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Noul Cod Civil conţine texte normative formate ca urmare a căutării unei terminologii 

juridice comune europene importând reglementări juridice ale altor coduri (Codul Quebec, Codul 
Civil italian, Codul Civil Elveţian, soluţii adoptate de Principiile UNIDROIT), care prin simpla 
traducere în raport cu terminologia tradiţională a dus la denaturarea sensului originar al 
termenilor împrumutaţi. 

Regimul matrimonial este sintagma prin care desemnăm statutul drepturilor şi obligaţiilor 
patrimoniale ale soţilor în timpul căsătoriei. Pornind de la originea latină a cuvântului (termenul 
„matrimonium” având originea în latinesc mater=mamă) s-ar putea spune că regimul matrimonial 
reprezintă ansamblul raporturilor nepatrimoniale, neevaluabile în bani, dintre soţi. 

Putem spune însă că o convenţie lingvistică a făcut ca această noţiune să desemeneze 
raporturile pecuniare care decurg din căsătorie. Dar, din punct de vedere etimologic regimul 
matrimonial se referă la toate raporturile care i-au naştere din căsătorie, atât patrimoniale cât şi 
nepatrimoniale. 

 
Terminologie. 
Art. 1124 al Codului Civil de la 1864 a folosit termenul: “Convenţie de maritagiu”, iar 

doctrina a utilizat denumiri precum: “Convenţie de căsătorie”, “contract matrimonial”, “contract 
sau acord prenupţial”. 

Cu toate că între termenii “contract de căsătorie”, “convenţie matrimonială”, şi “contract 
matrimonial” s-a considerat că există sinonimie totuşi, în doctrină1 s-a evidenţiat faptul că între 
contractul de căsătorie şi convenţia matrimonială există un raport ca de la întreg la parte, primul 
putând să conţină pe lângă convenţia matrimonială, prin care se reglementează regimul 
matrimonial adoptat de viitori soţi, şi alte prevederi dintre care amintim: donaţii făcute de alte 
persoane soţilor, recunoaşterea unui copil, dar şi alte obligaţii cu un conţinut personal 
nepatrimonial. De aceea în mod eronat se consideră în doctrina românească2 definiţia 
contractului de căsătorie ca fiind „o facultate acordată de lege de a se reglementa în mod 
convenţional şi în limitele anume determinate efectele patrimoniale ale puterilor şi ale 
incapacităţilor rezultând din căsătorie privită ca raport de stat civil” sau3 „convenţia prin care 
viitori soţi reglemetează regimul lor matrimonial, condiţia bunurilor lor prezente şi viitoare, în 
raporturile pecuniare ce izvorăsc din căsătorie”. În realitate şi în special în concepţia Noului Cod 
Civil însăşi căsătoria este considerată un contract, principal, convenţia matrimonială constituind 
un accesoriu al acesteia. 

 Noţiunea de “convenţie matrimonială” este definită ca fiind “acea convenţie prin care 
viitori soţi îşi stabilesc regimul matrimonial căruia se supun”4 sau “actul juridic prin care părţile îşi 
reglementează raporturile patrimoniale esenţiale care se vor desfăşura între ei în timpul 
căsătoriei”5. 

                                                           
1  Cristiana Mihaela Crăciunescu - Regimuri matrimoniale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p.11 
2 Matei B. Cantacuzino+ Elementele dreptului civil, Ed. All, Bucureşti, 1998, p.697 
3 Hamangiu Rosetti-Bălănescu, Al.Băicoianu, Drept civil roman, Vol.III, Ed. ALL, Bucureşti, 1998, p.4 
4 I.P.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. AllBeck, Bucureşti, 2000, p.42 
5 P. Vasilescu, Regimurile patrimoniale, Ediţia II, Revizuită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2009, p. 203 
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 Noul Cod Civil foloseşte sintagma de convenţie matrimonială fără a face precizări cu 
privire la posibilitatea includerii acesteia întru-un contract de căsătorie. În literatura de 
specialitate6 s-a considerat că o asemenea convenţie poate include şi alte clauze decât cele 
referitoare la bunurile soţilor, legea neinterzicând introducerea unor clauze care să exceadă 
regimul juridic al bunurilor soţilor. 

 
  Scurt istoric. 

 În dreptul roman nu exista noţiunea de convenţie matrimonială, regimul matrimonial 
fiind unul legal: regimul dotal. Constituirea dotei se realiza printr-un instrumentum dotale7. În Evul 
Mediu în Europa existau regimuri legale, apărând posibilitatea întocmirii unor convenţii 
particulare abia la începutul secolului al XVII-lea. 

  În dreptul nostru întâlnim convenţiile matrimoniale în vechile noastre legiuiri – Codul 
Calimach şi Codul Caragea. Codul civil de la 1864 reglementa prin art. 1224 principiul libertăţii 
convenţiei matrimoniale, dar şi principiul imutabilităţii regimurilor matrimoniale. Regimul de 
drept comun era acela al separaţiei de bunuri, existând posibilitatea alegerii pe calea convenţiei 
matrimoniale a unui regim dotal sau a unui regim matrimonial mixt, societatea de achiziţii a 
soţilor care presupunea o masă restrânsă de bunuri aflată în coproprietatea celor doi soţi. 

   Constituţia din 1948 a consacrat principiul egalităţii între sexe şi a dus la abrogarea tacită 
a regimului dotal. 

             Prin doctrina socialistă se urmărea desprinderea de interesele contrarii ale soţilor 
provenite din ideea de proprietate privată, astfel încât ţările fostei Europe Socialiste de Est, după 
modelul URSS, au instituit tehnica „Codului familiei”8. Marea diferenţă dintre drepturile subiective 
clasice referitoare la drepturile reale şi raporturi patrimoniale şi dreptul familiei este explicată din 
punct de vedere ideologic9: “familia este terenul de lut (partea impenetrabilă) dintre 
tradiţionalişti, pe de o parte, şi moderniştii convinşi de transformarea laică a familiei, pe de altă 
parte”. În acest context istorico-politic putem concluziona că desprinderea dreptului familiei ca 
ramură distintă de dreptul civil a avut loc întru-un mod artificial10. 

  Noul Cod Civil adoptă o reglementare ce reflectă noile realităţi sociale, înglobând o serie 
de elemente şi principii existente în dreptul altor state europene, dar şi în cadrul convenţiilor 
internaţionale la care România este parte, armonizând legislaţia românească cu legislaţia Uniunii 
Europene. Astfel, sunt aduse o serie de reglementări noi care privesc: regimul matrimonial prin 
permiterea convenţiilor matrimoniale; recunoaşterea legislativă a unor situaţii de fapt care nu 
erau reglementate din punct de vedere juridic-logodna sau a unor proceduri necontencioase noi-
divorţul pe cale administrativă; reglementarea unor instituţii jurice noi, cum ar fi spre exemplu 
locuinţa familiei, locuinţa copilului, custodia comună etc. 

 
         Noţiunea de convenţie matrimonială potrivit Noului Cod Civil 

Încheierea convenţiei matrimoniale 
Convenţia matrimonială se încheie la notarul public, alegerea însă va trebui consemnată 

într-un înscris denumit „Convenţie matrimonială” care va fi autentificat de Notarul Public având 
consimţământul tuturor părţilor, exprimat de acestea fie personal, fie printr-un mandatar 

                                                           
6 Marilena Uliescu, Coordonator Noul Cod Civil. Comentarii. Ediţia II revăzută şi adăugită, notă de Cristiana  Mihaela Crăciunescu, 

Mihaela Gabriela Berindei-convenţia matrimonială. Consideraţii critice, Ed. Universul  

juridic, Bucureşti, 2011, p 348 
7 În cazul legii Iulia de fundo dotale, în baza căreia soţul trebuia să aibă consimţământul soţiei pentru înstrăinarea bunurilor 

dotale.Gaius,II,63 
8 Codul romîn- 1954, Codul polonez al familiei şi al tutelei - 1964, Codul familiei al Republicii Democrate Germane- 1965, Codul 

bulgar- 1968 
9 Francois Boulanger, Droit civil de la famille, Tome I, Aspects internes et internationaux, Ed. Economica, Paris, 1992, p.21 
10 Oana Ghiţă, Dreptul familiei, Ed. Universitaria, Craiova, 2007, p.35 
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împuternicit să facă acest lucru prin procură specială şi autentică, având un conţinut 
predeterminat, sub sancțiunea nulității absolute prevăzută de dispozițiile art. 330 din Noul Cod 
Civil. Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data 
încheierii căsătoriei, iar convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data 
prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei. 

 Convenţia matrimonială încheiată va fi înscrisă în Registrul Naţional Notarial al Regimurilor 
Matrimoniale (RNNRM), ținut în format electronic potrivit legii, fie de către Notarul Public, fie de 
către părţile contractante (soţii înşişi). 

 Înscrierea convenţiei matrimoniale în RNNRM asigură posibilitatea cunoaşterii de către 
oricine a regimului matrimonial ales de soţi. De aceea orice persoană, fără a fi obligată să justifice 
un interes, va putea cerceta RNNRM şi va putea solicita eliberarea unor extrase certificate. 

 Neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face ca soţii să fie consideraţi, în raport cu terţii 
de bună-credinţă, ca fiind căsătoriţi sub regimul matrimonial al   comunităţii legale. În cazul în care 
convenţia matrimonială fie nu a fost înscrisă în RNNRM, fie este lovită de nulitate, între soţi se va 
aplica regimul comunitatii legale potrivit dispozițiilor art. 338. 

 În opinia noastră este criticabilă încheierea convenției matrimoniale doar de către notarul 
public, întrucât pe de o parte Legea Notarilor Publici nr. 36/1995 nu prevede expres astfel de 
atribuții, iar pe de altă parte este necesară consilierea soților în vederea alegerii regimului 
matrimonial care se adaptează cel mai bine situaţiei lor, ţinând seama de posibilităţile materiale 
ale acestora, de mentalităţi,  aspiraţii, profesie, vârstă, etc. 
 

Capacitatea părţilor. 
Pentru a putea încheia o convenţie matrimonială în principiu părţile trebuie să aibă 

capacitate deplină de exerciţiu, adică să aibă aptitudinea de a-şi exercita drepturile recunoscute de 
lege. 

Prin excepţie de la această regulă art. 272 alin. 2 din Noul Cod Civil dă posibilitatea 
minorului care a împlinit vârsta de 16 ani de a se căsători cu următoarele condiţii: să existe un 
motiv temeinic, să existe un aviz medical, să aibă încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, după caz, 
şi să obţină autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul. 

Se observă astfel că pentru încheiera unei convenţii matrimoniale valabile 
de către persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă se cer a fi îndeplinite aceleaşi condiţii ca în 
cazul încheierii căsătoriei. 
  Apreciem că intenţia legiuitorului a fost aceea de a ocroti interesele minorului, 
reglementând aceste condiţii sub sancţiunea nulităţii relative. 

 
Obiectul convenţiei matrimoniale. 
 Obiectul convenţiei matrimoniale îl constituie regimul matrimonial pe care soţii îl aleg ca 

alternativă la regimul matrimonial legal. Acest drept nu este însă unul absolut, întrucât prin art. 
332 din Noul Cod Civil legiuitorul a instituit anumite limitări, astfel prin convenţia matrimonială nu 
se poate deroga, sub sancţiunea nulităţii absolute, de la dispoziţiile legale privind regimul 
matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege. De asemenea, convenţia 
matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi, autorităţii părinteşti sau devoluţiunii 
succesorale legale. 

 De menționat este faptul că potrivit  art. 369 Noului Cod Civil regimul matrimonial odată 
ales poate fi modificat sau înlocuit de soți cu un alt regim matrimonial numai după trecerea a cel 
puțin 1 an de la data încheierii căsătoriei. 

 După trecerea termenului de 1 an, modificarea sau înlocuirea unei convenții matrimoniale 
cu alta se va putea face de către soți ori de câte ori acesția o doresc, cu respectarea condițiilor sus-
menționate cu privire la încheierea și publicitatea noii convenții matrimoniale. 
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 Astfel, creditorii care se consideră prejudiciaţi pot introduce acţiune pauliană în termen de 
un an de la înscriere, sau, după caz, de când au luat cunoştinţă de aceste împrejurări pe altă cale, 
acesta fiind un termen de decădere și nu de prescripţie.  Mai mult creditorii pot invoca oricând, pe 
cale de excepţie, inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcut în frauda 
intereselor lor. 

 
Clauza de preciput.  
Noul Cod Civil reglementează clauza de preciput în art. 333 în paragraful intitulat "Alegerea 

regimului matrimonial" alături de dispoziţiile care privesc convenţia matrimonială. Plasarea clauzei 
de preciput în acest paragraf poate fi  explicată prin faptul că acestă clauză are aplicabilitate în 
regimul comunităţii convenţionale şi în regimul separaţiei de bunuri, adică în ambele regimuri 
matrimoniale convenţionale reglementate de Noul Cod Civil. 

Potrivit dispoziţiilor art. 333 alin. 1 Noul Cod Civil, “prin convenţie matrimonială se poate 
stipula ca soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe 
dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate”. 

 Se observă astfel că această clauză de preciput face parte din categoria clauzelor care 
încalcă principiul egalităţii partajului. Prin obiectul său, clauza reprezintă un avantaj matrimonial 
instituit în favoarea soţului supravieţuitor, iar prin natura sa, clauza este o dobândire cu titlu 
gratuit. 

Scopul clauzei este de a autoriza pe soţul supravieţuitor să preia, în natură, înainte de 
partajul moştenirii, un bun determinat sau anumite bunuri determinate, dintre bunurile comune. 
Convenţia matrimonială va trebui sa precizeze bunul sau bunurile care formează obiectul material 
al clauzei de preciput. 

Prin lege se prevede că aceasta nu este supusă raportului donaţilor, obligaţie pe care o au 
de obicei descendenţii şi soţul supravieţuitor, ci numai reducţiunii liberalităţilor excesive. 

Această clauză devine însă inaplicabilă în cazul în care comunitatea încetează în timpul 
vieţii soţilor, (spre exemplu ca urmare a partajului efectuat după divorţ ) atunci când soţul 
beneficiar a decedat înaintea soţului dispunător ori când aceştia au decedat în acelaşi timp (este 
situaţia comorienţilor) sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea 
creditorilor comuni.  

De regulă, executarea clauzei de preciput se face în natură, iar dacă acest lucru nu este 
posibil, executarea se face prin echivalent. 

Operaţiunea de preluare a bunului sau a bunurilor ce formează obiectul clauzei de preciput 
va fi făcută cu prioritate, iar după ce soţul supravieţuitor a efectuat preluarea, masa ramasă a 
bunurilor comune va forma obiectul partajului moştenirii. 

Această instituţie nu trebuie însă confundată cu dreptul special al soţului supravieţuitor 
recunoscut de Decretul nr. 319/1944 de a dobândi bunurile mobile şi obiectele aparţinând 
gospodăriei casnice, adică bunurile care au servit la mobilarea locuinţei soţilor şi obiectele care 
prin natura lor sunt destinate a servi în cadrul gospodăriei casnice şi care au fost afectate în mod 
concret, folosinţei comune a soţilor, chiar dacă nu satisfac o necesitate, ci numai o comoditate sau 
o plăcere  
comună a soţilor.  

Alături de aceste bunuri soţul supravieţuitor are dreptul şi asupra darurilor de nuntă, acele 
daruri făcute soţilor la celebrarea căsătoriei, indiferent dacă acestea au fost făcute ambilor soţi 
sau numai unuia dintre ei şi indiferent dacă aceste bunuri au fost sau nu afectate folosinţei 
comune a soţilor.  

 
Nulitatea convenţiei matrimoniale 
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Nulitatea este sancţiunea de drept civil care intervine în cazul încălcării condiţiilor de 
validitate ale convenţiei matrimoniale. 

Efectul nulităţii constă în desfiinţarea raportului juridic generat de actul juridic civil lovit de 
nulitate şi prin aceasta restabilirea legalităţii. 

Potrivit art. 338 în cazul în care convenţia matrimonială este nulă sau anulată, între soţi se 
aplică regimul comunităţii legale, fara a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă.  

Altfel spus, efectele nulităţii se produc retroactiv, în sensul că se consideră că actul nu a 
existat niciodată. 

Sunt sancţionate cu nulitatea absolută: lipsa consimţământului, nerespectarea condiţiilor 
privind limitele de ordine publică ale încheierii convenţiei matrimoniale, lipsa formei autentice 
notariale, precum şi lipsa procurii autentice şi speciale, atunci când convenţia se încheie prin 
mandatar. 

Nulitatea relativă intervine în cazul viciilor de consimţământ, precum şi în cazul minorului 
care încheie convenţia matrimonială fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, spre exemplu 
în lipsa autorizării instanţei de tutelă. 

 
Încetarea convenţiilor matrimoniale.  
Convenţiile matrimoniale încetează prin desfacerea căsătoriei, prin constatarea nulităţii 

căsătoriei şi încetarea căsătoriei în cazul decesului unuia dintre soţi. 
În caz de partaj în timpul regimului comunităţii cu procedura prevăzută de dispoziţiile art. 

358 din Noul Cod civil, convenţia matrimonială încetează fie pe cale amiabilă prin partaj voluntar 
autentificat de către un notar public, fie, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească potrivit 
dispoziţiilor art. 370 din Noul Cod civil. Astfel se dispune separaţia de bunuri în timpul căsătoriei ce 
are drept consecinţă schimbarea regimului matrimonial din cel al comunităţii legale, în cel al 
separaţiei de bunuri. 


