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„ Cea mai mare fericire a omului care cugetă este de a cerceta ceea ce se poate cerceta şi 

de a venera cu seninătate ceea ce nu se poate cerceta.” 

J.W. von Goethe 

 

 

 

Căsătoria este o temă foarte actuală, dar totodată şi foarte delicată din simplul 

considerent că implică subiecte de importanţă majoră pentru indivizi, iar afirmaţia lui 

Plutarh suţine acest lucru : “căsătoria este actul cel mai de seamă din viaţa omului, fiind 

fundamentul celei mai ample comuniuni – a familiei”. 

Familia a reprezentat, de-a lungul timpului, instituţia fundamentală pentru 

supravieţuirea individului şi reproducerea societăţii, păstrătoarea tradiţiilor şi a valorilor 

indivizilor, un reper de stabilitate. În această accepţiune de idei, căsătoria şi familia se 

constituie ca aşezăminte şi structuri majore ale existenţei. 

Familia reprezintă scopul pentru care se încheie o căsătorie, iar întreaga ordine 

socială se bazează pe această instituţie, de aceea rolul ei este deosebit de important, în 

corecta analiză şi percepţia corectă a dimensiunilor pe care le poate îmbrăca căsătoria. În 

acest sens, se poate observa o legătură indisolubilă între cele două instituţii, familia 

reprezentând consecinţa iminentă a căsătoriei, însă în acelaşi timp, trebuie să recunoaştem 

legăturile de familie care provin din legăturile exterioare căsătoriei, prin naşterea copiilor, 

cum ar fi uniunile libere, recunoscute sau nu din punct de vedere juridic, în funcţie de 

statul de provenienţă. Aşadar, putem vedea familia, ca pe o societate umană la scară 

redusă, care se află la baza valorilor fundamentale ale umanităţii, pentru că reprezintă locul 

în care se realizează o amplă cunoaştere între generaţii, dar şi prima societate din viaţa 

individului, cadrul în care se regăseşte rolul său juridic, social şi economic. 

Ideea dezvoltării acestei teme a plecat de la necesitatea reglementării în sistemul 

nostru de drept a instituţiei regimurilor matrimoniale, prin reconfigurarea doctrinei şi 

practicii judiciare în domeniu, odată cu noile reglementări. 

Totodată, voi încerca prin dezvoltarea acestei teme să arăt că după aplicarea mai 

bine de jumătate de secol a Codului familiei, care a impus un regim matrimonial, unic, 

legal şi  imperativ, a intervenit cu succes noua reglementare prin care se încearcă 

reinventarea instituţiei convenţiilor matrimoniale, care se regăsea foarte bine reglementată 
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în dreptul multor state, considerate ca puncte de reper pentru sistemul lor juridic flexibil şi 

deschis. 

 Pe parcursul studierii şi dezvoltării acestei teme, voi încerca sa reliefez rolul şi 

importanta juridică a concubinajului, precum si efectele patrimoniale antrenate de acesta, 

în sistemul nostru de drept, complet inexistent în ochii legii, dar omniprezent ca fenomen 

social. Plecând de la mutaţiile sociale petrecute în cadrul familiei tradiţionale, atât din 

punct de vedere sociologic, cât şi juridic, se impune discuţia despre fundamentul 

regimurilor matrimoniale numai în cazul căsătoriilor, ci şi al concubinajului sau uniunilor 

între persoane de acelaşi sex. 

Elementele de noutate aduse de această cercetare se bazează pe studierea 

implicaţiilor şi efectelor produse de aplicarea prevederilor Noului Cod Civil, prin 

comparaţie cu efectele produse de Codul familiei, atât asupra cuplurilor căsătorite, cât şi 

asupra celor aflaţi în stare de concubinaj, cu precădere în privinţa raporturilor patrimoniale 

dintre aceştia. 

 Lucrarea este structurată pe cinci capitole, prin care am dorit să prezint rolul şi 

importanţa juridică, precum şi implicaţiile de ordin practic al instituirii regimurilor 

matrimoniale în arhitectura noii ordini juridice organizată de Noul civil, mai cu seamă în 

privinţa raporturilor de familie, care s-au bucurat de o reală revigorare. 

 În primul capitol al lucrării, intitulat „ Familia şi căsătoria – instituţii 

fundamentale interdependente”, am dorit să reliefăm legătura extrem de solidă, existentă 

între cele două instituţii, care deşi iniţial am fi fost convinşi să afirmăm că una este 

consecinţa celeilalte, realităţile faptice vin să ne contrazică, o dată cu apariţia tot mai 

pregnantă a altor forme de convieţuire externe mariajului tradiţional, căsătoriile între 

persoane de acelaşi sex, care au început să se bucure de o reglementare proprie la nivel 

internaţional, precum şi concubinajul. 

 Analiza celor două instituţii a avut ca reper noua reglementare din Codul civil, 

încercând în permanenţă să prezentăm reglementările cu caracter de noutate, deoarece din 

punct de vedere al dreptului civil, instituţia căsătoriei are o importanţă covârşitoare. Starea 

de căsătorie dobândită prin încheierea căsătoriei cu întreg cortegiul de drepturi si obligaţii, 

completând gama atributelor de identificare a persoanei fizice, însoţeşte si adesea 

întregeşte implicarea subiectului de drept in raporturi juridice civile. 

 Noul Cod civil, ca răspuns şi ca un corolar al tuturor opiniilor prezentate în 

literatura de specialitate, spre deosebire de reglementarea anterioară a Codului Familiei, 
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defineşte în mod expres căsătoria, la art. 259, alin, (1), ca fiind uniunea liber consimţită 

între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii. Din aceasta definiţie putem observa 

fără posibilitatea de a da loc interpretării, interzicerea de către legislaţia românească a 

căsătoriei între persoanele de acelaşi sex, stipulând fără echivoc faptul că, căsătoria se 

încheie între un bărbat şi o femeie. Aşadar, atât prin art 258, alin (4) ,unde se defineşte 

termenul de “soţi”, ca fiind bărbatul şi femeia, uniţi prin căsătorie, cât şi prin prevederile 

art. art. 259 alin (2), unde se stipulează clar faptul că “..bărbatul şi femeia au dreptul de a 

se căsători in scopul de a întemeia o familie” observăm predilecţia legiuitorului român spre 

conservarea valorilor tradiţionale, precizând în mod expres scopul încheierii căsătoriei, şi 

anume “întemeierea unei familii”, scop pe care acesta îl consideră imposibil de realizat , în 

cazul încheierii căsătoriei între persoane de acelaşi sex. 

De asemenea, întemeierea unei familii se poate realiza şi prin adoptarea unui copil 

de către o persoană necăsătorită. Prin urmare, dreptul de a întemeia o familie nu este 

condiţionat de dreptul la căsătorie, ci – mai curând – de dreptul de a avea copii, deci de a 

procrea, precum şi de dreptul de a adopta copii, care se pot naşte şi creşte şi în afara 

instituţiei căsătoriei, bucurându-se totuşi de aceleaşi masuri de protecţie juridică, aceştia 

nefiind obligaţi să suporte consecinţele juridice ale deciziei părinţilor de a nu oficializa 

relaţia. Reciproca este însă valabilă: întrucât prin căsătorie se întemeiază întotdeauna o 

familie, chiar dacă soţii nu procreează sau nu adoptă un copil, rezultă că dreptul la 

căsătorie implică întotdeauna dreptul de a întemeia o familie. În schimb, alin. (2) al art. 

259 consacră doar dreptul fundamental de a încheia o căsătorie „în scopul” întemeierii unei 

familiei. Aşadar, întemeierea unei familii constituie cauza determinantă a căsătoriei. 

 Starea de căsătorie este urmarea firească a încheierii actului juridic al căsătoriei, 

prin urmarea tuturor cerinţelor impuse de lege, având ca suport consimţământul liber 

exprimat al soţilor. Această stare a căsătoriei generează o suită de drepturi şi obligaţii 

specifice între soţi, care nu se mai regăsesc la nici un alt tip de raporturi juridice între 

subiecte de drept, atât de natură personal nepatrimonială, cât şi patrimonială, care se 

bazează pe principiul deplinei egalităţi între soţi [art.48 alin (1) din Constituţie]. Căsătoria 

este acea stare de drept care produce importante modificări de natură pecuniară  asupra 

patrimoniului fiecărui soţ. 

 Relaţiile patrimoniale dintre soţi vin în completarea relaţiilor personale dintre 

aceştia. Viaţa în comun, gospodăria comună şi creşterea copiilor determină împletirea 

intereselor patrimoniale ale soţilor, atât sub aspectul drepturilor cât şi al obligaţiilor, 
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subordonate aceleiaşi finalităţi: asigurarea suportului material necesar existenţei şi, pe cât 

posibil, confortului material al familiei. De aceea consider necesar realizarea acestei 

comparaţii, având în vedere faptul că, Codul familiei a reprezentat pentru o perioada destul 

de lungă de timp din epoca modernă singura reglementare în domeniu, prin urmare, acesta 

şi-a pus într-un mod covârşitor amprenta, iar, Noul cod civil a venit ca o liberalizare a 

relaţiilor dintre soţi care puteau avea de suferit, datorită închistării în care se aflaseră în 

perioada reglementării de sorginte comunistă. 

 Noul Cod civil reglementează aceste raporturi patrimoniale în Capitolul VI 

“Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor”, unde reia, după modelul fostului Cod 

civil de la 1864 , regimurile matrimoniale, pe care le consacră ca o realitate  raporturilor 

maritale din societatea prezentă. Această facultate de opţiune între regimul matrimonial 

aplicabil devenise deja imperativă şi cerută de realităţile juridice cu care se confruntau soţii 

în viaţa cotidiană, raporturile patrimoniale constituind un element important în viaţa de 

familie, uneori în detrimentul relaţiilor personale, afective dintre membrii unei familii. 

 Importanţa juridică a noii reglementări trebuie privită în oglindă cu vechea 

reglementare a Codului Familiei, deoarece tocmai imperfecţiunile celei de-a doua au dus la 

naşterea celei dintâi, şi mai mult decât atât având în vedere principiul neretroactivităţii 

legii, o mare parte a raporturilor patrimoniale ale cuplurilor căsătorite până la intrarea în 

vigoare a prezentului cod civil se află sub reglementarea prevederilor Codului familiei. 

Totuşi pentru a preveni eventualele situaţii discriminatorii, care s-ar putea ivi pentru 

cuplurile căsătorite, înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil, legiuitorul oferă 

posibilitatea şi acestora să opteze dacă doresc, cu privire la unul din regimurile 

matrimoniale dorite, cu efectuarea formalităţilor de publicitate necesare. După intrarea în 

vigoare a Codului civil se vor putea încheia convenţii matrimoniale chiar de către 

persoanele căsătorite, înainte de data de 1.10.2011, data intrării in vigoare a Noului Cod 

civil, şi soluţia o dă art. 369 din Codul civil coroborat cu art. 37 din Legea nr.71/2011
1
. 

Art. 369 prevede că regimul matrimonial poate fi oricând modificat în timpul căsătoriei 

prin încheierea convenţiei matrimoniale, adică o convenţie care se face în forma autentică 

notarială cu respectarea tuturor celorlalte convenţii prevăzute de noul Cod Civil. Singura 

condiţie pentru modificarea regimului matrimonial este acea de a fi trecut 1 an de la 

încheierea căsătoriei. Aşadar, Legea de punere în aplicare prevede că art.369, care permite 

                                                 
1
 Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Noului Cod civil, publicată în Monitorul Oficial, nr. 409 din 

10 iunie 2011 
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modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei se aplică şi în cazul căsătoriilor 

încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului Civil, ceea ce egalizează poziţia soţilor 

din căsătoriile încheiate sub imperiul Codului familiei, care nu se bucurau de această 

opţiune. 

 Totodată, fiind un capitol introductiv am dorit să stabilim unele elemente de bază, 

drept linii de plecare în cercetarea noastră, de clarificare a unor noţiuni, pe care le vom 

întrebuinţa pe tot parcursul cercetării noastre.  

 Astfel, împărtăşind opiniile din doctrină, pornim în aprofundarea temei de 

cercetare, prin definirea regimului matrimonial, apreciind că acesta reprezintă sinteza 

tuturor drepturilor şi obligaţiilor cu valenţă pecuniară ale soţilor, avându-şi sorgintea în 

instituţia căsătoriei, lăsând în afara ariei lor de reglementare şi alte aspecte economice ale 

relaţiilor patrimoniale care se pot naşte între soţi, ca: obligaţia de întreţinere, liberalităţile, 

drepturile succesorale. 

Regulile specifice oricărui regim matrimonial prevăd modul de dispoziţie şi de 

administrare a acestor bunuri. Este vorba aici, în principal, despre a şti dacă fiecare dintre 

soţi îşi poate gestiona singur bunurile din patrimoniul său, ori dacă drepturile de dispoziţie 

şi de administrare sunt concentrate doar în mâinile unuia dintre soţi, sau acestea sunt 

împărţite între soţ şi soţie. 

 Factorul economic şi social are o importantă contribuţie în reglementarea regimului 

de bază, căruia trebuie să i se supună toate cuplurile căsătorite, care poate diferi şi în 

funcţie de tradiţiile locului fiecărei ţari, de concepţiile care privesc căsătoria, însă pot 

cunoaşte o evoluţie şi chiar o adaptare şi modificare, cum s-a întâmplat prin revenirea 

Noului cod civil la reglementarea regimurilor matrimoniale, fapt cerut cu insistenţă de 

doctrină şi de realităţile cotidiene, modificate substanţial de economia de piaţă, faţă de care 

reglementarea anterioară a Codului familiei, putem spune că era perimată. 

Multitudinea situaţiilor care conduc viitorii soţi la încheierea căsătoriei, lăsând la o 

parte latura personală afectivă, care teoretic constituie motorul oficializării relaţiei, stau la 

baza conceperii şi alegerii regimului matrimonial care să guverneze cel mai bine relaţiile 

patrimoniale dintre soţi antrenate de noul statut dobândit în urma încheierii căsătoriei. 

Astfel, se pot întâlni situaţii în care viitorii soţi dispun de patrimonii consistente, având şi 

profesiuni a căror latură pecuniară contribuie la acestea şi în timpul căsătoriei, aceştia 

putând opta pentru regimul separaţiei de bunuri, nedorind confuziunea acestora. De 

asemenea, unul dintre soţi poate desfăşura profesii cu risc pecuniar ridicat, care poate 
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produce pagube în patrimoniul comun, şi prin urmare soţii, de comun acord, pot considera 

că alegerea regimului separatist este cea mai bună soluţie pentru echitatea convieţuirii 

cuplului. 

 Opţiunea pentru un regim matrimonial nu este obligatorie, sub noua reglementare, 

soţii se pot supune regimului legal, având la bază un ansamblu de reguli, aplicabile tuturor 

celor care doresc să încheie o căsătorie, neexistând o totală libertate de negociere, deoarece 

nu avem de a face cu un contract. 

 Alegerea între un regim matrimonial de tip separatist sau unul de tip comunitar, ori 

a unui regim mixt, care să combine reguli specifice ambelor tipuri, are la bază atât situaţia 

concretă a soţilor cât şi tradiţiile şi regulile morale specifice cuplului respectiv. Având în 

vedere faptul că orice căsătorie implică viaţă comună sub toate aspectele, inclusiv cel 

material, şi nu se poate nega faptul că viaţa comună presupune cheltuieli. 

 În majoritatea sistemelor de drept există posibilitatea alegerii între mai multe 

regimuri matrimoniale. De regulă, legea prevede un regim matrimonial legal, care se aplică 

ori de câte ori viitorii soţi nu şi-au ales un alt regim pe cale convenţională, precum şi unul 

sau mai multe regimuri matrimoniale dintre care aceştia pot să îşi stabilească prin 

convenţie matrimonială unul, care să guverneze raporturile matrimoniale în cadrul 

căsătoriei lor. 

 În studiul efectuat, am dedicat un capitol, aşa cum şi titlul sugerează, „Rădăcinile 

istorice şi evoluţia reglementării regimurilor matrimoniale”, unei scurte incursiuni 

istorice a acestei instituţii juridice, care a cunoscut diverse forme de-a lungul timpului, fără 

de care, în timpul prezent nu am putea să apreciem elementele pozitive, precum şi cele 

negative, inerente aplicării în timp. Regimurile matrimoniale au o istorie bogată în spate, 

care le conferă străşnicie şi fortaleţe, bucurându-se de o bogată tradiţie, existând încă din 

perioada civilizaţiilor antice.  

Astfel, putem aminti faptul că, dota romană a suferit o evoluţie legislativă de-a 

lungul timpului, iar elementele sale din epoca iustiniană au fost preluate de dreptul 

medieval şi ulterior de codurile civile elaborate în Europa secolului al XIX-lea. Obligaţia 

de a constitui dota viitoarei femei căsătorite s-a transformat de la un simplu obicei, la o 

obligaţie juridică 

 În spaţiul nostru juridic, o configurare reală a arhitecturii juridice, începe să ia fiinţă 

o dată cu intrarea în vigoare a primului Cod civil veritabil din istoria dreptului românesc, o 

construcţie juridică solidă, drept dovadă a dăinuit peste 150 de ani. Codul civil de la 1864, 
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de inspiraţie franceză vine cu un aer proaspăt, faţă de orânduirile feudale existente (Codul 

Calimah şi Codul Caragea) şi doreşte să implementeze în societatea românească unele 

instituţii noi. Acesta a fost considerat de un autor de prestigiu
2
, ( de a cărui îndrumare şi 

sprijin m-am bucurat, în elaborarea acestui studiu), un incontestabil pas înainte pe calea 

modernizării legislaţiei româneşti, numeroasele reglementări în materia relaţiilor de 

familie, exprimând concepţiile unei epoci revolute, care astăzi pot părea desuete, dar şi 

incompatibile cu realităţile actuale, a căror piatră de temelie o constituie principiul 

egalităţii între soţi. 

Sistemul regimurilor matrimoniale puse în operă de Codul civil a fost unul în acord 

cu tradiţia românească, dar şi cu legislaţia timpului. În general, Codul nu a derogat de la 

dreptul anterior, în special de la obiectul înzestrării, după cum nu i-a adus elemente de 

noutate spectaculoase. 

O caracterizare de ansamblu a reglementării regimurilor matrimoniale existente în 

sistemul Codului civil relevă faptul că acestea erau libere, imutabile, iar regimul legal era 

de tip separatist. Codul civil român reglementa (art.1223 şi 1224) libertatea convenţiilor 

matrimoniale, sub condiţia observării normelor imperative speciale căsătoriei şi a celor 

generale. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri a rămas în aplicabil până la intrarea 

în vigoare a Codului familiei, în 1954, când a fost instituit regimul matrimonial unic, legal 

şi obligatoriu al comunităţii bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. 

Aşadar, din cele expuse, nu se poate aprecia ca regimul comunităţii de bunuri ar fi 

de tradiţia poporului român, deoarece, de-a lungul evoluţiei statutului patrimonial al 

familiei s-au putut observa aplicarea mai multor tipuri de regimuri, cele anterioare epocii 

moderne, având drept figură centrală, exponenţială bărbatul, iar totul se învârtea în jurul 

acestuia, fiind în concordanţă cu realităţile vremii, iar odată cu zorii epocii moderne, s-a 

încercat o reglementare care oferea drepturi fiecăruia dintre soţi şi libertatea opţiunii 

privind realităţile pecuniare cu care se confruntau, însă acest element de noutate, pozitiv nu 

şi-a dus la bun sfârşit menirea, fiind umbrit de incapacitatea femeii, care se supunea atât 

moral, cât şi juridic bărbatului, iar ulterior, elanul libertăţii matrimoniale a fost tăiat de 

ideile uniformizatoare de sorginte comunistă, care impunea ca regim unic, legal şi imuabil, 

regimul comunităţii legale de bunuri. 

În capitolul III, „Convenţia matrimonială – construcţie a unui tipar perfect 

adaptat nevoilor pecuniare ale soţilor” am urmărit să relevăm elementele de noutate 

                                                 
2
 Alexandru Bacaci, Raporturile patrimoniale în dreptul familiei, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, 2007, p.5 
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aduse de această nouă construcţie juridică, în perimetrul raporturilor patrimoniale dintre 

soţi, aceasta având caracterul juridic al unui contract, însă cu multiple componente 

specifice unui act complex, datorat tocmai faptul că scopul ei constă în amenajarea vieţii 

patrimoniale a soţilor. 

Concluzionând cu privire la natura juridică a convenţiei matrimoniale, putem 

afirma că deşi nu este un contract obişnuit, nefiind supusă în totalitate dreptului comun al 

contractelor, nu se poate nega, totuşi, apartenenţa sa la actele juridice de formaţie 

bilaterală. 

 Convenţia matrimonială ocupă, după cum am arătat, un loc aparte în dreptul 

contractelor. Pe de o parte, îi sunt aplicabile regulile generale din materia contractelor, iar, 

pe de altă parte, este supusă unor multiple reglementări speciale. 

 Convenţia matrimonială se bucură de o libertate excepţională, care depăşeşte 

limitele libertăţii de drept comun recunoscută celorlalte contracte, ceea ce a determinat 

doctrina clasică să considere această convenţie drept un contract privilegiat. 

Convenţia matrimonială se deosebeşte de unele situaţii sau instituţii juridice, după 

caz, precum căsătoria, logodna, convenţia de curtaj matrimonial sau concubinajul, cu care, 

prezintă unele elemente de proximitate, oarecum aparente. Din toate acestea, am 

aprofundat analiza în privinţa concubinajului, care face obiectul predilect al studiului, iar 

cu precădere am purces la o comparaţie între convenţia matrimonială, ca şi act specific de 

reglementare a raporturilor pecuniare matrimoniale şi Pactul Civil de Solidaritate, o creaţie 

a sistemului francez, care are drept scop amenajarea vieţii patrimoniale a concubinilor, care 

se află într-o negare a instituţiei căsătoriei, motiv pentru care, o mare parte a sistemelor de 

drept contemporane, au început să le ofere un tipar juridic în care să se încadreze. 

Legiuitorul francez a dorit să confere astfel un cadru juridic relaţiilor de concubinaj, 

situând sub incidenţa legii, raporturile patrimoniale care se nasc între concubini, dând 

posibilitatea acestora să-şi reglementeze raporturile pecuniare care se nasc între aceştia, ca 

urmare, a noii stări de facto în care se află, fiind o chestiune de notorietate, care acum 

îmbracă şi o consistenţă legală. Concubinii aleg să trăiască şi să convieţuiască împreună, 

fapt care atrage consecinţe juridice şi pe plan material. Se pot observa numeroase 

similitudini între convenţia matrimonială, ca model juridic care reglementează raporturile 

patrimoniale dintre soţi şi Pactul Civil de Solidaritate care, reglementează aceleaşi 

raporturi patrimoniale , care iau naştere între concubini, atât în ceea ce priveşte condiţiile 

de fond , cât şi forma acestora, ambele trebuind redactate în formă autentică şi aduse la 
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cunoştinţa terţilor, deoarece trebuie asigurată o bună şi sigură funcţionarea circuitului civil, 

iar toţi cei interesaţi să cunoască realităţile juridice cu care interacţionează. 

Din analiza convenţiei matrimoniale şi a pactului civil de solidaritate, ambele acte 

de organizare a patrimoniului celor doi parteneri, am putut observa elemente comune ale 

acestora, ambele trebuie redactate în formă autentică şi înregistrate în vederea efectuării 

formalităţilor de publicitate faţă de orice persoană interesată, acest lucru fiind deosebit de 

util pentru siguranţa circuitului civil. De asemenea, obiectul acestora este buna organizare 

a relaţiilor patrimoniale stabilite între părţi, care având în vedere că pot fi considerate acte 

juridice intuitu personae, nu sunt simple persoane obişnuite, ci trebuie să aibă calitatea de 

soţi sau parteneri/concubini, legaţi prin relaţii de afecţiune, care coabitează, fapt care 

implică naşterea unei serii de obligaţii reciproce cu caracter pecuniar, efectele cărora vor fi 

reglementate prin intermediul acestor două “charte patrimoniale
3
“, cum au fost ele 

denumite. Considerăm că limita care le desparte o constituie căsătoria, deoarece Pactul 

Civil de Solidaritate, de inspiraţie franceză vine în sprijinul celor care trăiesc în uniune 

liberă şi urmăreşte să le oficializeze legătura şi să le poată conferi valoare juridică 

raporturilor de natură materială , survenite între aceştia. 

Rolul convenţiei matrimoniale este de a organiza viaţa patrimonială a soţilor, astfel 

că regăsim reglementate în conţinutul acesteia multiple raporturi juridice, care instituie un 

regim matrimonial, ceea ce o include în categoria actelor juridice complexe. Totodată, 

având ca bază de plecare opiniile exprimate în doctrină
4
, care utilizau în mod constant în 

definirea ei, termenul de „ contract” sau convenţie, considerăm că acesta este un act juridic 

de origine bilaterală, fiind produsul voinţei ambilor soţi.  

 Tocmai, pentru că instituie un adevărat statut patrimonial al căsătoriei, o specie de 

„regulament interior” al raporturilor pecuniare dintre soţi, convenţia matrimonială se 

desprinde de celelalte contracte comune, prin complexitatea cauzelor care o determină şi a 

efectelor specifice care survin. Aceste efecte implică atât soţii, primii atinşi de consecinţe, 

cât şi terţele persoane, care trebuie să cunoască starea civilă a celor cu care contracteză, cât 

şi faptul că între aceştia este încheiată o convenţie matrimonială, care ordonează raporturile 

patrimoniale, specifice căsătoriei. Astfel, terţii trebuie să fie avertizaţi public, de existenţa 

şi conţinutul cartei patrimoniale conjugale, fiindu-le opozabilă, din momentul înscrierii ei 

în registrele de publicitate. 

                                                 
3
 Ph. Malaurie, op.cit., p.107 

4
 Pentru opinii convergente, a se vedea P. Vasilescu, op.cit., p. 201; tot în acest sens, A. Al. Banciu, op.cit., p. 

67 
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Fiind ridicată în doctrină întrebarea, potrivit căreia convenţia matrimonială este act 

sinalagmatic şi oneros, sau dimpotrivă, poate fi inclus în categoria actelor cu titlu gratuit, 

am purces la analizarea elementelor pro şi contra ale ambelor păreri, astfel că, suntem de 

părere că, convenţia matrimonială prezintă mai multe puncte comune şi mai solide, cu 

contractele sinalagmatice şi oneroase, decât cu cele unilaterale şi gratuite. 

Caracterul sinalagmatic al convenţiei matrimoniale rezidă din faptul că soţii sunt 

obligaţi reciproc, nefiind de conceput ca toate obligaţiile să revină doar unuia dintre ei. 

Deşi, căsătoria şi efectele acesteia sunt strict reglementate de lege, căsătoria fiind un act 

juridic -condiţie, de „adeziune” la un anumit statut legal, soţii îşi asumă unul faţă de 

celălalt obligaţii interdependente, comutative, specifice actelor cu titlu oneros, deoarece ar 

fi inadmisibil ca doar unul dintre ei să se oblige, iar celălalt să fie gratificat, aspect care ar 

excede egalităţii între soţi şi prin aceasta s-ar excede scopului căsătoriei. În acest sens, 

trebuie menţionat în permanenţă caracterul subordonat al convenţiei matrimoniale faţă de 

instituţia căsătoriei, dar trebuie în acelaşi timp să menţionăm faptul că, căsătoria poate să 

existe şi să îşi producă efectele spefice şi fără convenţie matrimonială, în schimb, aceasta 

din urmă îşi găseşte menirea doar în cadrul căsătoriei, fiind total inoperabilă în afara 

căsătoriei. 

Din analiza elementelor care alcătuiesc şi dau viaţă convenţiei matrimoniale, 

producând efectele specifice descoperim un act juridic complex, care înglobează o întreagă 

pleiadă de raporturi juridice, cu caracter pecuniar care structurează relaţiile stabilite intre 

soţi în decursul căsătoriei, observând liantul fundamental între aceste doua instituţii, care 

se definesc reciproc. Libertatea reglementarii raporturilor patrimoniale dintre soţi prin 

intermediul convenţiei matrimoniale este expresia perfecta a oglindirii şi în raporturile de 

dreptul familiei a evoluţiei vieţii social-economice cotidiene, a trecerii de la economia 

închisă, la cea deschisă, de tip capitalist, lăsând totală libertate de decizie soţilor in privinţa 

tuturor relaţiilor stabilite între aceştia. Astfel, am putea încerca o exprimare mai plastică, să 

afirmăm că, prin organizarea aspectelor pecuniare ale vieţii conjugale, convenţia 

matrimonială poate fi considerată „legea soţilor”. 

În continuarea studiului, în capitolul IV „Regimurile matrimoniale - expresia 

libertăţii de voinţă a soţilor în organizarea vieţii patrimoniale de familie”, am dorit să 

realizăm o permanentă analiză comparativă a regimurilor matrimoniale, încercând să 

relevăm elementele care constituie punctele forte ale fiecărui regim, rămânând exclusiv la 

latitudinea soţilor să aleagă pe cel, pe care îl vor considera cel mai potrivit pentru 
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gestionarea raporturilor pecuniare dintre ei, având în permanenţă ca etalon, dar şi ca 

element central, de bază regimul primar imperativ, de la care nu se pot abate, şi pe care nu 

îl pot eluda prin stipulaţii convenţionale. 

În realizarea analizei comparative, am făcut referire în permanenţă la doctrina 

străină, care constituie un pilon de bază în acest studiu, deoarece în sistemul nostru de 

drept, fiind noţiuni şi instituţii relativ noi, acestea au împrumutat elemente din alte sisteme 

de drept. 

Regulile consacrate în aceste regimuri se referă la proprietatea asupra bunurilor, ele 

guvernând separaţia bunurilor sau compunerea patrimoniului fiecăruia dintre soţi. Prin 

intermediul lor se poate stabili pe de o parte, dacă anumite bunuri pe care soţii le-au avut în 

momentul încheierii căsătoriei sau le-au dobândit ulterior, în timpul căsătoriei, rămân 

proprii fiecăruia sau intră, în totalitate sau în parte, în masa bunurilor comune, iar pe de 

altă parte aceste reguli guvernează repartizarea pasivului patrimonial al fiecăruia dintre 

soţi. 

 Forma de distribuire a bunurilor, a activului şi a pasivului, este specifică fiecărui 

regim matrimonial şi depinde de importanţa care se acordă spiritului comunitar faţă de cel 

separatist,  atât de către sistemele de drept care reglementează normele de dreptul familiei, 

cât şi de către soţii care îşi pot exercita facultatea de alege care dintre regimurile 

matrimoniale îl consideră corespunzător concepţiei lor. 

În mod tradiţional, influenţa franceză a mers către spiritul comunitar, potrivit căruia 

căsătoria este concepută în sensul că uniunea personală determină o asociere patrimonială, 

în timp ce concepţia separatistă, de origine anglo-saxonă, a refuzat ideea că asocierea 

patrimonială ar decurge în mod necesar din uniunea personală, astfel că din punct de 

vedere al patrimoniului soţilor şi al relaţiilor care îl privesc, soţii nu vor avea un alt 

tratament decât orice alt subiect de drept, ei nebeneficiind în sistemul common law de 

regim diferenţiat, specific. 

O altă parte dintre regulile specifice oricărui regim matrimonial se referă la modul 

de dispoziţie şi de administrare a acestor bunuri. Este vorba aici, în principal, despre a şti 

dacă fiecare dintre soţi îşi poate gestiona singur bunurile din patrimoniul său, ori dacă 

drepturile de dispoziţie şi de administrare sunt concentrate doar în mâinile unuia dintre 

soţi, sau acestea sunt împărţite între soţ şi soţie. De asemenea, este important de stabilit, în 

privinţa pasivului patrimonial, modalitatea în care soţii îşi asumă datoriile şi modalitatea în 

care răspund faţă de creditori, pentru datoriile comune, divizibil sau solidar şi totodată cum 
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vor proceda pentru regularizarea creanţelor care pot apărea între ei, ca urmare a încheierii 

de acte juridice atât între ei cât şi care ar privi bunuri comune. 

 Factorul social are o importantă contribuţie în reglementarea regimului de bază 

căruia trebuie să i se supună toate cuplurile căsătorite, care poate diferi şi în funcţie de 

tradiţiile locului, fiecărei ţari , de concepţiile care privesc căsătoria, însă pot cunoaşte o 

evoluţie şi chiar o adaptare şi modificare, cum s-a întâmplat prin revenirea Noului cod civil 

la reglementarea regimurilor matrimoniale, fapt cerut cu insistenţă de doctrină şi de 

realităţile cotidiene, modificate substanţial de economia de piaţă, faţă de care 

reglementarea anterioară a Codului familiei putem spune că era perimată. 

Multitudinea situaţiilor care conduc viitorii soţi la încheierea căsătoriei, lăsând la o 

parte latura personală afectivă, care teoretic constituie motorul oficializării relaţiei, stau la 

baza conceperii şi alegerii regimului matrimonial care sa guverneze cel mai bine relaţiile 

patrimoniale dintre soţi antrenate de noul statut dobândit în urma încheierii căsătoriei. 

Astfel, se pot întâlni situaţii în care, viitorii soţi dispun de patrimonii consistente, având şi 

profesiuni a căror latură pecuniară contribuie la acestea şi în timpul căsătoriei, aceştia 

putând opta pentru regimul separaţiei de bunuri, nedorind confuziunea acestora. De 

asemenea, unul dintre soţi poate desfăşura profesii cu risc pecuniar ridicat, care poate 

produce pagube în patrimoniul comun, şi prin urmare soţii, de comun acord, pot considera 

că alegerea regimului separatist este cea mai bună soluţie pentru echitatea convieţuirii 

cuplului. 

 Opţiunea pentru un regim matrimonial nu este obligatorie, sub noua reglementare, 

soţii se pot supune regimului comunităţii legale, având la bază un ansamblu de reguli,  

aplicabile tuturor celor care doresc să încheie o căsătorie, neexistând o totală libertate de 

negociere, deoarece nu avem de a face cu un contract propriu-zis. 

 Alegerea între un regim matrimonial de tip separatist sau unul de tip comunitar, ori 

a unui regim mixt, care să combine reguli specifice ambelor tipuri, are la bază atât situaţia 

concretă a soţilor cât şi tradiţiile şi regulile morale specifice cuplului respectiv. Având în 

vedere faptul că orice căsătorie implică viaţă comună sub toate aspectele, inclusiv cel 

material, este general acceptat faptul că menajul comun comportă cheltuieli specifice. 

 În majoritatea sistemelor de drept există posibilitatea alegerii între mai multe 

regimuri matrimoniale. De regulă, legea prevede un regim matrimonial legal, care se aplică 

ori de câte ori viitorii soţi nu şi-au ales un alt regim pe cale convenţională, precum şi unul 

sau mai multe regimuri matrimoniale dintre care aceştia pot să îşi stabilească prin 
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convenţie matrimonială unul, care să guverneze raporturile matrimoniale în cadrul 

căsătoriei lor. 

Putem concluziona în sensul că, întregul periplu al regimurilor matrimoniale în 

Noul Cod civil, are la bază pricipiul libertăţii de alegere a regimurilor matrimoniale, însă 

cum am observat, libertatea nu este deplină, ci limitată,  restrictivă, chiar, soţii având o 

„plajă” limitată de opţiune, trebuind să se încadreze în limitele ofertei legale. Viitorii soţi 

au posibilitatea de a alege sau nu, un regim matrimonial din cele două convenţionale 

prevăzute de lege, cel al separaţiei de bunuri ori cel al comunităţii convenţionale, în acest 

sens fiind necesar ca această opţiune trebuie să îmbrace forma unei convenţii 

matrimoniale, în lipsa acesteia, soţii sunt consideraţi a fi căsătoriţi sub regimul comunităţii 

legale. Însă, indiferent care ar fi regimul matrimonial ales, clauzele contractuale 

matrimoniale nu vor putea să depăşească sau să înfrângă cadrul impus de normele 

regimului primar. 

Regulile care compun regimul primar imperativ sunt, pe de altă parte, concepute în 

funcţie după cum soţii trăiesc în armonie sau după cum menajul lor traversează o perioadă 

de impas conjugal. Pentru perioada de armonie a cuplului, regimul primar imperativ 

încearcă să păstreze o stabilitate rezonabilă între independenţa şi autonomia firească 

individuală a soţilor şi unitatea implicită şi specifică raporturilor conjugale, care trebuie să 

existe din punct de vedere patrimonial dintre aceştia. Acest deziderat încearcă să se 

îndeplinească de o manieră decisivă, imperativă şi în acelaşi timp mulţumitoare pentru soţi, 

prin norme care pot diferi sensibil, în funcţie de concepţia de bază a sistemului de drept 

marital care le înglobează, astfel, în sistemele care au o înclinaţie spre regimul separatist, 

în regimul primar vor domina normele comunitare şi viceversa, în sistemele care preferă 

regimurile comunitare, ca regulă, regimul primar va cuprinde cu precădere norme de 

sorginte separatistă. 

Considerăm că, regimul primar poate fi văzut ca un statut fundamental conjugal, 

prin impunerea unor reguli de bază, minimale, însă imperative, încearcă să fie echidistant 

faţă toate persoanele care aleg să încheie o căsătorie, protejând totodată libertatea 

individuală, însă urmărind în permanenţă să fie asigurată unitatea specifică unei familii, 

care nu ar putea fi înfrântă de tendinţe individualiste ale unuia dintre ei, prin prevederi 

convenţionale. 

În cadrul regimului primar, observăm trasate instituţii noi, care până în prezent nu 

beneficiau de reglementare legală, constituind obiectul multiplelor situaţii, regăsite în 
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practică. Una dintre modificări se referă la mandatul între soţi. Activitatea cotidiană a 

soţilor şi relaţiile lor cu terţii ar fi paralizate dacă toate actele juridice încheiate în timpul 

căsătoriei ar necesita un dublu consimţământ, prin urmare, legiuitorul a prevăzut 

posibilitatea mandatării unuia dintre soţi să reprezinte interesele ambilor în exercitarea 

drepturilor pe care le au potrivit regimului matrimonial. Mandatul este contractul cel mai 

uzitat în relaţiile dintre soţi pentru că facilitează gestionarea intereselor comune; de aceea 

legiuitorul i-a acordat un text special în cadrul dispoziţiilor referitoare la regimul primar. 

 Noul Cod civil vine cu un aer de noutate şi în acest domeniu, împrumutând 

instituţia mandatului soţilor din dreptul francez, aducând schimbări majore, importante, 

care sunt menite să acorde o mai mare libertate de decizie soţilor în privinţa actelor pe care 

aceştia le încheie în gestiunea vieţii cotidiene, însă, totodată ele impun un mai mare 

formalism, în cazul încheierii de către aceştia de acte substanţiale care priveau patrimoniul 

matrimonial. Putem observa astfel că prin instituirea mandatului convenţional între soţi, 

precum şi a celui judiciar, legiuitorul a ales să renunţe la mandatul tacit reciproc din vechea 

reglementare, care considerăm că este înlocuit cu regula gestiunii paralele a bunurilor 

soţilor, care presupune, oarecum asemănător, dar totuşi mai liber, încheierea de către unul 

din soţi a unor acte juridice privind bunurile comune fără consimţământul, nici măcar 

prezumat al celuilalt soţ.  

În acest sens, suntem de părere că mandatul convenţional , precum şi mandatul 

judiciar pot fi considerate ca instrumente de gestiune a intereselor soţilor în evantaiul 

raporturilor patrimoniale. 

În spiritul liberal instituit de codul civil, legiuitorul oferă libertate de acţiune 

fiecăruia din soţi, care va putea să acţioneze de o manieră independentă din punct de 

vedere economic şi social, să îşi aleagă şi să exercite singur o profesie, să încheie singur 

acte juridice, fiind totuşi limitat de obligaţia de informare a celuilalt soţ cu privire la 

bunurile, veniturile şi datoriile sale. 

Independenţa patrimonială a soţilor este un concept nou, inexistent în Codul 

familiei, şi care trebuie înţeles în corelaţie cu unitatea şi interdependenţa specifice cuplului 

conjugal, de aceea ne punem şi noi întrebarea cum se va realiza această autonomie a 

soţilor, dacă aceasta va putea răspunde nevoilor convergente specifice vieţii în comun din 

căsătorie. 

Datorită rolului important pe care locuinţa familiei o are în economia bunului mers 

al relaţiilor de familie, legiuitorul, ca urmare a revigorării legislaţiei familiei prin noul cod 
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civil, a decis ca normele regimului primar imperativ să cuprindă referiri diriguitoare 

privind locuinţa familială. 

Locuinţa comună a soţilor nu s-a bucurat până la apariţia noii reglementări de o 

protecţie legală explicită, ci doar îi era prezumată existenţa prin obligativitatea impusă 

soţilor de a coabita ceea ce presupunea existenţa unei locuinţe comune. 

Aceasta nouă reglementare trebuie privită cu prudenţă, studiind posibilitatea 

existenţei unei posibile neconstitutionalităţi a acestor prevederi, precum şi o 

neconformitate cu dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului din perspectiva 

atingerii aduse dreptului de proprietate. Se ridică astfel întrebarea, dacă în dorinţa de a 

asigura o protecţie lărgită instituţiei familiei, nu se pune o piedică în exercitarea în mod 

liber şi neîngrădit a dreptului de proprietate al soţului proprietar al imobilului. Aceasta 

situaţie mai delicată nu intervine în situaţia în care bunul imobil se află în coproprietate, 

deoarece soţii având un drept de proprietate în devălmaşie asupra bunului imobil, care 

constituie locuinţa familiei, deciziile privitoare la acesta vor trebui luate de aceştia 

împreună, în temeiul cogestiunii bunurilor imobile comune. Vom avea de asemenea o 

situaţie mai delicată şi în situaţia dreptului de folosinţă a unui bun imobil închiriat, iar 

titularul contractului de locaţiune este doar unul din soţi, când noua reglementare dă 

drepturi de folosinţă egale ambilor soţi, neavând importanţă care dintre ei este titularul 

contractului. Din acest punct de vedere se observă o revenire la o reglementare anterioară 

Legii nr. 116/ 1996, şi anume la prevederile legii nr.5/ 1973, care asigurau fiecărui soţ, un 

drept locativ propriu. 

Problema unei posibile neconstituţionalităţi sau neconformitate cu Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, a reglementării analizate s-ar putea pune în ipoteza în 

care proprietarul exclusiv al imobilului afectat ca locuinţă a familiei, ar fi numai unul 

dintre soţi iar, din conţinutul normelor mai sus prezentate este evident că se consacră o 

limitare a soţului proprietar in exercitiul dreptului sau de proprietate.  

În opiniile doctrinare exprimate până în prezent se consideră că limitarea ar fi 

acceptată de acesta, în momentul în care a consimţit la notarea în cartea funciară în 

condiţiile art.321 NCC a imobilului, aflat în proprietatea sa, ca locuinţă de familie, aspect 

care însă nu este pe deplin împărtăşit, fiind necesară o dezbatere mai amănunţită a 

problemei din punctul de vedere al implicaţiilor practice. 

Scopul edictării interdicţiei de a dispune unilateral de locuinţa familială a fost acela 

de protecţie a familiei, a copiiilor faţă de actele păgubitoare ale soţului proprietar. Regula 
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consimţământului expres al ambilor soţi pentru orice act de dispozitie ce priveşte locuinţa 

familiei nu înseamnă că acea locuinţă devine insesizabilă. Dimpotrivă, soţul proprietar 

poate dispune de el prin testament, bunul poate fi partajat, daca acesta constituie 

proprietate comună indiviză, bunul poate fi urmărit de creditorii soţului proprietar debitor, 

bunul poate fi expropriat. 

Legiuitorul instituind un regim primar imperativ, care se va aplica tuturor cuplurilor 

căsătorite, indiferent de regimul matrimonial ales, şi care include normele privind „ 

locuinţa familiei”, a dorit să dea o siguranţă căminului familial, acum rămâne în sarcina 

soţilor să gestioneze corespunzător şi judicios acest drept acordat de legiuitor. 

Având drept punct de plecare faptul că regimurile matrimoniale alcătuiesc inima 

unui drept patrimonial al căsătoriei, reglementând raporturile pecuniare care survin între 

soţi, inerent încheierii oricărei căsătorii, şi reţinând toate modificările cu caracter de 

noutate, implementate de Noul cod civil, în materie, regimul comunităţii legale rămâne 

principalul punct de reper pentru soţi în organizarea relaţiilor patrimoniale dintre ei, dacă 

nu înţeleg să îi aducă modificări printr-o convenţie matrimonială, transformându-l într-un 

regim convenţional. 

Regimurile separatiste reprezintă expresia pură a libertăţii de voinţă a soţilor, care 

prin intermediul convenţiei matrimoniale doresc să îşi amenajeze raporturile dintre ei, într-

o manieră individualistă, protejându-şi propriul patrimoniu, însă păstrând o minimă 

coeziune specifică raporturilor de familie, în sensul de a contribui în raport cu mijloacele 

proprii la susţinerea menajului comun. Posibilitatea alegerii regimului matrimonial celui 

mai potrivit realităţilor cuplului, în speţă, regimul separaţiei de bunuri reprezintă 

recunoaşterea libertăţii individuale de opinie, în sensul că nimeni nu este unic, nu are 

aceleaşi nevoi, acelaşi statut social şi economic, iar în funcţie de acestea poate hotărî ceea 

ce este mai potrivit pentru ei, în gestionarea raporturilor pecuniare dintre aceştia.  

Raporturile patrimoniale care iau naştere între cei doi soţi, aflaţi sub imperiul 

separaţiei de bunuri, chiar menţinând spiritul individualist al acestora, vor fi total diferite 

de cele care iau naştere între persoane străine, prin urmare, acestor raporturi pecuniare li se 

imprimă un caracter marital. În cadrul regimului separaţiei de bunuri, fiecare dintre soţi 

păstrează administrarea independentă şi proprietatea exclusivă asupra bunurilor sale, 

putând dispune discreţionar de acestea. 

Regimul de viaţă specific căsătoriei nu permite o separaţie perfectă de bunuri şi 

interese între soţi, deoarece traiul zilnic presupune o îmbinare a unor interese, putem spune 
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fireşti ale soţilor, cum este cel privind regimul locuinţei comune, de la care nu pot deroga, 

acesta avându-şi rădăcinile în nucleul primar imperativ, în privinţa căreia aceştia trebuie să 

ia anumite decizii în comun, orice act privitor la aceasta necesitând consimţămâmtul 

ambilor. Suntem de părere că tocmai această întrepătrundere a unor accente de comunitate 

în regimul separatist va face mult mai dificilă o disjungere şi un eventual partaj între soţi. 

În încercarea de a concluziona, putem afirma că regimul separaţiei de bunuri, merge 

mai departe de spiritul individualist pe care într-o analiză superficială, am tinde să credem 

că se bazează şi oferă posibilitatea soţilor să îşi organizeze cum consideră de cuvinţă mai 

potrivit, raporturile patrimoniale dintre ei, în condiţia menţinerii unor patrimonii distincte, 

fără a exclude nici un moment raporturile de coeziune fireşti unui menaj comun. Trebuie 

totuşi să menţionăm că deşi legiuitorul român a dorit ca prin inserarea în Noul cod civil a 

posibilităţii de alegere a regimurilor matrimoniale să liberalizeze şi această zonă a 

raporturilor de familie, care nu mai beneficiase demult de un aer curat în reglementare, 

populaţia nu a fost prea receptivă la aceste modificări astfel că, de la intrarea în vigoare a 

Noului Cod civil, au fost încheiate doar în jur de 500 de convenţii matrimoniale, prin care 

se optase pentru acest regim. Din analiza practică, observăm că apetenţa pentru acest tip de 

regim o regăsim mai ales în rândul persoanelor care deţin şi totodată dezvoltă şi dobândesc 

o anumită avere, pe care doresc să o pună la adăpost de eventuale tendinţe egoiste sau 

risipitoare ale celuilalt soţ, iar în momentul în care ambii consimt la încheierea unei astfel 

de convenţii, nu mai poate fi adus în discuţie, zdruncinarea spiritului tradiţional de familie, 

deoarece fiecare este liber să trăiască în spiritul propriei conştiinţe. 

Aşadar, putem conchide, că raporturile patrimoniale, ca element de bază al 

funcţionării instituţiei căsătoriei, au cunoscut o dată cu reintroducera raporturilor de dreptul 

familiei în codul civil, schimbări substanţiale, care au modificat fundamental raporturile 

dintre soţi, conferindu-le mai multă independenţă patrimonială şi de decizie, ceea ce până 

acum le era refuzat de vechea reglementare, unde erau supuşi unui regim unic, legal, 

imuabil. Aceste modificări survin ca urmare a multiplelor solicitări ale doctrinei de 

regândire şi adaptare a legislaţiei potrivit realităţilor existente, cărora prevederile Codului 

familiei nu le mai corespundeau, fiind depăşite, tributare unei gândiri comuniste. 

Aşadar, libertatea contractuală, specifică unei economii deschise, libere, împreună 

cu principiul egalităţii între soţi stau la baza tuturor raporturilor patrimoniale dintre soţi, 

aceştia fiind singurii în măsură să aleagă regimul matrimonial aplicabil dintre cele trei 

permise de actuala legislaţie. 
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Noul cod civil reprezintă cea mai puternică reformă suferită de sistemul juridic 

român din ultimul secol, venind ca un răspuns la diversele probleme intens discutate în 

doctrină şi în jurisprudenţă, însă putem afirma că în materia raporturilor de familie a 

cunoscut o reală revigorare, atât de necesară, raportată la realităţile şi evoluţiile societăţii 

cotidiene, conferindu-le locul binemeritat înapoi de unde plecaseră acum mai bine de 

jumătate de secol, în sânul dreptului civil, fără ca asta să ştirbească din individualiatea 

specifică dreptului familiei, deoarece chiar familia constituie oglinda transformărilor 

societăţii, care solicitau aceste schimbări. 

Perioada relativ scurtă de la intrarea în vigoare a acestuia nu ne permite să opinăm 

cu privire la efectele pe termen lung ale aplicării acestuia, însă fără putinţă de tăgadă 

reprezintă un pas înainte în asigurarea libertăţii şi egalităţii individuale, menţinând totuşi 

unitatea familială în diversitatea raporturilor din societatea prezentă. 

Caracterizându-se prin flexibilitate şi prin acordarea unei libertăţi de opţiune, 

observăm că regimurile matrimoniale nu au intrat încă în conştientul românilor, aceştia au 

rămas fideli variantei tradiţionale, de sorginte comunitară, atât de blamată, însă de care se 

pare că ne debarasăm mai greu, fie din ataşament faţă de spiritul familial, de comuniune, 

pe care îl credem ataşat căsătoriei, fie din ignoranţă, aspect care este vizibil având în 

vedere numărul extrem de scăzut al persoanelor care au ales să încheie o convenţie 

matrimonială, de unde tragem conculzia că, în ciuda dorinţei exprimate la nivel doctrinar 

de instaurare a unui sistem flexibil, poate că societatea românească nu este încă pregătită 

de o astfel de liberalizare a manifestării de voinţă, la nivelul relaţiilor de familie. 

În capitolul final, „Uniunile consensuale, forme de convieţuire în afara 

mariajului tradiţional – lacune, nedreptăţi şi soluţii”, am utilizat metode comparative 

de analiză, prin studierea mai multor sisteme de drept, considerate mai avansate şi mai 

deschise, mai flexibile din punct de vedere al reglementărilor pecuniare, care iau naştere 

între soţi sau parteneri după caz. Această cercetare o considerăm benefică, putând oferi 

perspective noi, care pe lângă faptul că poate ajuta la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a 

fenomenului, poate reprezenta o sursă de informaţii pentru găsirea unor soluţii de a 

îmbunătăţi modul în care este perceput în societatea românească concubinajul, şi mai mult 

decât acesta, alt subiect tabu, al sistemului nostru juridic, căsătoriile între persoane de 

acelaşi sex. 

În cercetarea elaborată am dorit să pătrundem într-un domeniu mai puţin abordat, 

cel al căutării unui statut legal pentru uniunile consensuale, încercând să găsim câteva 
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soluţii pentru aceste comuniuni de viaţă, în afara mariajului tradiţional, care există din ce în 

ce mai pregnant în societate. 

Concubinajul se caracterizează printr-un relativ caracter de stabilitate, notorietate şi 

durată. Pe de altă parte, starea de fapt dintre un bărbat şi o femeie numită concubinaj este: 

uniune de viaţă în comun; aparenţa de viaţă a unui menaj; libertatea juridică de a se 

căsători, deoarece nu există nici un adulter, nici incest, nici alt impediment juridic, prin 

care se dă naştere unor raporturi asemănătoare cu cele de familie. Astfel de uniuni nu dau 

naştere la efecte juridice, prin existenţa lor propriu-zisă, ci doar marginal şi adiacent. 

Rivală cu căsătoria, uniunea liberă ţinteşte să înlăture cadrul rigid al primei instituţii, prin 

crearea iluziei că partenerii sunt mai puţin constrânşi decât dacă s-ar lega prin căsătorie. 

Este imposibilă abordarea temei concubinajului fără citarea unei fraze celebre 

aparţinând lui Napoleon Bonaparte, pronunţată într-una din şedinţele care pregăteau 

elaborarea Codului civil francez: “concubinii se lipsesc de lege, legea se lipseşte de ei”, 

afirmaţie care a făcut vâlvă la momentul respectiv în Europa. Fundamentul acestei atitudini 

se găseşte în opoziţia din epocă dintre concubinaj, bunele moravuri şi ordinea publică. 

Totuşi, tăcerea Codului civil în această problemă, nu se poate întemeia în zilele noastre pe 

aceeaşi motivaţie, raportându-ne la evoluţia socială. 

Pornind de la elementele atât de doctrină, cât şi de jurisprudenţă expuse, putem 

considera concubinajul un fapt juridic, şi nu numai un fapt social, deoarece acestuia îi sunt 

ataşate o serie de consecinţe juridice specifice.  

Nici prevederile noului Cod nu acordă concubinilor un statut legal, uniunile 

consensuale, sunt lăsate în continuare în afara legii, în ciuda faptului că acestea există, se 

înmulţesc constant, reprezintă o realitate socială, producătoare de efecte juridice specifice, 

fiind un „ mariaj clandestin”. 

 Problema esenţială a concubinajului ar putea fi rezumată astfel: în lipsa 

consimţământului matrimonial, relaţia de cuplu nu este decât o relaţie de fapt, care, în 

general, nu este susceptibilă de a antrena efecte juridice; aşadar ne rămâne să observăm 

până la ce punct realitatea faptică şi cea juridică corespund acestui postulat. 

 Una din speranţele organelor legiuitoare, revizuind normele de dreptul familiei este 

de a reduce numărul concubinajelor prin accentuarea principiului egalităţii între soţi în 

cadrul instituţiei căsătoriei, dorind modernizarea acesteia în concordanţă cu schimbările 

societăţii actuale. 
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 Este imposibil să se vorbească despre concubinaj fără a sublinia respingerea şi 

considerarea acestui fenomen ca imoral, însă aprecierea şi stabilirea noţiunii de act contrar 

bunelor moravuri este greu de realizat. Această apreciere negativă joacă un rol important în 

percepţia socială şi juridică a acestei noţiuni. 

Contradicţia dintre concubinaj şi bunele moravuri a fost de la început un obstacol în 

faţa recunoaşterii efectelor juridice ale concubinajului. Aceasta a constituit cu siguranţă un 

factor atractiv pentru o anumită categorie de concubini, interesaţi să construiască o formă 

de contracultură: curajul, îndrăzneala şi dorinţa de a inventa o cultură de opoziţie s-au 

estompat pe măsură ce acesta a fost acceptat. 

Ridicarea pe culmi a bunelor moravuri, pentru a priva concubinajul de efecte, 

trebuie să dispară definitiv, în numele respectului pentru libertatea individuală şi a 

evoluţiei moralei. Cel mai bun instrument în această privinţă rămâne recunoaşterea directă 

a concubinajului prin lege, în numele funcţionării sale regulate. 

Se pune astfel întrebarea dacă acordarea unui statut juridic concubinajului în 

prezent nu ar însemna mai mulţi adepţi, însă, în orice caz inactivitatea legiuitorului în 

această direcţie nu împiedică creşterea numărului concubinajelor. Dacă scopul ignoranţei 

este suprimarea fenomenului, mijlocul este pe cât de inadecvat, pe cât finalitatea acestuia 

este uşor criticabilă. 

Tocmai de aceea, concluzionând, ne punem întrebarea dacă prin acordarea unui 

statut legal uniunilor consensuale, nu am deschide cutia Pandorei, conducând apoi către 

legalizarea căsătoriei persoanelor de acelaşi sex. Este o întrebare care rămâne deschisă, 

deoarece sistemul nostru juridic, proaspăt reînnoit, exclude categoric orice încercare de 

oficializare a unor astfel de legături. Prin urmare, societatea românească trebuie să mai 

cântărească dacă poate sau nu accepta, aceste „ lucruri noi” şi totodată atât de vechi, 

neputând împrumuta din alte sisteme de drept instituţii noi, netrecându-le prin filtrul 

propriu al istoriei şi al tradiţiilor proprii, fără a rămâne totuşi închistaţi în tradiţionalism, 

dar să încercăm să nu cădem în eroarea adoptării „formelor fără fond”. 

 

„ Cercetătorul este omul practic, aventurierul, iscoditorul, cel care crede în 

cercetare, cel care pune întrebări, cel care refuză să creadă că a fost atinsă perfecţiunea.” 

- Henry R. Harrover, plecând de la acest aforism, considerăm că o cercetare nu este 

niciodată încheiată, apărând mereu, într-o societate în permanentă evoluţie, elemente care 

vor naşte noi controverse, aflându-ne continuu în căutarea unor răspunsuri şi soluţii. 


