilii înlăturaţi de la moştenire, deşi citaţi, nu se prezintă; 
 succesibilii declară că nu cunosc scriitura defunctului; 
 succesibilii contestă scriitura defunctului, aducând probe în acest sens; 
 defunctul nu are moştenitori legali. 

Observaţie: în cazul în care în expertiza grafoscopică se constată că scriitura nu aparţine testatorului, notarul 
public va continua procedura succesorală. 

3.3. Documentaţia solicitată de notar 

Potrivit art. 238 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, până 
la termenul stabilit pentru dezbateri, notarul public are obligaţia de a solicita şi a obţine documentaţia necesară cu 
privire la: 

1.  opţiunile succesorale ale succesibililor, înscrise în RNNEOS; 
2.  liberalităţile înscrise în RNNEL; 
3.  regimul matrimonial înscris în RNNRM; 
4.  datoriile şi creanţele autorului succesiunii, înscrise în RNNEC; 
5.  situaţia juridică şi fiscală a bunurilor care fac obiectul masei succesorale, rezultată din titluri de proprie-

tate, extrase de carte funciară de informare pentru bunurile intabulate, certificate de atestare fiscală şi alte 
acte referitoare la situaţia bunurilor defunctului; 

6.  acte de stare civilă pe care le apreciază ca fiind necesare dezbaterii succesiunii. 

3.4. Probele administrate în procedura succesorală 

În procedura succesorală se administrează proba cu înscrisuri prevăzută de lege, acte de stare civilă, testa-
mente, precum şi depoziţiile a cel puţin 2 martori, inclusiv în cazul conexării dosarelor succesorale şi a suc-
cesiunilor succesive. 

                                                                 
[1] În situaţia succesiunilor deschise până la data de 1 octombrie 2011, cotele de contribuţie ale soţilor, se stabilesc prin declaraţiile 

moştenitorilor şi sunt cuprinse în încheierea finală, care are valoare de act autentic, iar pentru defuncţii decedaţi după intrarea în 
vigoare a noului Cod civil, notarul public va proceda obligatoriu la stabilirea cotelor de contribuţie în cadrul actului de lichidare 
încheiat în formă autentică, potrivit declaraţiilor moştenitorilor. 



98 PARTEA ÎNTÂI. SINTEZE TEORETICE  
 

Din depoziţiile martorilor trebuie să rezulte că aceştia: 

 cunosc date personale referitoare la defunct;
 au cunoştinţă de numărul şi calitatea persoanelor cu vocaţie la succesiunea de-

functului. 

Observaţii: 
1.  Cauzele care fac obiectul succesiunilor succesive se verifică şi se înregistrează în registrele de evidenţă a 

procedurilor succesorale ale Camerelor în a căror circumscripţie autorii au avut ultimul domiciliu, menţio-
nându-se şi notarul public care, potrivit legii, are competenţa de a soluţiona succesiunile succesive. Cererile 
de deschidere a procedurii succesorale pentru fiecare dintre autori se înregistrează, în mod distinct, în regis-
trul de succesiuni, cauzele succesorale urmând să fie conexate în vederea emiterii certificatului de moştenitor 
în succesiunea succesivă. 

2.  Sunt codecedaţi, persoanele care au decedat în acelaşi timp, iar în situaţia în care au decedat şi în aceeaşi 
împrejurare, sunt comorienţi[1], dacă nu se poate face dovada că una a supravieţuit celeilalte. Dezbaterea 
succesiunilor soţilor comorienţi/codecedaţi, deşi aceştia nu se moştenesc unul pe altul, se va face deodată 
de acelaşi notar public, iar dosarele se vor conexa şi se va elibera un singur certificat de moştenitor. În mod 
similar se poate proceda şi pentru alţi comorienţi între care ar fi existat vocaţie succesorală reciprocă. 

3.5. Citarea celor care au vocaţie la moştenire 

După înregistrarea cauzei, notarul public dispune citarea celor care au vocaţie la moştenire, iar dacă există 
testament, citează şi pe legatari şi pe executorul testamentar instituit, iar în caz de vacanţă succesorală, autori-
tatea administraţiei publice locale competente. Pentru bunurile de pe teritoriul municipiului Bucureşti se citează 
reprezentantul Primăriei Municipiului Bucureşti. Neprezentarea autorităţii administraţiei publice locale, legal citată, 
la dezbaterea procedurii, nu împiedică eliberarea certificatului de vacanţă succesorală şi comunicarea acestuia, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu 
art. 246 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare. 

Observaţie: citarea moştenitorilor şi, după caz, a legatarilor nu este obligatorie dacă certificatul de moştenitor sau 
de legatar se întocmeşte la cerere, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în afară de 
cazurile în care notarul public o consideră necesară pentru anumite lămuriri. 

Citaţia trebuie să cuprindă[2], sub sancţiunea nulităţii acesteia, conform art. 157 alin. (1) C. proc. civ.: 
1.  denumirea biroului notarial şi sediul acestuia;  
2.  data emiterii citaţiei; 
3.  numărul dosarului; 
4.  anul, luna, ziua şi ora dezbaterii succesorale; 
5.  numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum şi locul unde se citează; 
6.  calitatea celui citat; 
7.  obiectul cererii; 
8.  menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau 

convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, cel citat va avea 
în cunoştinţă termenul de dezbatere a procedurii succesorale; 

9.  ştampila biroului notarial, semnătura notarului public şi semnătura secretarului biroului notarial. 

                                                                 
[1] Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil s-a renunţat la noţiunile de comorienţi şi codecedaţi, potrivit dispoziţiilor art. 957 

alin. (2) C. civ. – Dacă, în cazul morţii mai multor persoane, nu se poate stabili că una a supravieţuit alteia, acestea nu au 
capacitate de a se moşteni una pe alta. 

[2] A se vedea în acest sens şi Anexa nr. 37 la Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare. 
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Observaţie: 
1.  Dacă succesibilul nu îşi exercită dreptul de a accepta moştenirea în termenul de opţiune succesorală, pre-

văzut de dispoziţiile Codului Civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire. 
2.  În cazul în care, astfel cum rezultă din informaţiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este 

cunoscut, se poate proceda la citarea sa, în mod cumulativ, prin afişare la ultimul domiciliu al defunctului, 
afişare la ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare într-un ziar cu răspândire naţională. 

3.  Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citează, în lipsă de moştenitori rezer-
vatari, numai legatarul; dacă testamentul este olograf sau mistic, se citează şi moştenitorii legali. În ambele 
cazuri se va cita şi executorul testamentar, dacă a fost desemnat prin testament. 

4.  În cazul moştenitorului incapabil, se citează reprezentantul său legal şi autoritatea tutelară. 

4. SUSPENDAREA PROCEDURII SUCCESORALE 

Procedura succesorală se poate suspenda, potrivit art. 107 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările 
ulterioare, coroborat cu art. 242 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, în următoarele cazuri:  

1.  a trecut un an de la deschiderea moştenirii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au 
abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor, şi există dovada că 
cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea; 

Observaţie: în cazurile de repunere pe rol a cauzei suspendate, notarul public stabileşte dacă toţi succesibilii cu 
vocaţie la moştenire şi-au exercitat dreptul de opţiune succesorală şi se prezintă la dezbateri în vederea eliberării 
certificatului de moştenitor. 

2.  succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale 
şi la întinderea drepturilor care li se cuvin;  

Observaţie: în acest caz, notarul public suspendă procedura succesorală, cauza urmând a fi repusă pe rol dacă a 
încetat cauza care a determinat suspendarea. Notarul public poate îndruma succesibilii care îşi contestă unii 
altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se 
cuvin să se adreseze unui mediator. Articolul 107 alin. (3) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, prevede ca notarul public să stabilească prin încheiere masa succesorală, cu precizarea bunurilor sau a 
drepturilor care se contestă, întinderea drepturilor moştenitorilor şi motivele neînţelegerii, îndrumând părţile să 
soluţioneze neînţelegerile dintre ele pe cale judecătorească. 

3.  moştenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru 
stabilirea drepturilor lor; 

Observaţie: notarul public suspendă procedura succesorală numai după prezentarea de către moştenitori a unei 
dovezi din care să rezulte că s-au adresat instanţei de judecată. 

4.  în orice alte cazuri prevăzute în Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Observaţie: notarul public dispune suspendarea cauzei succesorale în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, 
cum ar fi: repunerea în termenul de opţiune succesorală, reducerea şi prorogarea acestuia, opoziţia la inventarul 
succesoral, opoziţia la desemnarea custodelui bunurilor găsite cu ocazia inventarului, opoziţia la desemnarea 
lichidatorului. 
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 în toate aceste cazuri, în încheierea de suspendare se consemnează elementele care au rezultat din 
dezbateri, până la momentul suspendării, cu privire la identitatea celor prezenţi, opţiunea succesorală a acestora 
şi compunerea masei succesorale; 

 la cererea părţilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricând, dacă se constată 
încetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui; 

 conform art. 114 alin. (6) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după suspendarea 
procedurii succesorale în cazurile de la pct. 2 şi 3, certificatul de moştenitor se eliberează în baza hotărârii jude-
cătoreşti rămase definitivă. 

5. ÎNCHEIEREA PROCEDURII SUCCESORALE 

Potrivit art. 253 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, în cursul procedurii succesorale, notarul public întocmeşte o încheiere motivată pentru fiecare termen 
acordat, în care menţionează părţile şi martorii care s-au prezentat, înscrisurile depuse, precum şi măsurile luate 
în vederea soluţionării cauzei, care va fi semnată de către notarul public şi, după caz, de cei prezenţi. 

 în succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moştenitori şi s-au administrat probe îndes-
tulătoare, notarul public întocmeşte încheierea finală a procedurii succesorale; 

 încheierea finală care constată îndeplinirea procedurii succesorale este structurată în două părţi, având 
forţa probantă a înscrisului autentic, şi va cuprinde următoarele elemente: 

1.  antetul biroului notarial; 
2.  numărul dosarului succesoral sau al dosarelor care se dezbat împreună; 
3.  numele şi prenumele notarului instrumentator; 
4.  data încheierii; 
5.  datele de identificare ale defunctului: numele, prenumele, codul numeric personal, ultimul domiciliu, 

data decesului; 
6.  numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal, calitatea celor prezenţi faţă de defunct şi mo-

dalitatea de identificare a acestora; 
7.  menţionarea persoanelor lipsă; 
8.  menţiuni privind îndeplinirea procedurii; 
9.  declaraţia celor prezenţi cu privire la numărul şi calitatea moştenitorilor, coroborată cu depoziţia 

martorilor; 
10.  menţiuni cu privire la existenţa testamentului, forma acestuia şi a modului în care s-a constatat vala-

bilitatea acestuia; 
11.  menţiuni despre efectuarea inventarului; 
12.  menţiuni cu privire la regimul matrimonial al defunctului şi modalitatea de lichidare a acestui regim; 
13.  masa succesorală declarată: bunuri mobile, bunuri imobile şi pasivul succesiunii; 
14.  semnăturile moştenitorilor prin care atestă veridicitatea celor consemnate în încheiere, acceptarea 

moştenirii, solicitări privind raportarea donaţiilor, reducţiunea liberalităţilor excesive, acordul realizării 
acestora, precum şi eliberarea certificatului de moştenitor; 

15.  în baza declaraţiilor moştenitorilor şi a tuturor probelor administrate în cauză, notarul public va consta-
ta compunerea masei succesorale, valoarea activului sau, după caz, valoarea masei de calcul, valoa-
rea pasivului şi a activului net; 

16.  indicarea temeiului legal al devoluţiunii succesorale legale şi/sau, după caz, testamentare; 
17.  indicarea numelui, prenumelui, domiciliului şi a codului numeric personal al fiecărui moştenitor; 
18.  calitatea sau titlul în baza căruia moştenesc; 
19.  întinderea drepturilor succesorale; 
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20.  menţiuni privind modalitatea de stabilire a întinderii dreptului fiecărui moştenitor, după caz; 
21.  modul de calcul al taxelor succesorale; 
22.  taxele stabilite; 
23.  dispoziţia cu privire la eliberarea certificatului, menţionând felul acestuia. 

Observaţii: 
1.  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, în una dintre formele prescrise de lege; 

2.  În cazul în care în masa succesorală există bunuri mobile, acestea vor fi evaluate de moştenitori printr-o 
declaraţie inserată în încheierea finală sau, după caz, pe baza unei expertize întocmite de un expert autorizat 
în condiţiile legii; 

3.  Notarul public nu poate elibera copie legalizată de pe încheierea finală; 
4.  Se pot elibera copii legalizate de pe orice înscris aflat în original la dosarul cauzei, inclusiv de pe proce-

sul-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf şi de pe cel de validare a acestuia; 
5.  Dacă prin lege nu se prevede altfel, la cererea moştenitorilor legali sau testamentari, notarul public poate pro-

ceda la lichidarea pasivului succesoral, înstrăinarea activului sau partajarea şi atribuirea bunurilor, potrivit 
acordului moştenitorilor, înainte de emiterea certificatului de moştenitor. 

 potrivit art. 113 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, încheierea procedurii suc-
cesorale se poate face şi înainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, dacă este neîndoielnic că 
nu mai sunt şi alte persoane îndreptăţite la succesiune; 

 de asemenea, procedura succesorală se poate încheia de îndată, în temeiul unui testament, dacă acesta 
îndeplineşte condiţiile legale de formă, nu conţine dispoziţii contrare legii şi nu aduce atingere drepturilor moşte-
nitorilor rezervatari sau există acordul acestora. În aceleaşi condiţii, notarul public va putea stabili drepturile 
legatarului particular asupra bunurilor determinate prin testament; 

 notarul public, având acordul tuturor moştenitorilor, va putea proceda la reducerea liberalităţilor, până la 
limitele prevăzute de lege. 

6. CERTIFICATE EMISE DE NOTARUL PUBLIC ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE 

6.1. Certificatul de moştenitor 

Pe baza încheierii finale se redactează certificatul de moştenitor sau de legatar, care va avea aceeaşi dată cu 
încheierea finală şi număr din registrul de termene succesorale şi va cuprinde constatările din încheiere referi-
toare la: defunct/defuncţi, masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patri-
moniul defunctului, precum şi taxele succesorale şi onorariile încasate. 

Astfel, certificatul de moştenitor va mai cuprinde menţiuni cu privire la modalitatea prin care a fost stabilită 
întinderea drepturilor succesorilor şi orice menţiune care justifică eliberarea acestuia.  

Certificatul de moştenitor sau de legatar care cuprinde menţiuni privind bunuri imobile înscrise în cartea fun-
ciară se comunică, împreună cu o copie a extrasului de informare, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară 
competent, pentru a fi înscris în registrul de carte funciară. 

În cazul în care din declaraţia moştenitorilor rezultă că bunurile imobile din patrimoniul succesoral nu au fost 
înscrise în cartea funciară, notarul public va pune în vedere acestora să ceară îndeplinirea formalităţilor de publi-
citate imobiliară. 
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Certificatul de moştenitor face dovada: 

 calităţii de moştenitor, legal sau testamentar; 
 dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa suc-

cesorală, în cota care se cuvine fiecăruia; 
 dreptului de proprietate asupra bunurilor moştenite în cazul moştenitorilor sezinari 

(art. 1125-1126 C. civ.). 

 potrivit art. 1133 alin. (2) C. civ, în vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, notarul public 
procedează, mai întâi, la lichidarea regimului matrimonial; 

 câte un exemplar al certificatului de moştenitor se eliberează fiecăruia dintre moştenitori sau legatari, după 
caz, după achitarea taxelor succesorale şi a onorariilor; 

 cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei 
judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre jude-
cătorească, certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada 
dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine 
fiecăruia; 

 aceste persoane se pot adresa şi notarului public în scopul încheierii unui act autentic care să ateste solu-
ţionarea pe cale amiabilă a diferendului. În această situaţie se anulează certificatul de moştenitor iniţial şi se eli-
berează un nou certificat de moştenitor. Această procedură nu se aplică cu privire la certificatul de vacanţă 
succesorală; 

 până la soluţionarea diferendului pe cale amiabilă prin încheierea actului notarial sau până la anularea 
certificatului de moştenitor prin hotărâre judecătorească, acesta face dovada calităţii de moştenitor, legal sau 
testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa 
succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia;  

 în cazul anulării certificatului de moştenitor total sau parţial, notarul public va elibera un nou certificat pe 
baza hotărârii judecătoreşti definitive. În acest scop, instanţele judecătoreşti au obligaţia să trimită la biroul 
notarului public competent în soluţionarea cauzei o copie de pe hotărârea rămasă definitivă, împreună cu dosarul 
notarial, dacă acesta a fost cerut în timpul judecăţii. 

Observaţie: erorile materiale constatate în lucrările dosarului succesoral sau în certificatul de moştenitor ori 
legatar, care nu impietează asupra drepturilor şi calităţii moştenitorilor şi legatarilor, se pot îndrepta prin încheiere 
de rectificare, în condiţiile legii. 

6.2. Certificatul de executor testamentar 

În cazul în care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, în condiţiile de mai sus, potrivit art. 114 
alin. (5) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, un certificat de executor testamentar.  

În cazul eliberării unui certificat de executor testamentar, notarul public va constata în cuprinsul acestuia: 

  calitatea executorului testamentar; 
 întinderea drepturilor şi obligaţiilor cu care a fost învestit de către testator; 
 modalităţile de predare a legatelor; 
 modalităţile de lichidare a pasivului succesoral, după caz. 
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6.3. Certificatul de calitate de moştenitor 

La cererea moştenitorilor, notarul public poate elibera certificatul de calitate de moştenitor, care atestă numă-
rul, calitatea şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali, cu respectarea procedurii prevăzute pentru elibe-
rarea certificatului de moştenitor, exceptând dispoziţiile privind masa succesorală. 

 conform art. 115 alin. (2) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, certificatul de cali-
tate de moştenitor se eliberează cu respectarea procedurii pentru eliberarea certificatului de moştenitor, sta-
bilindu-se şi cotele succesorale. 

Observaţie: dispoziţiile anterior menţionate au aplicabilitate şi în situaţia în care s-a eliberat anterior un certificat 
de moştenitor. 

6.4. Certificatul de moştenitor suplimentar 

Certificatul de moştenitor suplimentar se eliberează, conform art. 117 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu 
modificările ulterioare, de notarul public care a eliberat primul certificat de moştenitor. 

Observaţie: dacă notarul public nu mai este în funcţie sau părţile nu mai vor să se adreseze acestuia, certificatul 
se va elibera, la cerere, de un alt notar public din aceeaşi circumscripţie a judecătoriei. În acest caz, dosarul iniţial 
al cauzei se va transmite, prin intermediul Camerei, de la biroul notarial în arhiva căruia se află sau, după caz, din 
arhiva Camerei la notarul public care va instrumenta certificatul de moştenitor suplimentar, făcându-se menţiunile 
corespunzătoare în registrele de succesiuni. 

 cu acordul tuturor moştenitorilor, la cererea acestora, notarul public poate relua procedura succesorală, în 
vederea completării masei succesorale cu bunurile care au fost omise, eliberând un certificat de moştenitor 
suplimentar; 

 numărul moştenitorilor, calitatea acestora şi cotele prevăzute în certificatul de moştenitor iniţial rămân 
neschimbate; 

 în situaţia prevăzută anterior se prezumă acordul pentru eliberarea unui certificat suplimentar de moştenitor 
al moştenitorului care, legal citat, nu-şi manifestă opunerea;  

 citaţia va cuprinde enumerarea bunurilor pentru care s-a solicitat suplimentarea masei succesorale şi 
dreptul moştenitorului de a se opune la eliberarea certificatului de moştenitor suplimentar; 

 opoziţia va fi motivată şi se va depune până la termenul fixat pentru dezbaterea cauzei. 

Observaţie: în toate cazurile de repunere pe rol a unui dosar succesoral, notarul public va ataşa la dosarul 
nou-înregistrat dosarul anterior, cu excepţia cazului în care pentru acesta s-a împlinit termenul de păstrare şi a 
fost predat potrivit legii. În acest din urmă caz, la dosarul nou-înregistrat se va ataşa în copie, după caz, încheie-
rea finală şi certificatul de moştenitor iniţial. La fel se întâmplă şi în cazul în care se eliberează un certificat 
suplimentar de moştenitor la un dosarul iniţial, aflat în arhiva Camerei notarilor publici. 

6.5. Certificatul de vacanţă succesorală 

Potrivit art. 116 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în lipsa moştenitorilor legali sau 
testamentari, când în masa succesorală există bunuri, notarul public sesizat constată că succesiunea este 
vacantă şi eliberează certificat de vacanţă succesorală, în condiţiile legii.  

 dacă masa succesorală este formată numai dintr-un drept de concesiune sau folosinţă asupra unui loc de 
veci/înhumare, fără construcţii funerare, notarul va constata prin încheiere stingerea acestuia, fără să emită 
certificat de vacanţă succesorală; 

 un exemplar al încheierii se va comunica concedentului; 
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 după emiterea certificatului de moştenitor, un alt certificat poate fi eliberat numai în situaţiile prevăzute de 
lege.  

7. ÎNCHEIEREA PRIVIND VERIFICĂRILE EFECTUATE ÎN EVIDENŢELE SUCCESORALE ALE 
CAMEREI NOTARILOR PUBLICI ŞI ALE UNIUNII 

7.1. Sediul materiei 

În ceea ce priveşte instituţia anterior menţionată aceasta îşi găseşte reglementarea atât în dispoziţiile art. 15 
din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în art. 108, art. 330-331 din Regulamentul de apli-
care a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, cât şi în art. 193 alin. (3) din C. proc. civ. 

7.2. Competenţa eliberării încheierii privind verificările efectuate în evidenţele succesorale 

Potrivit art. 331 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, eliberarea încheierii îi revine notarului public competent, în condiţiile legii, să soluţioneze procedura succe-
sorală. 

7.3. Termenul de eliberare a încheierii privind verificările efectuate în evidenţele succesorale 

Conform art. 331 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, notarul public eliberează în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii o încheiere cu privire la rezultatul 
verificărilor efectuate în:  

 RNNES 
 RNNEOS 
 RNNEL 
 şi 
 Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale ţinut de Camera Notarilor Publici 

în circumscripţia căreia se află sediul biroului notarului public învestit cu îndepli-
nirea procedurii succesorale. 

7.4. Procedura eliberării încheierii şi soluţiile privind verificările efectuate în evidenţele succe-
sorale 

 conform art. 193 alin. (3) C. proc. civ., la sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale recla-
mantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute 
de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, repu-
blicată, cu modificările ulterioare şi Codul civil; 

Observaţie: neîndeplinirea procedurii va fi invocată de către instanţă din oficiu sau de către pârât sub sancţiunea 
decăderii. 

 notarul public sesizat verifică prezentarea certificatului de deces şi dovada calităţii de succesibil prin acte 
de stare civilă, nemaifiind necesară verificarea existenţei cererii de chemare în judecată; 

 cererea se înregistrează în evidenţele succesorale ale Camerei precum şi în evidenţele notarului public; 
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 notarul public interoghează Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale ţinut de Camera în a cărei 
circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu; 

 în urma verificărilor efectuate în Registrul ţinut de Cameră, notarul public poate constata următoarele: 
1.  că succesiunea este soluţionată, urmând ca în acest caz să facă menţiune în încheiere, nemaiproce-

dându-se la verificarea registrelor unice ale Uniunii; 
2.  succesiunea defunctului nu se află pe rolul niciunui birou notarial, urmând ca interogarea RNNES să 

se facă numai în situaţia în care defunctul a avut ultimul domiciliu în străinătate sau nu i se cunoaşte 
domiciliul şi au rămas bunuri în România, celelalte registre verificându-se şi urmând a se elibera 
încheierea cu privire la rezultatul verificărilor; 

3.  succesiunea se află pe rolul unui birou notarial, iar în acest caz cel interesat va fi îndrumat să obţină 
încheierea de la notarul public care instrumentează dosarul. 

7.5. Conţinutul încheierii privind verificările efectuate în evidenţele succesorale 

Conform anexei nr. 31 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, 
încheierea va cuprinde următoarele: 

1.  antetul biroului notarial; 
2.  numărul şi data încheierii; 
3.  datele şi calitatea celui care depune cererea; 
4.  datele defunctului; 
5.  indicarea verificărilor care s-au efectuate şi precizarea registrelor; 
6.  rezultatul verificărilor astfel cum acestea sunt cuprinse în certificatele sau adeverinţele eliberate din regis-

trele succesorale; 
7.  menţiuni cu privire la atragerea competenţei; 
8.  taxe notariale; 
9.  semnătura notarului. 

7.6. Înregistrarea şi arhivarea 

Conform art. 331 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulte-
rioare, cererea prin care se solicită efectuarea verificărilor şi încheierea eliberată de notarul public se înregis-
trează în Registrul general notarial şi în Registrul de succesiuni, după caz. 

Încheierea privind verificările efectuate în evidenţele succesorale se arhivează în mapa de A22 , cu termen de 
păstrare de 3 ani.  

 
 


