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Rezumat: Ne propunem, în cele ce urmează, să examinăm instituţia reglementată de Codul civil în 
vigoare, în Cartea a IV-a “Despre moştenire şi liberalităţi”, Titlul II “Moştenirea legală”, Capitolul II 
“Reprezentarea succesorală”, art. 965-969. Prezentarea noastră va urmări particularităţile acestei noi 
reglementări, prin prisma domeniului de aplicare, al condiţiilor de îndeplinit, respectiv al efectului general şi 
particular atribuit de legiuitor reprezentării succesorale. De asemenea, analiza reprezentării succesorale va fi 
făcută în mod comparativ cu prevederile Codului civil de la 1864, punctând în acest fel noutăţile legislative 
aduse şi poziţia doctrinei şi jurisprudenţei. 
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Introducere 
 

Prin intermediul acestei secţiuni vom contura noţiunea juridică a reprezentării succesorale, 
raportându-ne, în primul rând, la definiţia legală conţinută de art. 965 Cod civil [8], urmând ca apoi să 
realizăm delimitarea conceptuală, de alte instituţii asemănătoare, la nivel terminologic sau sub aspectul 
profilului juridic. 

In primul rând se impune a menţiona că, reprezentarea succesorală constituie o excepţie, atât 
de la principiul proximităţii gradului de rudenie în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori, cât şi de la 
principiul egalităţii între rudele din aceiaşi clasă şi de acelaşi grad, chemate la moştenire. Aşa cum s-a 
arătat în doctrină, reprezentarea succesorală este menită a înlătura unele consecinţe injuste ale acestor 
două principii [10]. 

De asemenea, se impune a menţiona şi faptul că, reprezentarea succesorală nu se confundă, 
nici cu reprezentarea convenţională din dreptul comun, care se referă la reprezentarea voinţei altuia la 
încheierea de acte juridice, şi nici cu reprezentarea legală a incapabililor, respectiv a minorului sau a 
interzisului judecătoresc. 

Aşa cum just s-a arătat în doctrină [11], reprezentarea succesorală este una din tehnicile 
succesorale cele mai dinamice în noul Cod civil. 

Astfel, în redactarea art. 965 Cod civil, „prin reprezentare succesorală, un moştenitor legal de 
un grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului său, 
numit reprezentat, pentru a culege partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia, dacă nu ar fi fost 
nedemn faţă de defunct sau decedat la data deschiderii moştenirii”. 

În comentariile realizate pe marginea acestui text de lege [2, 10], se notează că „instituţia 
reprezentării succesorale permite unui moştenitor legal de grad mai îndepărtat (numit reprezentant), să 
dobândească drepturile de moştenire ale ascendentului său (numit reprezentat), nedemn sau decedat 
anterior deschiderii moştenirii”. De asemenea, se apreciază [2, 10] că prin intermediul acestei instituţii 
juridice sunt posibile “înlăturarea consecinţelor unei cronologii neprevăzute a deceselor (copii înaintea 
părinţilor) şi îndeplinirea obligaţiilor de familie faţă de descendenţii consideraţi nu izolat, ci prin 
intermediul liniilor de descendenţă - atât copiii lui de cuius, cât şi generaţiile următoare”.  

Reprezentarea succesorală constituie, astfel cum am subliniat, o excepţie de la principiul 
proximităţii gradului de rudenie în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori, cât şi de la principiul egalităţii 
părţilor succesorale între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad [5]. Tot cu titlu introductiv, reţinem 
şi că reprezentarea succesorală operează doar în cadrul moştenirii legale, nu şi a celei testamentare [3]. 

Sub aspectul delimitării conceptuale, doctrina juridică românească atrage atenţia asupra 
distincţiei de realizat între reprezentarea succesorală, care este un beneficiu al legii [2, 10] şi 
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reprezentarea convenţională, pe care o generează mandatul, ori cea legală a minorului sau interzisului 
judecătoresc [1]. 

Pe de altă parte, nu trebuie să existe confuzie nici cu instituţia juridică a retransmiterii 
dreptului de opţiune succesorală, reglementată de art. 1105 Cod civil, sens în care, în literatura de 
specialitate [5] au fost inventariate următoarele deosebiri: 

- numai în cazul reprezentării, împărţirea moştenirii se face pe tulpini, în cazul retransmiterii 
aceasta realizându-se pe capete; 

- reprezentarea succesorală operează numai în cazul moştenirii legale, spre deosebire de 
retransmitere care poate opera, în egală măsură, şi în cazul moştenirii testamentare; 

- în cazul retransmiterii, fiind vorba de două sau mai multe moşteniri, ele trebuie examinate 
separat, sub toate aspectele pe care acestea le comportă: componenţă, termen de opţiune 
succesorală, cote care se cuvin moştenitorilor; 

- în cazul retransmiterii, competenţa teritorială a birourilor notariale, respectiv a instanţei de 
judecată, se determină în funcţie de locul deschiderii celei din urmă moşteniri; 

 

1. Cazurile de aplicare ale reprezentării succesorale. Condiţii de îndeplinit 
 
Domeniul de aplicare al reprezentării succesorale este trasat de prevederile art. 966 Cod civil, 

după cum urmează: “(1) Pot veni la moştenire prin reprezentare succesorală numai descendenţii 
copiilor defunctului şi descendenţii fraţilor sau surorilor defunctului. (2) În limitele prevăzute la alin. 
(1) şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 967, reprezentarea operează în toate cazurile, 
fără a deosebi după cum reprezentanţii sunt rude de acelaşi grad ori de grade diferite, în raport cu 
defunctul”. 

Se reţine [1] că reprezentarea succesorală este admisă în cazul descendenţilor copiilor lui de 
cuius şi ai descendenţilor din fraţi şi surori. În linie colaterală, rudele defunctului pot veni la moştenire 
până la gradul al patrulea inclusiv, motiv pentru care beneficiază de reprezentarea succesorală doar 
nepoţii şi strănepoţii de frate sau soră ai defunctului. Numai în aceste cazuri legea prezumă că, 
afecţiunea pe care o avea defunctul pentru rudele sale cele mai apropiate, se răsfrânge şi asupra 
descendenţilor acestuia. 

Fiind vorba de prevederi legale de excepţie, acestea sunt de strictă interpretare, ceea ce 
înseamnă că reprezentarea succesorală nu este permisă ascendenţilor privilegiaţi, nici ascendenţilor 
ordinari, nici colateralilor ordinari, după cum nu este permisă nici în cazul soţului supravieţuitor [1]. 

Referitor la condiţiile de îndeplinit, acestea sunt enunţate de art. 967 Cod civil. Astfel, potrivit 
art. 967 alin. 1 Cod civil, poate fi reprezentată persoana lipsită de capacitatea de a moşteni, precum şi 
nedemnul, chiar aflat în viaţă la data deschiderii moştenirii. 

Noutatea absolută adusă de noul Cod civil în materia reprezentării succesorale, constă în 
posibilitatea de a fi reprezentat, alături de predecedat, şi a celui nedemn faţă de defunct. În Codul civil 
de la 1864, reprezentarea nedemnului nu era permisă. Literatura juridică de specialitate a semnalat, 
constant de-a lungul timpului, această inechitate, respectiv faptul că era interzisă reprezentarea celui 
nedemn de către copiii săi, chiar dacă acesta era decedat la data deschiderii moştenirii. Este de apreciat  
că noul Cod civil a înţeles să înlăture această inechitate, prin introducerea reprezentării nedemnului. 
Aşadar, actualul Cod civil păstrează posibilitatea reprezentării persoanei predecedate, însă include 
alături de această categorie şi pe cel nedemn, decedat sau aflat în viaţă la data deschiderii moştenirii. 
Argumentul principal, în sprijinul acestei noutăţi legislative, este generat de faptul că descendenţii 
nedemnului nu au nici o vină în legătură cu fapta autorului lor şi este inechitabil ca aceştia să fie 
înlăturaţi de la moştenirea defunctului pe acest considerent. 

Reprezentarea succesorală nu funcţionează în cazul renunţătorului. Persoana care a renunţat la 
moştenire nu poate fi reprezentată, în actuala configuraţie impusă de Codul civil. Într-adevăr, au fost 
formulate propuneri de includere a renunţătorilor, între categoriile pe persoane în privinţa cărora să fie 
permisă reprezentarea succesorală, însă fără succes. În justificarea acestei poziţii a legiuitorului s-au 
avut în vedere următoarele argumente [4]: 

- renunţarea la moştenire ar putea fi determinată de dorinţa potenţialului moştenitor, de a nu 
moşteni nimic de la defunct, din diverse motive subiective; 

- renunţarea la moştenire ar putea fi reprezentată de dorinţa succesibilului renunţător, de a nu 
suporta datoriile şi sarcinile moştenirii, atunci când aceştia apreciază că moştenirea este 
insolvabilă sau este slab solvabilă; 
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- renunţarea la moştenire ar putea fi generată de dorinţa succesibilului care renunţă, de a 
frauda proprii săi creditori. În acest caz, dacă renunţă la moştenire, bunurile succesorale nu 
ar ajunge în patrimoniul său, iar creditorii nu le-ar putea urmări pentru a se îndestula. 
Potrivit art. 1122 Cod civil, creditorii pot solicita instanţei de judecată revocarea renunţării, 
în termen de 3 luni de la data la care au cunoscut renunţarea; 

- în cele mai multe cazuri renunţarea la moştenire este făcută în scopul de a favoriza pe 
ceilalţi comoştenitori, situaţie în care, dacă ar fi permisă reprezentarea succesorală, acest 
scop nu ar mai putea fi atins, respectiv în situaţia în care descendentul renunţătorului 
optează pentru instituţia reprezentării succesorale; 

 
Argumentele expuse sunt în măsură să creeze o imagine de ansamblu, departe de a fi fidelă, 

asupra raţiunilor pentru care legiuitorul nu a dorit să-i includă pe renunţători în categoria celor care pot 
fi reprezentaţi. 

Nu în ultimul rând, trebuie reţinut că, potrivit art. 967 alin. (1) Cod civil, poate fi reprezentată 
persoana lipsită de capacitatea de a moşteni. Art. 957 alin. (2) Cod civil arată că, dacă în cazul morţii 
mai multor persoane, nu se poate stabili că una a supravieţuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se 
moşteni una pe alta. Coroborând prevederile acestor texte legale, conchidem, alături de alţi autori, că 
persoanele decedate în acelaşi timp cu de cuius pot fi reprezentate [4]. Dacă s-ar admite soluţia 
contrară, respectiv că cel decedat în acelaşi timp cu de cuius, nu ar putea fi reprezentat, de exemplu în 
situaţia în care de cuius ar avea doi fii, dintre care unul a murit în acelaşi timp cu acesta, şi care ar avea 
descendenţi, iar celălalt fiu ar fi în viaţă, dacă nu s-ar admite reprezentarea, fiul aflat în viaţă ar culege 
întreaga moştenire a lui de cuius, în baza principiului proximităţii gradului de rudenie cu defunctul, iar 
descendenţii celui decedat, în acelaşi timp, nu ar putea moşteni după bunicul lor. Soluţia ar fi 
inechitabilă faţă de aceştia. 

Persoana dispărută este considerată a fi în viaţă, deci nu poate fi reprezentată. Potrivit art. 53 
Cod civil, cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte 
rămasă definitivă. Dacă însă, dispărutul este nedemn faţă de de cuius, reprezentarea acestuia operează, 
întrucât persoanele nedemne aflate în viaţă pot fi reprezentate, potrivit art. 967 alin. (1) Cod civil.  

În cazul persoanei dispărute, dacă ulterior este declarată moartea prin hotărâre judecătorească, 
pot surveni următoarele situaţii: 

- dacă data morţii stabilită judecătoreşte, este anterioară sau concomitentă decesului lui de 
cuius, reprezentarea este admisă; 

- daca data morţii este însă ulterioară morţii lui de cuius, descendenţii acestuia nu pot veni la 
moştenire prin reprezentare, întrucât autorul lor era în viaţă la data morţii lui de cuius, când 
cel declarat mort va moşteni el pe de cuius, iar descendenţii acestuia vor moşteni prin 
retransmitere; 

Din interpretarea textului art. 967 alin. (1) Cod civil rezultă că, nici persoana dezmoştenită de 
defunct şi aflată în viaţă, nu poate fi reprezentată de către descendenţii săi, chiar dacă este moştenitor 
rezervatar, întrucât în acest caz dezmoştenitul aflat în viaţă va culege rezerva atribuită de lege, iar 
descendenţii săi vor culege restul moştenirii în nume propriu şi nu prin reprezentarea dezmoştenitului. 

Aşa cum am menţionat, este interzisă reprezentarea persoanelor aflate în viaţă, cu excepţia 
nedemnilor. Această interdicţie are drept consecinţă faptul că, reprezentarea nu este permisă omisso 
medio sau per saltum, adică reprezentarea nu poate fi făcută decât urcând din grad în grad, şi nu prin 
salturi. Aceasta înseamnă că reprezentantul trebuie să urce, din grad în grad, până la gradul cel mai 
apropiat cu defunctul. 

 
2. Efectele reprezentării succesorale 
 
Urmează să distingem între cele două tipuri de efecte ale reprezentării succesorale - cel 

prevăzut de art. 968 Cod civil (efectul general), respectiv cel reglementat de art. 969 Cod civil (efectul 
particular). 

Referitor la efectul general, am indicat că relevante sunt dispoziţiile art. 968 Cod civil care 
dispun: „(1) În cazurile în care operează reprezentarea succesorală, moştenirea se împarte pe tulpină. 
(2) Prin tulpină se înţelege: - înăuntrul clasei întâi, descendentul de gradul întâi care culege moştenirea 
sau este reprezentat la moştenire; - înăuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea 
care culege moştenirea sau este reprezentat la moştenire; (3) Dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe 
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ramuri, în cadrul fiecărei ramuri subdivizarea se face tot pe tulpină, partea cuvenită descendenţilor de 
acelaşi grad din aceeaşi ramură împărţindu-se între ei în mod egal”. 

Efectul particular al reprezentării este conţinut de art. 969 Cod civil, astfel: “(1) Copiii 
nedemnului, concepuţi înainte de deschiderea moştenirii de la care nedemnul a fost exclus, vor raporta 
la moştenirea acestuia din urmă bunurile pe care le-au moştenit prin reprezentarea nedemnului, dacă 
vin la moştenirea lui în concurs cu alţi copii ai săi, concepuţi după deschiderea moştenirii de la care a 
fost înlăturat nedemnul. Raportul se face numai în cazul şi în măsura în care valoarea bunurilor 
primite, prin reprezentarea nedemnului, a depăşit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul 
a trebuit să îl suporte ca urmare a reprezentării. (2) Raportul se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în 
secţiunea a 2-a a cap. IV din titlul IV al prezentei cărţi”. 

 
Efectul general al reprezentării, cuprins în art. 968 alin. (1) Cod civil, constă în împărţirea 

moştenirii pe tulpini şi nu pe capete, în funcţie de numărul lor. Textul legal arată că, în cazurile în care 
operează reprezentarea succesorală, moştenirea se împarte pe tulpină. Noua reglementare a Codului 
civil nu aduce noutăţi în aceasta materie, păstrând efectul general al reprezentării din vechiul Cod 
civil. Aceasta înseamnă că reprezentanţii vor culege întotdeauna, doar partea care ar fi revenit 
antecesorului lor, pe care îl reprezintă. Pentru a exemplifica, ne imaginăm ipoteza în care, la decesul 
lui de cuius, cei trei fii ai săi sunt predecedaţi sau nedemni, şi aceştia au la rândul lor, după cum 
urmează - primul are un copil, cel de-al doilea are doi copii, iar cel de-al treilea are trei copii. Toţi cei 
şase nepoţi ai lui de cuius vin la moştenire prin reprezentare. În acest caz, moştenirea se va împărţi în 
trei tulpini, câte 1/3 fiecare tulpină, şi nu în şase părţi egale, câţi nepoţi ai defunctului vin la moştenire 
prin reprezentare, rude cu defunctul în acelaşi grad. Partea cuvenită primului copil al lui de cuius, va 
reveni unicului său fiu, care astfel va culege 1/3 din moştenirea defunctului. Partea de 1/3 cuvenită 
celui de-al doilea copil al defunctului, va fi culeasă prin reprezentare de cei doi copii ai săi, care o vor 
împărţi în părţi egale, fiecare culegând 1/6 din moştenire. În final, partea de 1/3 din moştenire aferentă 
celui de-al treilea copil al lui de cuius, va fi culeasă de cei trei fii ai săi, care o vor împărţi între ei în 
mod egal, fiecare preluând cate 1/9 din moştenire. Aşadar, fiecare din nepoţii lui de cuius culege 
partea cuvenită ascendentului lor reprezentat, dacă acesta ar fi fost în viaţă la data deschiderii 
moştenirii, pe care o împart în funcţie de numărul lor. 

Dacă nepoţii defunctului acceptă moştenirea, reprezentarea operează de drept. Dar la fel de 
adevărat este faptul că aceştia pot să nu accepte moştenirea, dreptul de opţiune al acestora fiind 
distinct. Astfel, unii pot accepta moştenirea, iar alţii o pot repudia. 

Dacă acceptă moştenirea, reprezentanţii dobândesc atât drepturi, cât şi obligaţii, în funcţie de 
vocaţia fiecăruia dintre aceştia. Aşadar, aceştia răspund pentru pasivul succesoral - datorii şi sarcini ale 
succesiunii - cu bunurile din patrimoniul succesoral, fiecare proporţional cu cota sa, aşa cum prevede 
art. 1114 alin. (2) Cod civil, indiferent dacă au acceptat sau au renunţat la moştenirea lăsată de cel 
reprezentat. Soluţia rezultă din prevederile art. 967 alin. (3) Cod civil, potrivit căruia, reprezentarea 
operează chiar dacă reprezentantul este nedemn faţă de reprezentat sau a renunţat la moştenirea lăsată 
de acesta ori a fost dezmoştenit de el. 

Alin. (2) al art. 968 Cod civil defineşte noţiunea de tulpină - prin tulpină se înţelege: - 
înăuntrul clasei întâi, descendentul de gradul întâi care culege moştenirea sau este reprezentat la 
moştenire; - înăuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege moştenirea 
sau este reprezentat la moştenire. Noţiunea de tulpină nu a fost reglementată anterior în Codul civil de 
la 1864, sens în care cuprinderea acestei definiţii în noul act normativ este binevenită. 

Potrivit art. 968 alin. (3) Cod civil, dacă aceiaşi tulpină a produs mai multe ramuri, în cadrul 
fiecărei ramuri subdivizarea se face tot pe tulpină, partea cuvenită descendenţilor de acelaşi grad din 
aceiaşi ramură împărţindu-se între ei în mod egal. Pentru a exemplifica facem trimitere la exemplul 
anterior, în care să zicem, unul dintre nepoţii lui de cuius este la rândul său decedat la data deschiderii 
moştenirii, lăsând doi copii, care astfel sunt strănepoţii lui de cuius. Ei vor culege prin reprezentare, pe 
tulpina respectivă, partea cuvenită ascendentului lor predecedat. 

 
Noutăţi există însă în ceea ce priveşte efectul particular al reprezentării succesorale. Potrivit 

art. 969 alin. (1) Cod civil, copiii nedemnului, concepuţi înainte de deschiderea moştenirii de la care 
nedemnul a fost exclus, vor raporta la moştenirea acestuia din urmă, bunurile pe care le-au moştenit 
prin reprezentarea nedemnului, dacă vin la moştenirea lui în concurs cu alţi copii ai săi, concepuţi 
după deschiderea moştenirii de la care a fost înlăturat nedemnul. Raportul se face numai în cazul şi în 
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măsura în care, valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depăşit valoarea pasivului 
succesoral, pe care reprezentatul a trebuit să îl suporte ca urmare a reprezentării. 

Raţiunea acestei reglementări, preluate din Codul civil francez [art. 754 alin. (2)], este aceea 
de a nu-i avantaja pe copiii concepuţi ai nedemnului, la data deschiderii moştenirii, care îndeplinesc 
condiţia de a avea capacitate succesorală, şi care, deci, pot veni, prin reprezentarea autorului lor 
nedemn, la moştenirea defunctului, faţă de copiii concepuţi şi născuţi ulterior, care la data deschiderii 
moştenirii, neavând capacitate succesorală nu au putut veni la moştenirea lui de cuius, prin 
reprezentarea ascendentului lor nedemn. Aşadar, în scopul de a asigura copiilor nedemnului părţi 
succesorale egale, legiuitorul instituie în sarcina copiilor nedemnului, concepuţi la data deschiderii 
moştenirii, sau născuţi anterior deschiderii moştenirii, obligaţia de a raporta moştenirea culeasă prin 
reprezentarea nedemnului, în ipoteza în care aceştia vin la moştenirea nedemnului în concurs cu alţi 
copii ai acestuia, dar care au fost născuţi ulterior. Obligaţia de a raporta există, numai în măsura în 
care valoarea bunurilor moştenite prin reprezentare, depăşeşte valoarea pasivului moştenirii, adică 
copiii nedemnului trebuie să raporteze numai în măsura îmbogăţirii lor [5].  

Copiii nedemnului, concepuţi înainte de deschiderea moştenirii de la care nedemnul a fost 
exclus, nu vor fi obligaţi să raporteze bunurile moştenite prin reprezentare, în ipoteza în care renunţă la 
moştenirea nedemnului.  

Obligaţia de raport nu există, în cazul în care copilul născut ulterior, nu vrea sau nu poate să îl 
moştenească pe nedemn. Copilul născut ulterior, poate să nu solicite în cadrul partajului, dreptul de 
raport, sau la fel de bine poate renunţa expres la acest drept. Dacă renunţarea la acest drept este făcută 
în frauda creditorilor copilului născut ulterior al nedemnului, aceştia vor putea solicita efectuarea 
raportului pe calea acţiunii oblice, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru 
promovarea acestei acţiuni. 

Art. 969 alin. (2) Cod civil prevede că raportul se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în 
secţiunea a 2-a a cap. IV din titlul IV al prezentei cărţi. Menţionăm că aceste dispoziţii se referă la 
raportul donaţiilor (art. 1146-1154). Trebuie precizat însă că între cele două feluri de raport există 
diferenţe, ceea ce este comun acestora fiind regulile care le guvernează. 

Astfel, în cazul efectului particular al reprezentării, sunt raportate bunurile moştenite prin 
reprezentare, în timp ce în situaţia raportului donaţiilor sunt vizate donaţiile făcute de defunct, în 
timpul vieţii acestuia. În plus, doar donaţiile raportabile ce încalcă rezerva succesorală sunt supuse 
reducţiunii liberalităţilor, nu însă şi cele raportate în temeiul art. 969 alin. (1) Cod civil. 

 
În cazul donaţiilor, donatorul îl poate scuti pe donatar de obligaţia de raport, însă în cazul 

prevăzut de art. 969 alin. (1) Cod civil, acest lucru nu este posibil, respectiv, copilul care a cules 
moştenirea prin reprezentare, este obligat să raporteze bunurile moştenite. Dacă nedemnul doreşte, 
pentru a neutraliza aceasta obligaţie, în mod indirect, poate gratifica pe copilul născut anterior, printr-o 
donaţie neraportabilă sau printr-un legat, însă cu respectarea rezervei copilului născut ulterior [4]. 

Raportul se va efectua prin echivalent, potrivit art. 1151 alin. (1) Cod civil. Potrivit art. 1151 
alin. (3) Cod civil, raportul prin echivalent se poate realiza prin preluare, prin imputaţie sau în bani. 

Aşa cum s-a arătat în doctrină, ambele categorii de raport au menirea de a asigura, în ce 
priveşte părţile succesorale cuvenite, egalitatea între rudele de acelaşi grad şi aparţinând aceleiaşi clase 
de moştenitori [5]. 

 
O altă chestiune ce trebuie menţionată, în legătură cu situaţia descendentului de gradul întâi 

nedemn, este vizată de influenţa iertării acestuia în privinţa reprezentării succesorale. Efectele 
nedemnităţii de drept şi judiciare, pot fi înlăturate, prin iertarea nedemnului, în condiţiile art. 961 alin. 
(1) Cod civil.  

Se pot ivi două situaţii în caz de iertare a nedemnului, astfel : - dacă iertarea are loc înainte de 
deschiderea moştenirii, descendentul nedemn dar iertat întruneşte condiţiile legii pentru a putea 
moşteni, respectiv are capacitate succesorală, fiind în viaţă, are vocaţie la moştenire, fiind 
descendentul de gradul întâi al defunctului şi îndeplineşte şi condiţia negativă de a nu fi nedemn ca 
urmare a iertării defunctului, în condiţiile art. 961 alin. (1) Cod civil; - dacă însă, cel iertat este 
predecedat defunctului, acesta va putea fi reprezentat de descendenţii lui, însă în acest caz 
reprezentarea se întemeiază pe predeces, nu pe nedemnitate. 
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Concluzii 
 
Acest studiu ne prilejuieşte, în primul rând, concluzia potrivit căreia şi în cazul reprezentării 

succesorale vorbim despre o nouă configuraţie normativă. Astfel, cum se indică şi în Expunerea de 
motive la Codul civil [9], „în privinţa reprezentării succesorale s-a urmărit, pe de o parte, să se 
consacre expres unele reguli, deduse până acum numai pe cale de interpretare doctrinară şi 
jurisprudenţială, iar, pe de altă parte, să se dea o reglementare unitară acestei materii”. 

Cu titlu de noutate majoră, reţinem posibilitatea de a fi reprezentat şi nedemnul faţă de 
defunct, precum şi posibilitatea defunctului de a dispune înlăturarea nedemnităţii, prin iertarea 
nedemnului. Totodată, se remarcă, sub aspectul efectelor juridice ale reprezentării succesorale, efectul 
particular al acesteia, introdus de dispoziţiile art. 969 alin.1 Cod civil, dar nu în ultimul rând şi 
definirea noţiunii de tulpină. 

In concluzie, instituţia reprezentării succesorale a căpătat o nouă dimensiune şi reglementare, 
odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, produsă la 1 octombrie 2011, fiind preluate toate 
observaţiile făcute în doctrina şi jurisprudenţa anterioară. 
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