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Regimuri matrimoniale 
 
 
Căsătoria, ca instituţie juridică, s-a bucurat dintotdeauna de o reglementare 
amănunţită, aspect justificat cu precădere prin prisma efectelor pe care aceasta 
le produce atât în plan individual, raportat la părţile implicate, cât şi în plan 
general, pentru întreaga societate. 
   Unul dintre aspectele care a preocupat legiuitorul încă de la primele 
reglementări în materie, a privit latura patrimonială a relaţiilor dintre soţi, aspect 
reglementat prin ceea ce denumim generic regim matrimonial. 
   Dreptul cutumiar prevedea ca, la căsătorie, soţia să vină cu o dotă compusă 
atât din bunuri mobile, cât şi din bunuri imobile, care pe întreaga durată a 
căsătoriei constituiau proprietatea acesteia - reguli moştenite de la daci, se pare, 
întrucât la romani soţul devenea proprietarul zestrei. 
   Pravilele bisericeşti considerau căsătoria un contract, la fel şi logodna, care 
avea efectele unei semi-căsătorii. 
   Primele codificări laice din dreptul românesc, reprezentate de „Cartea 
Românească de Învăţătură şi Îndreptarea Legii”, stipulează că  bărbatul are drept 
de administrare asupra zestrei soţiei. 
   În vechiul Cod civil de la 1864, problema raporturilor patrimoniale, ca şi a 
celorlalte aspecte privind relaţiile de familie în general, îşi găseau reglementarea 
prin norme de drept civil, fiind considerate instituţii juridice aparţinătoare acestei 
ramuri de drept, dar prin intrarea în vigoare a Legii nr. 4/1953 privind Codul 
familiei s-a renunţat la acest sistem, normele juridice ce reglementau acest tip de 
relaţii alcătuind ramuri distincte de drept, respectiv dreptul familiei. 
   Noul cod civil, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, reintroduce relaţiile de 
familie în categoria raporturilor civile, fiind reglementate prin conţinutul unei 
singure legi de sinteză - Codul Civil. 
   Regimul comunităţii de bunuri a fost criticat încă din literatura de specialitate 
veche, arătându-se că inconvenientele acestui regim matrimonial sunt mari şi 
deosebit de numeroase, astfel încât el este departe de a simplifica raporturile 
patrimoniale care iau naştere între soţi. 
   S-a arătat în acest sens că, în realitate, regimul comunităţii de bunuri este un 
regim foarte complicat, dând naştere unor grave dificultăţi la lichidarea 
comunităţii, când bunurile comune trebuie împărţite între soţi sau moştenitorii 
lor. A fost considerat un regim rigid, constrângător, lipsit de alternative.  Astfel 
că, deşi au fost autori care au împărtăşit soluţia regimului comunităţii de bunuri 
în relaţiile dintre soţi, s-au conturat tot mai multe opinii care, evidenţiind 
neajunsurile generate de acesta, au sugerat că s-ar impune o liberalizare a 
raporturilor patrimoniale dintre soţi. Această opinie a fost întemeiată în principal 
pe ideea că raporturile juridice patrimoniale dintre soţi sunt consecinţa exercitării 
de către persoana fizică a dreptului subiectiv fundamental de a se căsători, prin 
exprimarea liberă a consimţământului la căsătorie. Pe cale de consecinţă, dacă la 
încheierea actului juridic al căsătoriei este esenţial acordul de voinţă al soţilor, tot 
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astfel şi regimul raporturilor patrimoniale ar trebui să fie expresia libertăţii de 
voinţă a acestora. 
Potrivit noului Cod civil, la încheierea căsătoriei,viitorii soţi pot alege ca regim 
matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea 
convenţională. Indiferent de regimul matrimonial pentru care vor opta, viitorii 
soţi vor trebui să îl indice imediat după încheierea căsătoriei făcându-se în acest 
sens menţiune pe actul de căsătorie, el producând efecte în raporturile dintre soţi 
din ziua încheierii căsătoriei, iar faţă de terţi după îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate. 
  
Regimul comunităţii legale 
În cadrul regimului comunităţii legale coexistă trei patrimonii: patrimoniul propriu 
soţului, alcătuit din drepturi şi obligaţii calificate de lege ca fiind 
proprii, patrimoniul propriu soţiei, de asemenea alcătuit din drepturi şi datorii 
proprii, comunitatea alcătuită dintr-o latură activă (drepturi şi bunuri dobândite în 
timpul căsătoriei) şi o latură pasivă (datorii calificate de lege ca fiind datorii 
comune ale soţilor). Reglementarea nouă cuprinsă în noul Cod civil se înfăţişează 
a fi mai completă decât cea anterioară în privinţa laturii active, se remarcă 
menţinerea prezumţiei de comunitate, codul civil statuând că bunurile dobândite 
de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei sunt bunuri comune în devălmăşie ale 
soţilor. 
  
Regimul separaţiei de bunuri 
Regimul separaţiei de bunuri presupune recunoaşterea unui drept de proprietate 
exclusivă pentru bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei şi asupra 
bunurilor pe care soţul le-a dobândit singur în timpul căsătoriei. La adoptarea 
acestui regim, soţii trebuie să întocmească un inventar al bunurilor mobile care 
aparţin fiecăruia dintre ei la data încheierii căsătoriei. În lipsa inventarului, 
dreptul de proprietate exclusivă se prezumă, până la proba contrară, în favoarea 
soţului posesor. Bunurile dobândite de soţi împreună, aparţin acestora în 
proprietate comună pe cote parţi. Un soţ se poate folosi de bunurile celuilalt soţ 
dacă acesta nu se opune, caz în care acesta are obligaţiile unui uzufructuar, fiind 
obligat să restituie fructele şi veniturile existente la data solicitării lor de către 
soţul proprietar sau, după caz, la data încetării sau schimbării regimului 
matrimonial. În materia datoriilor, soţii nu răspund solidar decât pentru obligaţiile 
asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale 
căsătoriei şi a celor legate de creşterea şi educarea copiilor.  În rest, nici unul 
dintre soţi nu poate fi ţinut de obligaţiile născute din acte săvârşite de celălalt 
soţ. 
  
Regimul comunităţii convenţionale 
Comunitatea convenţională intervenită între soţi poate avea ca obiect: includerea 
în comunitatea de bunuri a bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei 
sau restrângerea comunităţii de bunuri numai la acestea; restrângerea 
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comunităţii de bunuri numai la bunurile indicate în convenţie, indiferent de 
momentul dobândirii; obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea 
anumitor acte de administrare; includerea clauzei de preciput, care constă în 
dreptul recunoscut în favoarea soţului supravieţuitor de a prelua fără plată, din 
masa succesorală, unul sau mai multe bunuri deţinute în devălmăşie sau 
coproprietate.   
Sub sancţiunea nulităţii absolute, convenţiile matrimoniale se vor încheia înainte 
de căsătorie prin act autentic notarial, cu consimţământul personal al viitorilor 
soţi. Prin convenţia matrimonială se stabileşte regimul matrimonial ales, fiind 
interzisă orice clauză prin care s-ar deroga de la prevederile legale ale regimului 
matrimonial pentru care s-a optat. Sunt interzise, de asemenea, clauzele prin 
care s-ar aduce atingere egalităţii dintre soţi, responsabilităţii părinteşti sau 
devoluţiunii succesorale legale. Regimul matrimonial ales poate fi modificat sau 
înlocuit, după cel puţin un an de la încheierea căsătoriei. 
La nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România s-a organizat Registrul 
naţional notarial al regimurilor matrimoniale (R.N.N.R.M.) în care se înscriu, 
pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi, precum şi 
orice schimbare ulterioară a regimului matrimonial ales. Alegerea regimului 
separaţiei debunuri sau a regimului comunităţii convenţionale, se face prin 
convenţie matrimonială care se înscrie în R.N.N.R.M. numai după încheierea 
căsătoriei. Regimul matrimonial al comunităţii legale de bunuri se înscrie în baza 
actului de căsătorie pe care s-a făcut această menţiune, potrivit dispoziţiilor 
Codului civil, dacă soţii aleg, la încheierea căsătoriei, respectivul regim 
matrimonial. La cererea notarilor publici sau a oricărei persoane fizice ori juridice, 
chiar dacă aceasta nu justifică un interes, R.N.N.R.M. eliberează extrase privind 
datele înregistrate în cuprinsul acestuia, extrase care vor fi certificate de către 
emitent. Pentru înscrierea în R.N.N.R.M., precum şi pentru interogarea 
R.N.N.R.M., se percepe taxă. Cuantumul şi modalitatea de plată se stabilesc de 
Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Sunt scutite de taxă cererile 
adresate R.N.N.R.M. de către autorităţile şi instituţiile publice. Regimul 
matrimonial încetează prin constatarea nulităţii, anularea, desfacerea sau 
încetarea căsătoriei. În timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat 
în condiţiile legii. În cazul încetării sau schimbării, acesta se lichidează prin buna 
învoială ori pe cale judiciară. 
Serviciul stare civilă are atribuţia înregistrării regimului matrimonial declarat de 
viitorii soţi, precum şi comunicarea către R.N.N.R.M. a extraselor de uz oficial de 
pe actele de căsătorie, cu menţiunea regimului matrimonial ales. 
 


