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E BINE DE ȘTIUT! 

 

 În cazul transcrierii certificatului/extrasului de stare civilă eliberat de autoritățile străine 

este obligatorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ din partea ambilor soți, români sau străini 

(doar pentru cuplurile care s-au căsătorit după data de 1 octombrie 2011) cu privire la legea 

aplicabilă regimului matrimonial (regimul matrimonial stabilit  la încheierea căsătoriei sau 

ulterior până la data solicitării transcrierii) . 

 Regimul matrimonial poate fi: 1. comunitate legală (când nu a fost încheiată nicio 

înţelegere), 2. separaţie de bunuri  sau  3. comunităţii convenţionale (regimurile 2 și 3 sunt 

convenţii încheiate doar în faţa notarului) - în original; 

 În actul de căsătorie românesc și la cerere în certificatul eliberat, Regimul 

matrimonial se va prelua astfel cum acesta este înscris în certificatul/extrasul de căsătorie 

eliberat de autoritățile străine, nemaifiind necesar să se solicite declarații.  

 

Prevederi ale Codului civil  

aplicabile în cazul căsătoriei referitoare la REGIMUL MATRIMONIAL 
  

ART. 291 

Formalităţile privind regimul matrimonial 
    Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial 

ales.  El are obligaţia ca, din oficiu şi de îndată, să comunice la registrul prevăzut la art. 334 

alin. (1), precum şi, după caz, notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o 

copie de pe actul de căsătorie. 

ART. 334  

    Publicitatea convenţiei matrimoniale 

    (1) Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional 

notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii. 

    (2) După autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea 

copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un 

exemplar al convenţiei la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru 

a se face menţiune pe actul de căsătorie, la registrul menţionat la alin. (1), precum şi la 

celelalte registre de publicitate, în condiţiile alin. (4). 

    (3) Dispoziţiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soţi de a solicita îndeplinirea 

formalităţilor de publicitate. 

    (4) Ţinând seama de natura bunurilor, convenţiile matrimoniale se vor nota în cartea 

funciară, se vor înscrie în registrul comerţului, precum şi în alte registre de publicitate 

prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităţilor de publicitate speciale 

nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menţionat la alin. (1). 

    (5) Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta registrul 

menţionat la alin. (1) şi poate solicita, în condiţiile legii, eliberarea de extrase certificate. 

    ART. 336 Modificarea convenţiei matrimoniale 

    Convenţia matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea 

condiţiilor prevăzute la art. 330 şi 332. Dispoziţiile art. 334 şi 335 sunt aplicabile. 

    ART. 337 Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor 

    (1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenţie 

matrimonială numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de 

tutelă. 
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    (2) În lipsa încuviinţării sau a autorizării prevăzute la alin. (1), convenţia încheiată de minor 

poate fi anulată în condiţiile art. 46, care se aplică în mod corespunzător. 

    (3) Acţiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. 

    ART. 338 Nulitatea convenţiei matrimoniale 

    În cazul în care convenţia matrimonială este nulă sau anulată, între soţi se aplică regimul 

comunităţii legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă. 

  

 

Regimul comunităţii legale 
    ART. 339 

    Bunurile comune 
    Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la 

data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor. 

    ART. 340 

    Bunurile proprii 

    Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ: 

    a) bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia cazului în care 

dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune; 

    b) bunurile de uz personal; 

    c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui 

fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri; 

    d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra 

semnelor distinctive pe care le-a înregistrat; 

    e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau 

literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri; 

    f) indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus 

unuia dintre soţi; 

    g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul 

dobândit în schimbul acestora; 

    h) fructele bunurilor proprii. 

    ART. 341 

    Veniturile din muncă şi cele asimilate acestora 

    Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor 

sociale şi altele asemenea, precum şi veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate 

intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care 

creanţa privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunităţii. 

    ART. 342  

    Regimul juridic al bunurilor proprii 

    Fiecare soţ poate folosi, administra şi dispune liber de bunurile sale proprii, în condiţiile 

legii. 

    ART. 343 

    Dovada bunurilor soţilor 

    (1) Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită. 

    (2) Dovada că un bun este propriu se poate face între soţi prin orice mijloc de probă.  

În cazul prevăzut la art. 340 lit. a), dovada se face în condiţiile legii. 

    (3) Pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, înainte de încheierea acesteia se 

întocmeşte un inventar de către notarul public sau sub semnătură privată, dacă părţile convin 

astfel. În lipsa inventarului, se prezumă, până la proba contrară, că bunurile sunt comune. 
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 ART. 345  

    Actele de conservare, de folosinţă şi de administrare 

    (1) Fiecare soţ are dreptul de a folosi bunul comun fără consimţământul expres al celuilalt 

soţ. Cu toate acestea, schimbarea destinaţiei bunului comun nu se poate face decât prin 

acordul soţilor. 

    (2) De asemenea, fiecare soţ poate încheia singur acte de conservare, acte de administrare 

cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum şi acte de dobândire a bunurilor comune. 

    (3) Dispoziţiile art. 322 rămân aplicabile. 

    (4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate 

printr-un act juridic, soţul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât 

daune-interese de la celălalt soţ, fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-

credinţă. 

    ART. 347 

    Nulitatea relativă 

    (1) Actul încheiat fără consimţământul expres al celuilalt soţ, atunci când el este necesar 

potrivit legii, este anulabil. 

    (2) Terţul dobânditor care a depus diligenţa necesară pentru a se informa cu privire la natura 

bunului este apărat de efectele nulităţii. Dispoziţiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. 

    ART. 350 

    Dispoziţii testamentare 

    Fiecare soţ poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din 

comunitatea de bunuri. 

    ART. 351 

    Datoriile comune ale soţilor 
    Soţii răspund cu bunurile comune pentru: 

    a) obligaţiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor 

comune; 

    b) obligaţiile pe care le-au contractat împreună; 

    c) obligaţiile asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale 

căsătoriei; 

    d) repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea, de către unul dintre soţi, a bunurilor 

aparţinând unui terţ, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soţilor. 

    ART. 352 

    Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune 

    (1) În măsura în care obligaţiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor 

comune, soţii răspund solidar, cu bunurile proprii. În acest caz, cel care a plătit datoria comună 

se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni 

din comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plăţii datoriei. 

    (2) Soţul care a plătit datoria comună în condiţiile alin. (1) are un drept de retenţie asupra 

bunurilor celuilalt soţ până la acoperirea integrală a creanţelor pe care acesta i le datorează. 

    ART. 355  

    Lichidarea regimului comunităţii 

    (1) La încetarea comunităţii, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act 

autentic notarial. 

    (2) Până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă atât în privinţa bunurilor, cât şi în 

privinţa obligaţiilor. 

    (3) Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soţi, lichidarea se face între soţul 
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supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat. În acest caz, obligaţiile soţului decedat se divid 

între moştenitori proporţional cu cotele ce le revin din moştenire. 

    ART. 356 

    Efectele încetării regimului comunităţii 

    Dacă regimul comunităţii de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei, foştii soţi rămân 

coproprietari în devălmăşie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părţi ce revine 

fiecăruia. 

    ART. 357 

    Lichidarea comunităţii. Partajul 

    (1) În cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii, după care 

se va proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea datoriilor. 

    (2) În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza 

contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor 

comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală. 

    (3) Dispoziţiile art. 364 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

    ART. 358 

    Partajul în timpul regimului comunităţii 

    (1) În timpul regimului comunităţii, bunurile comune pot fi împărţite, în tot sau în parte, 

prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale 

judecătorească, în caz de neînţelegere. 

    (2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

    (3) Bunurile atribuite fiecărui soţ prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărţite 

rămân bunuri comune. 

    (4) Regimul comunităţii nu încetează decât în condiţiile legii, chiar dacă toate bunurile 

comune au fost împărţite potrivit acestui articol 

  

Regimul separaţiei de bunuri 
    ART. 360 

    Regimul bunurilor 
    (1) Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de 

încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această 

dată. 

    (2) Prin convenţie matrimonială, părţile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim 

în funcţie de masa de bunuri achiziţionate de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei, în baza 

căreia se va calcula creanţa de participare. Dacă părţile nu au convenit altfel, creanţa de 

participare reprezintă jumătate din diferenţa valorică dintre cele două mase de achiziţii nete şi 

va fi datorată de către soţul a cărui masă de achiziţii nete este mai mare, putând fi plătită în 

bani sau în natură. 

    ART. 361 

    Inventarul bunurilor mobile 

    (1) La adoptarea acestui regim, notarul public întocmeşte un inventar al bunurilor mobile 

proprii, indiferent de modul lor de dobândire. 

    (2) Se poate întocmi un inventar şi pentru bunurile mobile dobândite în timpul separaţiei de 

bunuri. 

    (3) În toate cazurile, pentru opozabilitate faţă de terţi, inventarul se anexează la convenţia 

matrimonială, supunându-se aceloraşi formalităţi de publicitate ca şi convenţia matrimonială. 

    (4) În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate 

exclusivă aparţine soţului posesor. 
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    (5) Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiţii de 

formă pentru validitate ori unor cerinţe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se 

poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplineşte formele cerute de lege. 

    ART. 362 

    Bunurile proprietate comună pe cote-părţi 

    (1) Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora în proprietate comună pe cote-

părţi, în condiţiile legii. 

    (2) Dovada coproprietăţii se face în condiţiile art. 361, care se aplică în mod corespunzător. 

    ART. 363 

    Folosinţa bunurilor celuilalt soţ 

    (1) Soţul care se foloseşte de bunurile celuilalt soţ fără împotrivirea acestuia din urmă are 

obligaţiile unui uzufructuar, cu excepţia celor prevăzute la art. 723, 726 şi 727. El este dator să 

restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soţ sau, după caz, la 

data încetării ori schimbării regimului matrimonial. 

    (2) Dacă unul dintre soţi încheie singur un act prin care dobândeşte un bun, folosindu-se, în 

tot sau în parte, de bunuri aparţinând celuilalt soţ, acesta din urmă poate alege, în proporţia 

bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului 

achiziţionat şi a pretinde daune-interese de la soţul dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă 

reclamată decât înainte ca soţul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu excepţia cazului 

în care terţul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziţionat de către soţul vânzător prin 

valorificarea bunurilor celuilalt soţ. 

    ART. 364 

    Răspunderea pentru obligaţiile personale 

    (1) Niciunul dintre soţi nu poate fi ţinut de obligaţiile născute din acte săvârşite de celălalt 

soţ. 

    (2) Cu toate acestea, soţii răspund solidar pentru obligaţiile asumate de oricare dintre ei 

pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei şi a celor legate de creşterea şi educarea 

copiilor. 

    ART. 365 

    Dreptul de retenţie 

    La încetarea regimului separaţiei de bunuri, fiecare dintre soţi are un drept de retenţie 

asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul faţă de 

celălalt. 

Regimul comunităţii convenţionale 
    

    ART. 366 

    Domeniul de aplicare 

    Regimul comunităţii convenţionale se aplică atunci când, în condiţiile şi limitele prevăzute 

în prezenta secţiune, se derogă, prin convenţie matrimonială, de la dispoziţiile privind regimul 

comunităţii legale. 

    ART. 367 

    Obiectul convenţiei matrimoniale 

    În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate 

referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: 

    a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii 

născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) 

şi c); 
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  b) restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia 

matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul 

căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 351 lit. c); 

    c) obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în 

acest caz, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în 

mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a 

instanţei de tutelă; 

    d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă 

acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii; 

    e) modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale. 

    ART. 368 

    Alte dispoziţii aplicabile 

    În măsura în care prin convenţie matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al 

comunităţii convenţionale se completează cu dispoziţiile legale privind regimul comunităţii 

legale. 

Modificarea regimului matrimonial 
  

     Modificarea convenţională 
    ART. 369  

    Condiţii 

    (1) După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot, ori de câte ori doresc, să 

înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu 

respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale. 

      (2) Dispoziţiile art. 291, 334, 335 şi 361 sunt aplicabile în mod corespunzător. 

    (3) Creditorii prejudiciaţi prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula 

acţiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalităţile de 

publicitate sau, după caz, de când au luat cunoştinţă mai înainte de aceste împrejurări pe altă 

cale. 

    (4) Creditorii prevăzuţi la alin. (3) pot invoca oricând, pe cale de excepţie, inopozabilitatea 

modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în frauda intereselor lor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


