
Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. II 

E-ISBN 978-9975-75-894-9 
 

CADRUL LEGAL SI JURISDICŢIONAL AL INSTITUŢIEI REZERVEI 
SUCCESORALE 

 
Dr. în drept, conf. univ, Veronica GÎSCA  

 
Academia de Studii Economice a Moldovei,  

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 61, Republica Moldova, Chișinău, 
Tel.: +373 22 22 41 28; web site: www.ase.md 

Abstract 
 
The aesthetics and importance of the problem addressed. The aesthetics of the problem subjected to doping is justified 
by the analysis of the legal and judicial aspect, because, by their analytical value, they come to contribute to the 
development of the national spirit by resolving the reserve, taking into account the diversity of the reforms, Republic of 
Molodeva. With the enforcement of the current Civil Code of the Republic of Moldova, the material of the resservatory 
has sustained essential joining up to this stage has not been treated in a more detailed manner in the literature of 
spесialitate. 
In the present paper, the most widely used research methods were used, such as: historical method, comparative 
method, systematic method and logical method  
The purpose of this study is to conduct an investigation into the complex issue of the role of reserve successional, 
analyzing the legal rules governing the matter, tapping into this legal framework and approaches doctrinal field and in 
providing solutions and proposals regarding the improvement of legislation regulating inheritance reserves and its role 
in protecting the legal heirs.  
The paper is a comprehensive study, with theoretical solutions based and practical proposals that could be useful from 
a teaching perspective in the teaching discipline Civil law, inheritance law, reserve succession in the law faculties, 
showing interest while for private legal practitioners. 
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downward, upward rezervatar. 
 

JEL CLASSIFICATION: K1, K19 
 
Introducere. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în virtutea căruia titularul are 

libertatea oricărei acţiuni sau inacţiuni în legătură cu dreptul său. Pe de altă parte, dreptul de 
proprietate privată are un caracter perpetuu. El nu se stinge cât timp bunul care face obiectul său 
există. Unul dintre cele trei atribute ale dreptului de proprietate este dispoziţia. Din punct de vedere 
juridic, dispoziţia asupra unui bun proprietate privată poate lua forma unui act între vii sau pentru 
cauză de moarte. Aşadar, odată intrat în patrimoniul unei persoane, dreptul se supune dispoziţiilor 
titularului atât pentru perioada în care acesta se află în viaţă, cât şi după moarte. Caracterul absolut 
al dreptului de proprietate nu presupune implicit şi libertatea absolută în exercitarea acestui drept, 
care trebuie să se înscrie, în limitele determinate de lege [7, p.148-149]. 

Normele juridice trasează limitele în interiorul cărora pot fi exercitate drepturile subiective 
civile prin intermediul cărora membrii societăţii îşi satisfac interesele social-economice. 

Dreptul civil, prin normele sale, fixează limitele în interiorul cărora subiectele de drept îşi 
pot desfăşura activitatea în mod liber. Subiectele de drept stabilesc după voinţa proprie efectele 
actelor pe care le încheie şi pot determina soarta bunurilor care sunt parte a patrimoniului lor pentru 
momentul încetării din viaţă. Astfel, libertatea de a dispune este o libertate condiţionată pe de-o 
parte de viaţa socială şi pe de altă parte de normele legale în vigoare. 

Legea recunoaşte subiectului de drept posibilitatea de a dispune prin acte juridice, inter vivos 
- libertate contractuală - sau mortis causa - libertate testamentară - aşa cum doreşte de bunurile care 
îi compun patrimoniul. Instrumentul juridic prin intermediul căruia se materializează dreptul de a 
dispune şi distribui bunurile patrimoniale către moştenitori este testamentul [7, p.139]. 
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Dreptul persoanei fizice de a dispune prin acte juridice de bunurile ce vor alcătui moştenirea 
a fost însă recunoscut numai în anumite limite, libertatea testamentară fiind mărginită de normele 
dreptului obiectiv, care trasează limitele de exercitare a acestui drept 

Dеşi vine înсă din antiсhitate, rеzerva suссesorală estе unul din сеle mai impоrtantе și 
aсtuale cоmpartimеnte alе suссеsiunii testamentare. Subliniem faptul că, intituţia rezervei 
succesorale este un compartiment din succesiunea testamentară și nu celei legale, cum de altel o 
prezintă mulţi autori în articole știinţifice și chiar teze de doctorat. 

Prin rеzerva suссеsorală, arе lоc limitarеa drеptului de a dispunе de bunurilе salе impusă 
titularului dreptului de proprietate prin raţiunea: de a prоteja cеle mai aprоpiate rudе ale defunсtului 
împоtriva aсtelor salе cu titlu gratuit, сare adеseori pot fi falsifiсatе, întосmite în situaţii neadесvatе 
ale titularului propriеtăţii suссеsoralе, sau adus în acеastă situaţiе de escrосi și răufăcătоri, aсte ce 
ar fi putut goli de соnţinut patrimоniul suссesoral.  

Rezerva succesorală ca parte integrantă a succesiunii legale este de fapt o realizare a 
principiului constituţional cu privire la echitatea socială care prevede că echitatea este ceea ce dă 
sens dreptului şi ceea ce permite rezolvarea paşnică sau prevenirea conflictelor sociale, adică este 
principiul înalt, imaterial şi relativ incognoscibil care dă consistenţă sistemului şi face din el o 
valoare distinctă de elementele sale componente. Echitatea este fundamentul dreptului încă de la 
originile societăţii umane, conceptul care a făcut posibilă organizarea societăţii şi a păcii sociale. 
Dacă echitatea este temeiul dreptului, atunci dreptul ca întreg este modul în care se organizează 
pacea socială.  

Prin reglementarea rezervei succesorale, legiuitorul apără moştenitorii rezervatari 
(descendenţii, părinţii şi soţul supravieţuitor al defunctului) împotriva testamentelor şi legatelor 
testamentare făcute de defunct, asigurându-le primirea a cel puţin unei părţi din moştenirea ce li se 
cuvine potrivit legii, chiar împotriva voinţei (tacite sau exprese) a lui de cujus. Astfel, în toate 
cazurile în care o persoană are moştenitori rezervatari, averea acestei persoane se împarte, teoretic, 
în două părţi valorice distincte: rezerva, de care persoana în cauză nu poate dispune cu titlu gratuit 
în favoarea altor persoane (căci această parte trebuie să rămână moştenitorilor rezervatari) şi 
cotitatea disponibilă, de care persoana respectivă poate dispune cu titlu gratuit în mod liber, donând-
o sau testând-o cui doreşte. Actele cu titlu gratuit prin care el ar dispune şi de rezervă (sau de o 
parte din ea) sunt supuse reducţiunii, putând fi – la cererea moştenitorilor rezervatari – desfiinţate în 
tot sau în parte (cu consecinţa revenirii bunurilor respective în masa succesorală), în măsura 
necesară întregirii rezervei [12, p.8] 

Potrivit legii, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc 
patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat la moarte poate fi, valoric, cu totul neînsemnat; 
nimeni nu este obligat să lase o moştenire, chiar dacă are rude apropiate sau soţ supravieţuitor. Dar 
dreptul de dispoziţie, drept exclusiv şi absolut, poate fi exercitat numai în limitele şi cu modificările 
determinate de lege [9, p.247]. 

Aceste limitări vizează însă numai liberalităţile făcute prin acte inter vivos (donaţii) şi mortis 
causa, dar şi dezmoştenirile făcute prin testament. Asemenea acte de dispoziţie, fără a fi interzise, 
trebuie să se încadreze în anumite limite prevăzute de lege în favoarea moştenitorilor rezervatari. In 
schimb, chiar şi în prezenţa lor, actele cu titlu oneros şi actele cu titlu gratuit care nu sunt 
liberalităţi, ci simple acte dezinteresate (de exemplu, comodatul, împrumutul fără dobândă) nu 
comportă limitări în materie succesorală, pentru că nu au drept urmare micşorarea patrimoniului 
succesoral, evident, cu condiţia ca, sub aparenţa acestor acte pentru care legea nu prevede limitări, 
să nu fie încheiate acte (de exemplu, donaţie deghizată) pentru care legea prevede limitări în 
favoarea moştenitorilor rezervatari.  

Rezerva succesorală [9, p.301] reprezintă acea parte a moştenirii ce se cuvine moştenitorilor 
stabiliţi expres de lege, chiar împotriva voinţei defunctului manifestată prin liberalităţi inter vivos 
sau mortis causa, ori prin exheredări cuprinse în testament. Partea care excede rezervei succesorale 
poartă denumirea de cotitate disponibilă, defunctul putând dispune de ea în favoa rea cui doreşte. 
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Cotitatea disponibilă se obţine prin scăderea din masa succesorală a rezervei. 

Prin urmare, atunci când există moştenitori rezervatari, iar defunctul a dispus de bunurile 
sale prin donaţii şi/sau testament, masa succesorală se împarte în două părţi: rezerva succesorală şi 
cotitate disponibilă [7, p.150]. 

Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul 
testamentului, cel puţin o doime cotă-parte ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală 
(rezerva succesorală) [1, art.1505]. 

Rezerva succesorală este partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au 
dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi ori 
dezmoşteniri. 

Cotitatea disponibilă este partea din bunurile moştenirii care nu este rezervată prin lege şi de 
care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalităţi. 

Prin urmare, dacă defunctul are moştenitori rezervatari şi dacă a dispus de patrimoniul său 
prin donaţii sau prin testamente, masa succesorală - la care se adaugă, după cum vom vedea, 
donaţiile făcute în timpul vieţii - se divide în două părţi: rezerva succesorală, destinată a fi 
moştenită de moştenitorii rezervatari chiar şi împotriva voinţei liberale a defunctului, şi cotitatea 
disponibilă, în privinţa căreia voinţa defunctului este suverană, discreţionară. 

Precizăm că această împărţire a patrimoniului succesoral se impune nu numai în cazul 
moştenirii testamentare propriu-zise, dar şi în cazul în care defunctul nu a lăsat testament, însă a 
făcut donaţii; în cadrul devoluţiunii legale a moştenirii trebuie să se verifice dacă prin donaţiile 
făcute au fost sau nu respectate drepturile moştenitorilor rezervatari. 

În mod evident, cea mai controversată instituţie a dreptului succesoral, la nivel mondial, a 
fost şi a rămas rezerva succesorală. În timp, s-au conturat două mari sisteme:  

 acela care nu recunoaşte dreptul la rezerva succesorală, consacrând principiul 
libertăţii testamentare absolute, şi  

 acela care instituie principiul ocrotirii rezervei succesorale, ca o limită a 
dreptului de dispoziţie asupra bunurilor moştenirii. Au fost aduse argumente multiple şi solide 
în favoarea ambelor sisteme [4, p.506], iar în prezent în dreptul continental european este 
consacrat principiul ocrotirii rezervei succesorale, diferenţe fireşti existând în privinţa cercului 
moştenitorilor rezervatari şi a cuantumului rezervei. S-a apreciat că recunoaşterea rezervei 
succesorale conferă mult mai multe avantaje decât absenţa acesteia. 

În literatura de specialitate [4, p.519] s-a arătat că recunoaşterea dreptului la rezervă 
succesorală în favoarea anumitor moştenitori este reclamată, în esenţă, de următoarele argumente: 

- în primul rând, justificarea rezervei se găseşte în existenţa unei datorii naturale de 
pietate (sentiment de respect profund, faţă de cineva) între ascendenţi şi descendenţi, precum şi 
între soţi, datorie care constituie şi izvorul obligaţiei legale de întreţinere. 

Dacă s-ar recunoaşte în favoarea de cuius-lui dreptul de a dispune de bunurile sale în mod 
nelimitat, s-ar crea posibilitatea pentru unii părinţi să-şi înstrăineze, cu titlu gratuit, întreaga avere sau să-
i dezmoştenească în întregime pe copiii lor, iar pentru unii copii să dispună cu titlu gratuit de bunurile 
lor, fără a-i interesa situaţia materială dificilă a părinţilor lor. Problemele se pun în mod identic în 
raporturile dintre soţi. După cum s-a spus, „ordinea publică ar fi fost adânc zguduită prin acest trist 
spectacol şi legiuitorul nu putea să permită călcarea datoriilor celor mai sacre ale naturii, căci ştiut este 
că omul are pe această lume nu numai drepturi, dar şi datorii de îndeplinit. Iată pentru ce legiuitorul a 
voit ca, înainte de a face liberalităţi la străini, ascendenţii şi descendenţii să fie obligaţi a lăsa o parte din 
averea lor neatinsă, îndeplinindu-şi astfel o datorie ce le impune natura” [4, p.517]; 

- în al doilea rând, principiul ocrotirii rezervei succesorale interesează şi societatea, în 
ansamblul său. Dacă nu ar exista rezerva succesorală, s-ar putea ajunge în situaţia ca anumite 
persoane, care au trăit la un standard de viaţă ridicat, şi care s-ar găsi, dintr-o dată, într-o situaţie 
materială precară, să comită fapte antisociale pentru a-şi păstra nivelul de viaţă cu care s-au 
obişnuit. Orice fiinţă vie, şi cu atât mai mult omul, are tendinţa naturală de a-şi conserva condiţiile 
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de viaţă obişnuite şi de a încerca să şi le îmbunătăţească. Cu referire strictă la oameni, nu 
întotdeauna aceştia folosesc mijloacele legale pentru a ajunge la o situaţie materială mai bună, cu 
care au fost obişnuiţi. O societate responsabilă nu-şi poate permite „luxul” de a lăsa anumite 
persoane în sărăcie şi mizerie, înconjurate de lipsuri şi nevoi, de dragul recunoaşterii principiului 
libertăţii testamentare absolute. Nimeni nu poate garanta că aceste persoane vor reuşi într-un termen 
scurt şi prin propriile forţe să redobândească standardul de viaţă cu care s-au obişnuit, fără a-i afecta 
pe cei din jur. Iată de ce rezerva a fost concepută ca un instrument puternic ce asigură egalitatea 
relativă între moştenitori, coeziunea şi forţa familiilor (care reprezintă pilonul de bază al oricărei 
societăţi sănătoase) şi care atenuează sau, după caz, suprimă liberalităţile antifamiliale - izvor de ură 
şi de discordie între membrii aceleiaşi familii. 

Criticii instituţiei rezervei succesorale au considerat că aceasta este una dintre principalele 
cauze ale dezagregării familiei pentru că ea distruge autoritatea titularului patrimoniului, răpindu-i 
facultatea de a repartiza bunurile sale în funcţie de aptitudinea fiecăruia. 

Această concepţie a fost pe drept cuvânt combătută, arătându-se că, pentru ca libertatea 
testamentară absolută să dea rezultate fecunde, trebuia ca fiecare om să atingă idealul perfect al unui 
pater familias strălucit, drept şi ferm în deciziile sale. Cine poate garanta însă că, în toate situaţiile, 
părinţii folosesc această libertate absolută numai în strictă concordanţă cu realitatea obiectivă? în 
practică s-au întâlnit şi se vor mai întâlni situaţii în care părinţii au ajutat în exclusivitate pe unul 
dintre copii pentru că acesta era lipsit de inteligenţă sau iniţiativă în tot ceea ce întreprindea.  

Mult mai raţională este soluţia stabilirii unei rezerve succesorale în favoarea fiecăruia dintre 
copii, concomitent cu consacrarea unei cotităţi disponibile de dimensiuni rezonabile. O astfel de 
cotitate disponibilă poate reprezenta un instmment eficient pe care părinţii îl pot folosi în scopul 
sprijinirii unuia sau altuia dintre copii, cu care poate soarta nu a fost tocmai generoasă (de exemplu, 
pot ajuta material, gratificându-1 prin donaţie sau prin testament, pe acela dintre copii care are 
posibilităţi fizice sau intelectuale mai reduse ori care are o familie mai numeroasă sau care are mai 
multe probleme de sănătate etc.) [9, p.252]. 

Cu ocazia elaborării noului Cod civil s-a urmărit ca, pe de o parte, să fie menţinută rezerva 
succesorală, iar, pe de altă parte, să se asigure o cotitate disponibilă de dimensiuni rezonabile, care 
să permită titularului patrimoniului să facă liberalităţi mai consistente. Rezultatul a fost acela că, 
indiferent care sunt moştenitorii rezervatari care vin efectiv la moştenire şi indiferent de numărul 
lor, rezerva succesorală nu poate fi mai mare de jumătate din moştenire. 

Rezerva succesorală este o parte a moşteniri (pars hereditatis), atribuindu-se în mod 
imperativ moştenitorilor legali, în temeiul legii, împotriva voinţei defunctului manifestată prin 
liberalităţi sau exheredări. 

Rezerva succesorală are un caracter imperativ, în sensul că normele care stabilesc cercul 
moştenitorilor rezervatari şi întinderea rezervei acestora sunt norme de ordine publică. Totuşi 
moştenitorii rezervatari pot renunţa la dreptul la rezervă, ulterior deschiderii moştenirii, în 
momentul exercitării dreptului de opţiune succesorală. 

Dreptul la rezervă are un caracter propriu, în sensul că se naşte direct în persoana 
moştenitorilor rezervatari de la data deschiderii succesiunii, în baza legii, nefiind dobândit odată cu 
patrimonial succesoral de la defunct. 

Rezerva succesorală se acordă în natură şi în plină proprietate. Moştenitorul rezervatar are 
numai dreptul de a pretinde rezerva în natură, şi nu o obligaţie. 

Rezerva succesorală are, în principiu, un caracter colectiv. Atunci când există mai mulţi 
moştenitori rezervatari din aceeaşi categorie (de exemplu, descendenţi), rezerva se va stabili şi se va 
atribui în mod colectiv, deci unui grup de moştenitori, şl nu unor moştenitori în mod individual. 

Rezerva succesorală este indisponibilă. Partea din moştenire care constituie rezerva 
succesorală este lovită de indisponibilitate, dar numai după data deschiderii succesiunii (nu poate fi 
atinsă prin donaţii sau legate testamentare), pentru că, în timpul vieţii, titularul patrimoniului poate 
dispune, chiar şi cu titlu gratuit, de elementele active ale patrimoniului său [7. p.150]. 
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Codul civil al Republicii Moldova, prin dispoziţiile art. 1505, conferă calitatea de 
moştenitori rezervatari soţului supravieţuitor, descendenţilor defunctului, fără limită în grad de 
rudenie (copii, nepoţi, strănepoţi etc.) şi ascendenţilor privilegiaţi (părinţii defunctului). 

Cei care, potrivit legii, au calitatea de moştenitori legali, vor culege rezerva succesorală 
numai dacă îndeplinesc nu numai condiţiile generale ale dreptului de moştenire: capacitate 
succesorală, vocaţie succesorală, nedemnitatea, dar și condiţia de a fi inapţi de muncă. Aceştia nu 
vor veni toţi împreună şi deodată să culeagă rezerva succesorală, ci pentru determinarea vocaţiei 
succesorale concrete se va face aplicarea principiilor devoluţiunii legale [10, p.169]. Întrucât 
legiuitorul stabileşte în mod imperativ numai dreptul asupra cotei de rezervă succesorală, nu şi 
obligaţia exercitării dreptului, moştenitorii rezervatari vor putea renunţa la acest drept, după data 
deschiderii moştenirii, cu prilejul exercitării dreptului de opţiune succesorală. 

Rezerva succesorală este 1/2 dintr-o cotă variabilă (cota pe care respectivul moştenitor 
rezervatar ar fi cules-o în calitate de moştenitor legal) şi se calculează din întreg. 

De exemplu, dacă masa succesorală este de 100 milioane lei, iar la data deschiderii 
moştenirii, au vocaţie concretă la moştenire soţul supravieţuitor şi cei doi descendenţi, condiţia de 
rezervatar având-o numai soţului supravieţuitor, rezerva acestuia va fi de 1/6 din întreg, iar 
descendenţii, fiind moștenitori legali de clasa I, dar fiind apţi de muncă, nu vor moșteni, dacă s-a 
facut un testament în favoarea unei persoane străine, sau moștenitor de clasa II sau III. 

Evidenșem faptul, că actualmente moștenitorii rezervatari sunt moștenitorii de clșasa I, în 
mod obligatoriu inapţi de muncă. Apreciem faptul, că în proiectul de modificare a Codului civil al 
Republicii Moldova, în partea ce se referă la succesiuni, conţine o multitudine de norme noi, 
inclusiv și cele referitoare la rezerva succesorală. În unul din articolele modificate, referitoare la 
rezerva succesorală se stipulează: 

Moştenitorii rezervatari păstrează dreptul de a moşteni, independent de conţinutul 
testamentului, cel puţin ½ din cota succesorală ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de moştenire legală 
(rezervă succesorală).  

Sunt moştenitori rezervatari moştenitorii legali de clasa întâi, părinţii defunctului, precum şi 
soţul supravieţuitor dacă, la data deschiderii moştenirii, defunctul avea nemijlocit faţă de respectivul 
moştenitor o obligaţie de întreţinere conform Codului familiei. 

La determinarea cotei succesorale pentru fiecare moştenitor rezervatar, conform proiectului 
de modificare a Codului civil al Republicii Moldova, se iau în considerare toţi moştenitorii legali 
chemaţi la moştenire dacă nu ar fi existat testamentul. Cu excepţia cazului moştenitorilor legali care 
au renunţat la moştenire.  

Analizând actelor normative și practica judiciară atât din ţara noastră cât și a altor state, ce 
reglementează relaţiile sociale cuprinse în această instituţie, am stabilit că prevederile lor sunt 
diverse, adică rolul protector al acestora variază de la stat la stat. În Republica Moldova, protecţia 
rudelor în calitate pe moștenitori rezervatari este mult mai redusă prin noţiunea „inapţi de muncă”. 
Analizând doctrina străină ce se referă la rezerva succesorală, este de menţionat că unele subiecte 
din, cum ar fi: principiile și caracterele specifice ale rezervei succesorale, precum şi corelaţia dintre 
liberalităţi și prevederile imperative ale rezervei succesorale, succesorii rezervatari, noţiunea de 
inaptitudine de muncă, n-au fost abordate până în prezent în doctrina naţională şi mai puţin în cea 
străină, din aceste considerente, nu am putut utiliza mai multe surse teoretice la abordarea 
subiectelor nominalizate. Lipsa acestora se simte atât în practica notarială, cât şi în jurisprudenţa 
naţională. Mulţi notar nu știu și nu aplică regulile rezervei succesorale, unul din notar, fiind tras la 
răspundere disciplinară pentru neaplicare acestor norme, adică incompetenţă profesională. 

Drept consecinţă, nu în rare cazuri, notarii nu informează moștenitorii rezervatari despre 
posibilităţile acestora, instanţele de judecată eronat examinează drepturile succesorilor rezervatari 
asupra patrimoniului succesoral, fără a specifica temeiul legal al unor astfel de drepturi. Problema 
rezidă în aspectul multidimensională a reglementărilor juridice cu privire la rezerva succesorală atât 
la nivel naţional, cât şi internaţional, precum și elucidarea practicii notariale și a jurisprudenţei în 
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materie, fapt care are ca efect aplicare neconformă a normelor legale, iar mai apoi și aplicării 
corecte și eficiente a cadrului legal de către instanţele de judecată din Republica Moldova.  

Considerăm că nu se acordă atenţia nici opiniilor doctrinаre privind calculul masei 
succesorale a rezervei, stabilirii activului succesoral cu referire și la rеzervă succesorală, stabilirii 
activului succesoral net cu referire la rezerva succesorală.  

În concluzie, am putea menţiona că legislaţia statelor-membre ale Uniunii Europene privind 
reglementarea rezervei succesorale conţine atât prevederi comune referitoare la faptul că în toate 
statele sunt acte normative ce conţin astfel de reglementări, totodată nu putem trece cu vederea 
faptul că sunt multe particularităţi specifice fiecărui stat în parte privind reglementarea rezervei 
succesorale referitoare la calitatea succesorilor, drepturilor, iar în unele cazuri și obligaţiilor 
acestora, varierea mărimii cotei rezervei succesorale și altele. Pornind de la cele expuse în legătură 
cu conţinutul studiului legislaţiei statelor membre ale Uniunii Europene privind rezerva succesorală, 
de la analiza literaturii de specialitate ale acestor state, precum și de la tendinţa de aderare a statului 
nostru la Uniunea Europeană, considerăm că cea mai bună soluţie este de a exclude din conţinutul 
art.1505 al Codului civil al Republicii Moldova noţiunea de inapţi de muncă, plasând succesorii 
rezervatari în condiţii mai avantajoase, așa cum se reglementează rezerva succesorală în legislaţia 
din majoritatea statelor-membre ale Uniunii Europene [12, p.27]. 

În Codul civil al Republicii Moldova se prevăd reglementări exprese privind rezerva 
succesorală, dar ele nu satisfac cerinţele utilizatorilor de drepturi privind rezerva succesorală. De 
aceea considerăm că propunerile de completare a Codului civil al RM, într-un proiect iniţia de 
Ministerul Justiţiei, trebuie să fie mai ample privind instituţia rezervei succesorale care, în opinia 
noastră, sunt necesare şi bine-venite. 

Ţinând cont de caracterul general al acestei teme şi luând în calcul cerinţele regulamentare 
referitoare la volumul unor astfel de lucrări, este imposibil a elucida toate problemele cu caracter 
teoretic şi practic pe care le poate genera în activitatea practică, notarială şi în jurisprudenţa 
naţională materia rezervei succesorale. 
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