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Subiectul nr. 1. – 2,5 puncte 
Problema juridică care trebuie lămurită este dacă reducțiunea liberalităților excesive sau raportul 

donațiilor ar putea sau nu aduce atingere dreptului de garanție constituit în favoarea băncii asupra imobilului 
donat (0,5 puncte). Nici reducțiunea, nici raportul nu ar putea afecta garanția constituită în favoarea băncii, 
întrucât donatarul, în calitate de proprietar, poate dispune cum dorește de bunul respectiv, inclusiv să-l 
greveze. Nu există prin urmare riscul ca, desființându-se titlul donatarului, să fie desființat și dreptul de 
ipotecă asupra imobilului constituit în favoarea băncii (0,5 puncte).  

Astfel, sub imperiul codului civil actual, raportul donațiilor se realizează prin echivalent, fiind interzisă 
orice dispoziție în contractul de donație care ar impune donatarului raportul în natură (art. 1151 alin. 1 C.civ). 
Donatarul nu va putea opta pentru efectuarea raportului în natură, întrucât o astfel de opțiune a donatarului 
nu va putea fi exercitată în cazul în care a înstrăinat bunul, ori l-a grevat cu o sarcină reală, cum se întâmplă în 
ipoteza noastră (art. 1151 alin. 2 C.civ). (0,75 puncte). 

În privința reducțiunii, codul consacră , ca regulă, asigurarea în natură în rezervei succesorale (art. 
1097 alin. C.civ), dar în situația în care donatarul a înstrăinat bunul anterior deschiderii succesiunii, ori a 
constituit asupra lui drepturi reale (situația din speță), reducțiunea va fi realizată prin echivalent. În 
consecință, nici în ipoteza în care s-ar impune reducțiunea donației făcute drepturile băncii nu vor fi afectate 
(0,75 puncte).  

Subiectul nr. 2. – 1 punct 
Se produce efectul particular al reprezentării succesorale în ipoteza în care la decesul nedemnului 

reprezentat vor invoca calitatea de succesori și descendenți care nu au fost concepuți la momentul 
reprezentării nedemnului, neputând beneficia astfel de pozția juridică a acestuia. (art. 969 C.civ). 

De pildă, la decesul lui A sunt în viață doi copii ai acestuia A1 și A2, precum și un nepot N2, fiul lui A2. 
Dacă prin ipoteză A2 este nedemn pentru a veni la moștenirea lui A, succesorii lui A vor fi A1 și N2, acesta din 
urmă prin mecanismul reprezentării succesorale. Datorită efectului particular al reprezdentării succesorale, 
dacă la moștenirea lui A2 va veni și un alt copil al acestuia alături de N2, N2 va fi obligat să raporteze valoarea 
bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului care i-au rămas după participarea la plata pasivului 
succesoral. 

Subiectul nr. 3 – 1,5 puncte 
- art. 1107 C.civ. creditorii succesibilului pot accepta moștenirea pe cale oblică, în limita îndestulării 

creanței lor; pasivitatea debitorului, care nu optează pentru acceptarea succesiunii; 0,5 puncte 
- art. 1122 C.civ. revocarea renunțării frauduloase, în termen de 3 luni de la data la care au cunoscut 

renunțarea; efectul acceptării numai în privința creditorului reclamant și doar în limita creanței acestuia. 1 pct.   
Subiectul nr. 4 – 2 puncte, câte 0,25 puncte pentru fiecare enunț analizat. 

A.a. menirea partajului de ascendent este tocmai acela de a evita nașterea unei stări de indiviziune 
între comoștenitori, bunurile fiind dobândite individual, fie cu titlu de donație, fie în baza legatului prin care se 
realizează. În consecință, spre deosebire de efectele partajului, partajul de ascendent nu pune capăt unei stări 
de indiviziune, întrucât această stare de indiviziune nu există. 

A.b. pentru a fi valabil partajul de ascendent nu trebuie să cuprindă toate bunurile din patrimoniul lui 
de cujus. Bunurile asupra cărora nu s-a dispus prin partaj de ascendent vor fi împărțite între moștenitori 
conform dreptului comun; 

A.c. dacă partajul de ascendent se realizează prin intermediul unei donații, aceasta nu poate privi 
decât bunurile existente, nu și cele viitoare (art. 1161 alin. 2 C.civ). Dacă se realizează prin intermediul 
legatului, acesta poate avea ca obiect și bunuri viitoare. 

A.d. dacă partajul de ascendent nu îi cuprinde pe toți descendenții, cei care nu sunt cuprinși în acest 
partaj vor putea solicita nulitatea partajului de ascendent, iar nu reducțiunea acestuia. 

B.a. dreptul de abitație nu este un drept transmis de de cujus, ci un drept născut direct în patrimoniul 



soțului supraviețuitor, astfel că de cujus nu poate dispune de un drept pe care nu îl are; 
B.b. dreptul va fi recunoscut doar în favoarea soțului de bună-credință dintr-o căsătorie nulă. Dacă 

motivul de nulitate a căsătoriei era cunoscut de soțul supraviețuitor, acesta nu va beneficia de acest drept; 
B.c. o asemenea ipoteză este exclusă, întrucât dreptul de abitație durează doar până la partaj, dar cel 

puțin un an de zile   
Subiectul 5 – 1 punct 
În ipoteza în care X este renunțător, toată partea de moștenire cuvenită colateralilor privilegiați va 

reveni lui D. În cadrul clasei a II-a, având în vedere că este o clasă compozită, principiul proximității gredului de 
rudenie nu funcționează între ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați. Prin urmare, B va culege 1/3 din 
moștenire, respectiv 6000 Euro; restul de 2/3 se va împărți între C și D (care vine în nume propriu), respectiv: C 
va culege 1/6, respectiv 3000 Euro, iar D ½, respectiv 9000 Euro. – 0,75 puncte 

În ipoteza în care X este predecedat, situația va fi identică. - 0,25 puncte 
 
Subiectul 6 – 1 punct 
- indicarea cazurilor de suprapunere – 0,25 puncte. 
- analiza existentei/inexistentei unui drept de optiune intre invocarea neemnitatii/revocarii – 0,25 pct. 
- indicarea regimul juridic - modalității de invocare, condiții, regim procedural și efecte – 0,5 puncte. 


