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ABSTRACT 
 
“Effects of marriage in the international private law” 
In this article, the author examines the general effects of the marriage with an element 

of extraneity, which may consist in: the citizen of one of the spouses (or of both spouses), 
the usual residence of spouses, the law chosen by the parties for the matrimonial regime, 
the place of celebrating marriage, etc. 

The structure and content of the study reveal the comments upon the qualification of 
the concept of “general effects of marriage”, upon the seat of matter, upon lex 
causae applicable to the general effects of marriage, upon the primary imperative regime, 
upon the matrimonial regimes with an element of extraneity, upon the categories of 
conventions regulated by the Romanian Civil Code in the matter of the matrimonial regime 
with an element of extraneity, upon the matrimonial convention, considering, for the 
purpose of the above, the doctrine developed by famous names in the field of law (T. 
Bodoaşcă, A. Drăghici, I. Puie, I. Maftei, M. Avram, N.C. Dariescu, Al. Bacaci, V.-C. 
Dumitrache, C.C. Hageanu, A.I. Filipescu, C. Vrabie, E. Florian, B. Audit, D.A. Popescu, Ph. 
Malaurie, L. Aynès, D.-Al. Sitaru, Dan Lupaşcu, Diana Ungureanu,N.C.Aniţei, O. 
Ungureanu, C. Jugastru, A. Circa). 

Finally, the author formulates brief considerations regarding the mobile conflicts of 
laws in the matter of publicity and opposability of the matrimonial regime regarding third 
parties. 
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I. Preliminarii 
Instituţie fundamentală a dreptului român, căsătoria[1] are o configuraţie 

aparte atunci când este prezent elementul de extraneitate, fie prin cetăţenia unuia 
dintre soţi (sau a ambilor soţi), fie prin reşedinţa obişnuită a soţilor, fie prin legea 
aleasă de părţi pentru regimul matrimonial, fie prin locul celebrării căsătoriei etc. 
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Dreptul internaţional privat al statelor conţine reglementări distincte pentru 
efectele personale şi pentru efectele patrimoniale ale căsătoriei. Unele state se 
dezinteresează de anumite aspecte ale relaţiilor personale sau patrimoniale dintre 
soţi – de exemplu, de regimurile matrimoniale. Nu toate sistemele legislative 
cunosc organizarea raporturilor patrimoniale ale soţilor în formula regimurilor 
matrimoniale; alternativa la care se recurge, în acest caz, este modelul unic la care 
soţii se vor supune implicit, prin exprimarea acordului la încheierea căsătoriei. 

Vom aborda efectele căsătoriei[2] pe palierele descrise în Cartea a VII-a (din 
Codul civil) privind dispoziţiile de drept internaţional privat: pe de o parte, 
efectele generale ale căsătorie, iar pe de altă parte, regimurile matrimoniale. 

Dispoziţiile cuprinse în Codul civil român sunt aplicabile atunci când nu 
acţionează nici dreptul unional şi nici prevederile tratatelor internaţionale. 
Prioritatea dreptului european asigură aplicarea regulamentelor europene în 
materie, în raporturile dintre statele membre. În prezent, există doar o propunere 
de regulament în materia regimurilor matrimoniale, amendată în anul 2013, fără ca 
regulamentul să fi intrat în vigoare. România nu a semnat nici Convenţia de la 
Haga (1978) cu privire la regimurile matrimoniale, astfel că, la momentul actual, 
sunt pe deplin aplicabile dispoziţiile de drept internaţional privat din Codul civil, 
în ceea ce priveşte regimurile matrimoniale cu element de extraneitate. 

 
II. Calificarea[3] noţiunii de „efecte generale ale căsătoriei”. Sediul materiei 
Calificarea primară[4] a noţiunii de efecte ale căsătoriei în dreptul internaţional 

privat se află în strictă relaţie cu terminologia utilizată în dreptul substanţial al 
familiei. În sfera efectelor căsătoriei, sunt incluse, în mod obişnuit, relaţiile de 
natură nepatrimonială şi raporturile patrimoniale generate de încheierea căsătoriei. 

În dreptul internaţional privat efectele căsătoriei sunt calificate, în principiu la 
fel ca în dreptul material. De această dată, este în discuţie ansamblul relaţiilor de 
natură personală, precum şi al raporturilor patrimoniale care iau naştere odată cu 
încheierea căsătoriei, atunci când aceste raporturi prezintă unul sau mai multe 
elemente străine.. 

Reglementarea raporturilor cu element de extraneitate priveşte ambele 
categorii – atât efectele personale, cât şi efectele patrimoniale ale căsătoriei. Acest 
fapt rezultă din formularea art. 2589 alin.2 C. civ., care precizează că legea 
aplicabilă, determinată conform regulilor de drept internaţional privat, se aplică 
atât efectelor personale, cât şi efectelor patrimoniale ale căsătoriei[5]. 

Reglementarea-cadru a efectelor căsătoriei în dreptul internaţional privat este 
cuprinsă în Codul civil român, în dreptul european şi în convenţiile la care este 
parte ţara noastră. Dacă ar fi să conturăm un tablou legislativ în materie, în relaţiile 
dintre statele membre sunt aplicabile prevederile dreptului european. Într-o 
anumită măsură, acestea coexistă cu dreptul convenţional – atunci când între state 
fiinţează, în paralel cu regulamentele europene şi convenţii internaţionale. În 
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relaţiile cu statele nemembre, dispoziţiile tratatelor internaţionale se aplică 
prioritar faţă de textele naţionale. 

Textul corespondent al Legii nr. 105/1992 nu utiliza terminologia „efecte 
generale ale căsătoriei”. Erau reglementate, în mod direct, „relaţiile personale şi 
patrimoniale dintre soţi”, cu trimitere la legile aplicabile. Întrucât referirea era 
expresă pentru raporturile dintre soţi, în câmpul de incidenţă al vechiului art. 20 
nu intră relaţiile dintre soţi şi terţi. Încheierea căsătoriei generează însă o serie de 
raporturi juridice între soţi şi terţele persoanele care interferează cu soţii în circuitul 
juridic. Din acest motiv, actuala reglementare, care include totalitatea relaţiilor 
juridice posibile, generate de actul căsătoriei, este riguroasă şi este preferabilă 
reglementării anterioare. 

În sfera efectelor generale ale căsătoriei intră, într-o exprimare echivalentă[6], 
statutul personal al soţilor şi statutul patrimonial al acestora. Dreptul internaţional privat 
reglementează ansamblul raporturilor juridice care intră în conţinutul statutului personal, 
precum şi totalitatea raporturilor juridice care intră în conţinutul statutului patrimonial, în 
prezenţa elementului de extraneitate. 

 
III. Lex causae aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei 
  
1. Determinarea legii aplicabile 
Efectele personale şi efectele patrimoniale ale căsătoriei sunt supuse legii 

determinate după regulile menţionate în art. 2589 C. civ. 
Textul oferă trei puncte de legătură care servesc la identificarea legii aplicabile 

efectelor căsătoriei (regula), astfel încât orice ipoteză găseşte soluţie practică. Al 
patrulea punct de legătură vizează situaţia locuinţei familiei, căreia i se aplică legea 
locului situării imobilului. 

Regula. Reşedinţa obişnuită comună, cetăţenia şi locul celebrării căsătoriei sunt 
cele trei puncte de legătură, care se aplică în ordinea prevăzută de lege. Expresiile 
„în lipsă” (de reşedinţă obişnuită comună, „în lipsa cetăţeniei comune” – n.n.) 
sugerează că punctele de legătură se aplică potrivit cronologiei legale şi nu 
alternativ. 

Dacă părţile nu au nici reşedinţă obişnuită comună şi nici cetăţenie comună, se 
va aplica legea locului celebrării căsătoriei – caz în care legea este întotdeauna 
determinabilă. Primele două variabile (reşedinţa obişnuită şi cetăţenia) corespund 
determinării subiective a legii aplicabile efectelor căsătoriei. Locul încheierii căsătoriei 
este o soluţie de ultimă instanţă, la care părţile vor recurge atunci când nu sunt 
îndeplinite condiţiile aplicării unuia dintre celelalte două puncte de legătură, adică 
atunci când părţile nu au nici reşedinţă obişnuită comună şi nici cetăţenie comună. 
Este o modalitate de determinare obiectivă a legii aplicabile efectelor căsătoriei. 

Legea determinată subiectiv sau obiectiv se aplică efectelor personale, precum 
şi efectelor patrimoniale ale căsătoriei pe care această lege le reglementează şi de la 
care soţii nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial pe care îl aleg (art. 2589 
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alin. 2 C. civ.). Fac excepţie următoarele aspecte: drepturile soţilor asupra locuinţei 
familiei şi regimul unor acte juridice asupra acestei locuinţe – acestea fiind 
reglementate de legea locului situării imobilului (lex rei sitae). 

a. Dacă soţii au reşedinţă obişnuită comună, legea statului pe al cărui teritoriu 
se găseşte reşedinţa obişnuită comună va guverna efectele generale ale căsătoriei. 

Calificarea reşedinţei obişnuite comune a persoanei fizice este aceea de locuinţă 
principală, chiar dacă nu s-au îndeplinit formalităţile de înregistrare[7]. 

Conflicte mobile de legi. Reşedinţa obişnuită este un punct de legătură care intră 
în conţinutul legăturilor variabile. Ceea ce înseamnă că reşedinţa obişnuită comună 
poate suporta schimbări – de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat – din 
partea unuia dintre soţi sau din partea ambilor soţi, ulterior încheierii căsătoriei. 
Dacă numai unul dintre soţi, de exemplu, îşi schimbă reşedinţa obişnuită, soţii nu 
vor mai avea pentru viitor, reşedinţă obişnuită comună. 

Se va ajunge la situaţia în care efectele generale ale căsătoriei au fost guvernate 
de legea unui stat, la momentul încheierii căsătoriei, iar ulterior acestui moment, 
soţii sau unul dintre aceştia îşi stabilesc reşedinţa obişnuită pe teritoriul altui stat. 

Apare întrebarea dacă va suferi schimbări şi legea aplicabilă efectelor 
căsătoriei, consecutiv deplasării reşedinţei obişnuite pe teritoriul altui stat. Codul 
civil reglementează explicit aceste ipoteze, în textul referitor la conflictele mobile 
de legi (art. 2596 C. civ.). Din raţiuni de stabilitate şi continuitate, legea sub 
imperiul căreia au fost reglementate efectele căsătoriei continuă să reglementeze 
aceste efecte şi după schimbarea reşedinţei obişnuite. Conflictul mobil de legi este 
soluţionat prin aplicarea legii vechi, adică a legii vechii reşedinţe obişnuite 
comune. 

b. Dacă soţii nu au reşedinţă obişnuită comună, dar au cetăţenie comună, se va 
aplica legea statului a cărui cetăţenie o deţin în comun. Cetăţenia se dovedeşte 
conform legii statului a cărui cetăţenie se invocă (art. 2569 C. civ.). Cetăţenia a 
primit reglementare subsidiară faţă de reşedinţa obişnuită; ea va fi luată în 
considerare numai dacă soţii au reşedinţe obişnuite diferite. 

Conflicte mobile de legi. Schimbarea cetăţeniei după încheierea căsătoriei atrage 
aplicarea legii vechi, ca lege a cetăţeniei comune a soţilor. Conflictul mobil apare la 
momentul schimbării cetăţeniei, care este un punct de legătură mobil şi, deci, poate 
intra, succesiv, sub incidenţa a două sau mai multe sisteme de drept. Pentru a 
păstra stabilitatea în relaţiile personale şi patrimoniale ale soţilor, legiuitorul a 
înţeles să aplice efectelor generale ale căsătoriei aceeaşi lege sub incidenţa căreia au 
început să fie reglementate raporturile juridice (art. 2596 alin. 1 C. civ.). 

c. Dacă soţii nu au reşedinţă obişnuită comună şi nu au nici cetăţenie comună, 
se aplică legea locului unde căsătoria a fost celebrată. Spre deosebire de primele 
două puncte de legătură, locul celebrării căsătoriei este întotdeauna determinabil. 
Este un punct de legătură fix, care nu poate fi schimbat şi care nu face posibile 
conflictele mobile de legi. 
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Excepţia. Drepturile soţilor asupra locuinţei comune, precum şi regimul unor 
acte juridice asupra acestei locuinţe sunt supuse legii locului situării locuinţei 
comune (lex rei sitae). 

De asemenea, capacitatea persoanei de a se căsători înainte de majorat este 
guvernată de legea naţională a celui în cauză şi nu de legea aplicabilă efectelor 
generale ale căsătoriei. 

 
2. Privire asupra reglementării anterioare (Legea nr. 105/1992 privind regle-

mentarea raporturilor juridice de drept internaţional privat) 
Codul civil aduce o reglementare diferită a efectelor generale ale căsătoriei. 

Prevede ca principal punct de legătură reşedinţa obişnuită şi nu cetăţenia. Este o 
schimbare legislativă utilă, întrucât flexibilizează operaţiunea de determinare a 
legii aplicabile raportului juridic. 

Legea nr. 105/1992 a acordat prioritate cetăţeniei comune şi a aplicat, în 
subsidiar, domiciliul. În lipsă de cetăţenie comună şi de domiciliu comun, devenea 
aplicabilă legea statului pe al cărui teritoriu au reşedinţa comună sau legea statului 
unde au avut reşedinţa comună ori cu care întreţin, în comun, cele mai strânse 
legături[8]. Cetăţenia a constituit principalul reper, în general, în materia statutului 
personal şi familial, fiind secondată de domiciliu. S-au folosit noţiuni de drept 
(cetăţenie, domiciliu), la care actuala reglementare recurge numai în subsidiar. Nu 
a avut aplicabilitate reşedinţa obişnuită, deşi aceasta este o noţiune de fapt, mai 
simplu de determinat în relaţiile cu element de extraneitate. Din această perspec-
tivă, se poate afirma că reglementarea actuală este superioară celei conţinute în 
Legea nr. 105/1992. 

 
3. Domeniul legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei 
Domeniul de aplicare al legii efectelor căsătoriei are în vedere aria de aplicare a 

lex causae. Legea aplicabilă raportului juridic diferă, în funcţie de aspectele supuse 
examinării. Relaţiile personale nepatrimoniale dintre soţi sunt dominate de factori 
de localizare spaţială (reşedinţa obişnuită) şi, în secundar, de cetăţenie şi, respectiv, 
de legea locului de celebrare a căsătoriei. Relaţiile patrimoniale – altele decât 
raporturile juridice generate de regimul matrimonial – au aceleaşi puncte de reper. 
Separat reglementat, regimul matrimonial este guvernat de lex voluntatis, dar are 
un cuvânt de spus şi localizarea obiectivă, atunci când soţii nu aleg legea aplicabilă 
regimului matrimonial. 

Statutul personal al soţilor (relaţiile personale nepatrimoniale dintre soţi[9]) 
presupune un evantai de prerogative şi de obligaţii reciproce, dintre care amintim 
esenţialele: obligaţia de sprijin moral reciproc, obligaţia de respect reciproc, 
obligaţia de coabitare, obligaţia de fidelitate, obligaţia de a purta numele comun. În 
afara îndatoririlor de coabitare pe care legea le stabileşte, soţii păstrează o anumită 
independenţă, reflectată în ceea ce priveşte relaţiile sociale (pe nu sunt îndreptăţiţi 
să le controleze sau să le limiteze, unul celuilalt); profesia (pe care fiecare soţ o 
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alege liber, fără a fi nevoie de consimţământul celuilalt soţ); cetăţenia soţilor 
(cetăţenia nu se dobândeşte şi nu se pierde prin efectul căsătoriei)[10]. 

Statutul patrimonial al soţilor are ca element central regimul matrimonial, care a 
dobândit, prin dispoziţiile Cărţii a VII-a din Codul civil, o reglementare specifică 
raporturilor cu element străin. 

Alături de regimurile matrimoniale, statutul patrimonial include regimul 
primar imperativ, adică acele dispoziţii legale de la care soţii nu pot să deroge, 
indiferent de regimul matrimonial pe care l-au ales. În sfera regimului primar 
imperativ, doctrina[11] plasează drepturile soţilor cu privire la administrarea, 
folosinţa şi respectiv dispoziţia asupra bunurilor comune şi asupra bunurilor 
proprii, cheltuielile căsniciei, locuinţa familiei, precum şi aspecte privind munca în 
gospodărie, veniturile din profesie şi dreptul la compensaţie. Vom reveni, într-o 
secţiune distinctă, asupra regimului primar imperativ şi asupra regimurilor matri-
moniale cu element de extraneitate. 

Anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, lucrările de specialitate[12] 
includeau, în domeniul efectelor generale ale căsătoriei şi problema capacităţii de 
exerciţiu a femeii care se căsătorea înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. 

Actualmente, discuţia priveşte persoana minoră care dobândeşte, prin efectul 
căsătoriei, capacitate de exerciţiu[13]. „Minorul dobândeşte, prin căsătorie, 
capacitate deplină de exerciţiu (1). În cazul în care căsătoria a fost anulată, minorul 
care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea de 
exerciţiu deplină (2)” (art. 39 C. civ.). 

 
IV. Regimul primar imperativ 
 
1. Calificarea regimului primar imperativ 
Regimul primar imperativ este calificat doctrinar ca ansamblu de norme 

juridice care edictează reguli în principiu obligatorii pentru soţi, începând cu data 
încheierii căsătoriei, indiferent de regimul matrimonial pentru care aceştia au 
optat. Deşi concepute a fi de ordine publică, regulile regimului primar suportă 
unele derogări, expres prevăzute de lege. 

Codul civil român nu defineşte regimul primar imperativ, însă reglementează 
detaliat componentele acestuia: locuinţa familiei; cheltuielile căsătoriei; aspectele 
referitoare la independenţa economică şi socială a soţilor; „mecanismele de dozare 
a puterilor soţilor” asupra bunurilor comune şi asupra bunurilor proprii[14]. 

a. locuinţa familiei este calificată legal ca locuinţă comună a soţilor sau, dacă 
soţii sunt separaţi, locuinţa soţului la care se află copiii (art. 321 alin. 1 C. civ.). 

În dreptul internaţional privat (art. 2589 alin. 2 şi 3 C. civ.), drepturile soţilor 
asupra locuinţei familiei sunt guvernate de lex rei sitae, ca lege care permite optima 
administrare a situaţiei imobilului. Intră sub incidenţa acestei legi orice locuinţă a 
familiei, indiferent de titlul cu care este deţinut imobilul (drept real sau drept de 
creanţă), de faptul că imobilul este proprietatea exclusivă a unuia dintre soţi (chiar 
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dacă aceştia au optat pentru separaţia de bunuri), de faptul că face obiectul unui 
contract de închiriere încheiat de unul dintre soţi sau de ambii soţi etc. 

De asemenea, legea locului situării imobilului guvernează regimul actelor 
juridice asupra locuinţei familiei. Este vorba despre actele de dispoziţie (pentru 
care se cere consimţământul scris şi expres al fiecăruia dintre soţi), de actele de 
administrare (care au ca efect întreţinerea şi, respectiv, punerea în valoare a 
bunurilor) şi de actele de conservare, menite păstrării în patrimoniu a drepturilor 
dobândite de soţi. 

Cele două aspecte supuse lex rei sitae constituie excepţii de la regula potrivit 
căreia regimul primar imperativ este guvernat de aceeaşi lege care se aplică 
efectelor generale ale căsătoriei. Reamintim că efectele generale sunt supuse în 
ordine, legii reşedinţei obişnuite comune a soţilor, legii cetăţeniei comune a soţilor, 
legii statului de celebrare a căsătoriei. 

a. obligaţia de a suporta cheltuielile căsătoriei este compusă, conform art. 325  
C. civ.[15], din obligaţia de sprijin material reciproc între soţi şi de obligaţia de a 
contribui la cheltuielile pe care le presupune traiul comun al familiei. Cheltuielile 
căsătoriei sunt guvernate de legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei, 
conform art. 2589 alin. 2 C. civ. 

b. aspectele referitoare la independenţa economică şi socială a soţilor[16] sunt supuse 
legii efectelor generale ale căsătoriei. Prin urmare, intră în această categorie, 
autonomia profesională, autonomia patrimonială („Dacă prin lege nu se prevede 
altfel, fiecare soţ poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soţ sau cu terţe 
persoane”), autonomia bancară (fiecare soţ poate face singur depozite bancare, 
precum şi orice alte operaţiuni în legătură cu acestea, inclusiv după desfacerea sau 
încetarea căsătoriei) şi dreptul la informare (la cerere, soţul este obligat să ofere 
informaţii partenerului conjugal, date cu privire la bunurile, veniturile şi datoriile 
proprii; în caz de refuz nejustificat, aceste informaţii pot fi obţinute cu sprijinul 
instanţei de tutelă). 

c. „mecanismele de dozare a puterilor soţilor” asupra bunurilor comune şi asupra 
bunurilor proprii. Intră în această categorie, supusă legii aplicabile efectelor 
generale ale căsătoriei, totalitatea regulilor care stau la baza gestiunii bunurilor 
soţilor: mandatul convenţional, mandatul judiciar, autorizarea judiciară – în cazul 
din urmă, pentru anumite acte juridice, restrângerea judiciară a puterilor unuia 
dintre soţi poate fi dispusă de instanţa de tutelă atunci când celălalt soţ încheie acte 
juridice care pun în pericol grav interesele familiei. 

Rămâne să examinăm care dintre aceste aspecte intră sub incidenţa legii 
aplicabile efectelor căsătoriei. 

 
2. Legea aplicabilă regimului primar imperativ 
În dreptul familiei, efectele căsătoriei reprezintă un tot, care are în compoziţie 

efectele personale şi relaţiile patrimoniale (regimul primar imperativ şi regimurile 
matrimoniale) Aşadar, regimul matrimonial este o componentă a statutului 
patrimonial, alături de celelalte aspecte. 
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În dreptul internaţional privat al familiei, efectele căsătoriei sunt tratate dife-
renţiat, din perspectiva legii aplicabile. Codul civil român distinge efectele generale 
ale căsătoriei şi regimurile matrimoniale. Efectele generale cuprind efectele 
personale şi regimul primar imperativ, ambele supuse aceleiaşi legi aplicabile. 
Regimurile matrimoniale au reguli proprii de determinare a legii aplicabile. 

Dispoziţiile de drept internaţional privat tratează în texte distincte legea 
aplicabilă pentru efectele generale ale căsătoriei şi legea aplicabilă regimului 
matrimonial. Această tehnică sugerează faptul că, din punctul de vedere al 
efectelor căsătoriei, distingem norma juridică generală şi norma juridică specială. 

Norma juridică generală este cea cuprinsă în art. 2589 C. civ., care se referă la 
efectele generale ale căsătoriei. Efectele generale ale căsătoriei reprezintă o 
noţiune-cadru, care reuneşte ansamblul raporturilor juridice care funcţionează în 
căsătorie. Terminologia „efectele generale” sugerează că este vorba de efectele 
nepatrimoniale şi de efectele patrimoniale, fără includerea regimului matrimonial, 
care are reglementare separată, începând cu art. 2960 C. civ. 

Norma specială, care derogă de la cea generală, este legea aplicabilă locuinţei 
familiei (art. 2589 alin. 3 C. civ.) şi legea aplicabilă regimului matrimonial  
(art. 2590-2595 C. civ.). 

Opţiunea pentru o altă lege aplicabilă găseşte justificare. Regimurile matri-
moniale sunt asociate convenţiei matrimoniale, care este firesc să fie supusă voinţei 
părţilor – în mod asemănător oricărui contract. Majoritatea problemelor de drept 
internaţional privat gravitează în jurul regimurilor matrimoniale. Diversitatea 
reglementărilor – şi diferenţele legislative naţionale – sunt la originea preocu-
părilor de a găsi soluţiile optime din perspectivă pragmatică. Dreptul regimurilor 
matrimoniale cu element de extraneitate este un domeniu a cărui edificare este în 
progres şi care ridică multiple dificultăţi din punct de vedere practic. 

Regimul matrimonial nu intră sub incidenţa art. 2589 C. civ, care regle-
mentează legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei. Regimul matrimonial 
este sub „autoritatea” voinţei părţilor, astfel că el va fi guvernat de lex voluntatis. În 
materia regimurilor matrimoniale, lex voluntatis este o aplicaţie particulară a 
principiului libertăţii de alegere şi de modificare a regimului matrimonial. 

Concluzionând, constatăm absenţa unităţii legii aplicabile efectelor căsătoriei. 
Reglementarea naţională este complexă, dar necesară, întrucât oferă opţiuni pentru 
legea aplicabilă regimului matrimonial, convenţiei de alegere a legii aplicabile şi 
convenţiei matrimoniale. Acoperă şi situaţiile în care soţii aleg un regim matri-
monial, dar şi cazurile în care soţii se mulţumesc cu regimul comunităţii legale. 

 
V. Regimurile matrimoniale cu element de extraneitate 
 
1. Aspecte generale. Probleme de calificare 
Mobilitatea persoanelor nu ţine seama de graniţele naţionale. Interesele private 

au depăşit întotdeauna frontierele convenţionale şi au generat probleme specifice, 
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care angrenează sistemele juridice în spaţiu şi timp. În materie matrimonială, o 
dată mai mult, se resimte presiunea identificării unor soluţii care să nu înfrângă 
regulile naţionale de drept internaţional privat. 

Dificultăţile apar încă din faza calificării noţiunilor. Importanţa calificării 
primare este pusă în prezenţă prin faptul că este vectorul determinant al legii 
aplicabile raporturilor patrimoniale ale soţilor. Regimurile matrimoniale sunt 
supuse complexităţii relaţiilor private internaţionale şi nu este simplu de oferit o 
soluţie unitară de calificare. 

În general, statutul familial este una dintre materiile dorite la armonizare şi la 
unificare. În acelaşi timp, este una dintre materiile dificil de armonizat şi unificat, 
datorită amprentei naţionale – care reprezintă încă nucleul dur al lucării legislative. 
Se enunţă constant necesitatea imperioasă a adoptării de soluţii comune pentru 
conflictele de legi şi pentru conflictele de jurisdicţii. În acelaşi timp, specificul 
sistemelor juridice naţionale atenuează, de multe ori, demersul internaţional şi îl 
opreşte la frontiera conflictelor de legi. 

În mod special, regimurile matrimoniale reflectă obstacolele unificării, fără a se 
întrezări, deocamdată, o perspectivă legislativă certă. Spre dovadă, convenţiile 
internaţionale, puţine la număr, au fost ratificate doar de câteva state. Această 
împrejurare denotă nu atât lipsa intenţiei de armonizare legislativă, din partea 
statelor, cât absenţa de moment a unor soluţii normative agreate la nivel european 
şi internaţional. 

Din rândul categoriilor problematice la calificare face parte şi regimul 
matrimonial[17]. Calificarea acestuia este revendicată simultan de materia 
bunurilor, de cea a statutului personal şi de cea a actului juridic[18]. 

Calificarea regimului matrimonial ca şi categorie ce apaţine statutului real este 
întemeiată pe soluţia lex rei sitae. Promotorii acestei teze se prevalează de impor-
tanţa imobilelor în ansamblul bunurilor soţilor. Protecţia bunurilor imobile 
corespunde unui interes social, care depăşeşte sfera intereselor private ale soţilor. 
Astfel că regimul matrimonial este privit ca instituţie grefată pe statutul real, 
caracterizat, prin excelenţă, de teritorialitate. S-a observat, în revanşă, că în această 
variantă, regimul matrimonial implică situaţii cu soluţii juridice diferite, atunci 
când bunurile soţilor se află pe teritoriul unor state diferite. 

Calificarea regimului matrimonial ca aspect care ţine de statutul personal se 
fundamentează pe faptul că izvorul său este căsătoria. Pe acest considerent, legea 
aplicabilă regimului matrimonial este legea naţională, atât pentru efectele 
personale, cât şi pentru efectele patrimoniale. Neajunsurile concepţiei personaliste 
sunt puse în lumină atunci când soţii au naţionalităţi diferite şi când punctele de 
legătură sunt variabile, deoarece schimbarea cetăţeniei, a domiciliului sau a 
reşedinţei obişnuite, va antrena conflicte mobile de legi. 

Realismul tezei rezidă în strânsa dependenţă între regimul matrimonial şi 
căsătorie. Nu există regim matrimonial în afara căsătoriei. Soarta regimului matri-
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monial depinde de căsătorie: regimul matrimonial ia naştere ca urmare a căsă-
toriei, operează pe parcursul acesteia şi încetează odată cu disoluţia căsătoriei. 

Calificarea regimului matrimonial ca act juridic îşi are sorgintea în caracterul 
contractual al convenţiei matrimoniale. Configurarea regimului matrimonial, în 
limitele permise de lege, se realizează prin convenţia matrimonială. În măsura în 
care convenţia matrimonială este reglementată, teza contractualistă are avantajul 
de a asigura unitatea de regim juridic pentru bunurile soţilor, având în vedere că 
acestea vor fi supuse unei legi unice: legea aplicabilă regimului matrimonial, în 
ansamblul său. inconvenientul apare în cazul în care păţile nu au ales legea 
aplicabilă şi se recurge la localizare. De la stat la stat, punctele de legătură în raport 
de care se determină lex causae sunt diferite. 

Această ultimă teză prezintă avantajul că lex voluntatis se pliază pe principiul 
libertăţii matrimoniale, garantate convenţional (art. 12 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului). De asemenea, legea determinată în baza autonomiei de voinţă 
nu face diferenţa între bunurile soţilor, ci se aplică acestor bunuri, indiferent de 
natura mobilă sau imobilă ori de locul unde sunt situate. Autonomia de voinţă 
gestionează conflictele mobile de legi, de regulă, prin raportare la legea pe care 
soţii au desemnat-o la data încheierii căsătoriei. 

 
2. Calificarea actuală a noţiunii de „regim matrimonial” 
Recurgem la dispoziţiile dreptului familiei, care surprind accepţiunile regi-

mului matrimonial. Dreptul român enumeră regimurile matrimoniale[19], iar 
doctrina surprinde esenţa acestora. Într-o accepţiune restrânsă, regimul matri-
monial desemnează ansamblul normelor juridice care guvernează raporturile 
dintre soţi cu privire la drepturile şi obligaţiile pecuniare ale vieţii conjugale, 
precum şi regulile care privesc gestionarea acestora. Sensul larg al noţiunii include 
atât relaţiile dintre soţi cu privire la bunuri, cât şi raporturile patrimoniale stabilite 
între soţi şi terţi[20]. 

 
3. Importanţa calificării regimului matrimonial în dreptul conflictual 
Viziunea marilor sisteme de drept asupra noţiunii de regim matrimonial este 

net diferită. Dreptul continental „a imprimat o viziune specială asupra raporturilor 
patrimoniale dintre soţi, insistând asupra existenţei unui statut patrimonial specific al 
persoanei căsătorite faţă de persoana celibatară”[21]. Libertatea de alegere se 
concretizează în posibilitatea de a opta pentru unul din regimurile matrimoniale 
reglementate alternativ ori de a le combina sau de a alege doar regimul matri-
monial expres prevăzut de lege. Dreptul francez poate fi oferit ca exemplu de 
model complex de regimuri matrimoniale, totalitatea reglementărilor în materie 
alcătuind ceea ce doctrina numeşte „dreptul regimurilor matrimoniale”. 

Paralel, dreptul musulman, arab şi sistemul de common law au drept caracte-
ristică faptul că ignoră regimurile matrimoniale, utilizând o serie de reguli care nu 
constituie ansambluri coerente şi stabile. De pildă, în common law operează 
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separaţia de bunuri, iar căsătoria, în general, nu produce consecinţe juridice asupra 
bunurilor soţilor. Aceştia pot să recurgă la contractele prenupţiale, menite regle-
mentării tuturor aspectelor vieţii conjugale, acestea nefiind convenţii destinate 
efectelor patrimoniale ale căsătoriei[22]. 

Rezultă că regimul matrimonial este diferit calificat în cadrul sistemelor de 
drept, ceea ce înseamnă că legea aplicabilă regimului matrimonial cunoaşte 
diferenţe semnificative. 

 
4. Legea aplicabilă regimului matrimonial – conform Codului civil 
În dreptul internaţional privat român sunt consacrate două modalităţi de 

determinare a legii aplicabile regimului matrimonial. 
La alegere, soţii au posibilitatea să desemneze una dintre legile menţionate la 

art. 2590 alin. 2 lit. a-c C. civ. (determinarea subiectivă, care dă prioritate preferinţei 
soţilor). În cazul în care soţii nu au ales legea aplicabilă, regimul matrimonial va fi 
guvernat de legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei. Determinarea obiectivă 
a legii se foloseşte de regulile prevăzute de art. 2589 alin. 1 C. civ. (legea aplicabilă 
efectelor generale ale căsătoriei). Prin urmare, dacă norma specială (art. 2590 alin. 2 
lit. a-c C. civ.) care reglementează legea aplicabilă regimului matrimonial, nu 
conduce la identificarea niciunei legi, se va aplica norma generală în materia 
efectelor căsătoriei (art. 2589 alin. 1), care face întotdeauna posibilă indicarea legii 
aplicabile. 

Modalitatea de desemnare a legii aplicabile este încheierea convenţiei de alegere a 
legii aplicabile regimului matrimonial, reglementată distinct, în art. 2591 C. civ. 
Modalitatea de schimbare a legii aplicabile alese, cu o altă lege aplicabilă, este de 
asemenea, convenţia prevăzută de art. 2591 C. civ. 

Legea aleasă de soţi poate fi schimbată oricând cu o altă lege aplicabilă 
regimului matrimonial, cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru 
încheierea convenţiei respective. „Oricând” înseamnă fie anterior încheierii 
căsătoriei, fie la momentul căsătoriei, fie în timpul căsătoriei. Regimul matrimonial 
poate fi ales înainte de încheierea căsătoriei, în momentul încheierii căsătoriei sau 
după încheierea căsătoriei. Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului 
matrimonial se poate încheia înainte de încheierea căsătoriei, la momentul cele-
brării acesteia sau în timpul căsătoriei. În mod corespunzător, schimbarea legii 
aplicabile se poate realiza înainte de încheierea căsătoriei (dacă legea aplicabilă a 
fost aleasă înainte de încheierea căsătoriei), la momentul căsătoriei (dacă legea 
aplicabilă a fost aleasă înainte de căsătorie) ori în timpul căsătoriei (dacă legea 
aplicabilă a fost aleasă înainte de căsătorie sau la celebrarea acesteia). 

Legea nou aleasă trebuie să fie una dintre legile indicate ca variante la literele 
a-c ale art. 2590 alin. 2 C. civ. (textul nu distinge, astfel că soţii au la dispoziţie 
aceleaşi trei variante, de fiecare dată când aleg sau când schimbă legea aplicabilă 
regimului matrimonial). 
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5. Lex voluntatis în materia regimului matrimonial 
Codul civil român supune regimul matrimonial legii alese de soţi (art. 5290 

alin. 1 C. civ.). 
Se consacră astfel autonomia de voinţă, cu precizarea că dreptul de alegere a 

legii aplicabile operează în raport cu legile limitativ puse la dispoziţie de legiuitor. 
Soţii au alegere între trei legi: 

a. legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la data 
alegerii. Nu este necesar ca soţii să aibă reşedinţă obişnuită comună; paleta de 
alegere este largă şi pot recurge la legea statului reşedinţei obişnuite a oricăruia 
dintre ei; 

b. legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii. Chiar dacă 
soţii nu au cetăţenie comună, este aplicabilă lex patriae a oricăruia dintre ei; 

c. legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuită comună după celebrarea 
căsătoriei. Indicaţia „prima” reşedinţă obişnuită comună semnifică faptul că 
reşedinţa obişnuită comună a soţilor poate suferi schimbări după celebrarea 
căsătoriei. Punct de legătură variabil, reşedinţa obişnuită este generatoare de 
conflicte mobile de legi, odată cu deplasarea sa de pe teritoriul unui stat pe 
teritoriul altui stat. 

 
6. Determinarea obiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial 
„Dacă soţii nu au ales legea aplicabilă regimului lor matrimonial, acesta este 

supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei” (art. 2592 C. civ.). Se va 
aplica, fie legea reşedinţei obişnuite comune a soţilor, fie legea cetăţeniei comune, 
fie lex loci celebrationis. 

 
7. Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial 
Legea regimului matrimonial se aplică următoarelor aspecte, expres menţionate 

în art. 2593 C. civ.: 
a. condiţiile de validitate a convenţiei privind alegerea legii aplicabile, cu excepţia 

capacităţii. În timp ce capacitatea fiecărui soţ sau viitor soţ de a încheia convenţia de 
alegere, este supusă legii naţionale a soţului respectiv, celelalte condiţii de vali-
ditate sunt guvernate de legea regimului matrimonial. 

Se impun câteva precizări. În rândul condiţiilor de validitate intră (în afară de 
capacitate) consimţământul, obiectul şi cauza, adică cerinţele de fond ale 
contractului. Toate acestea se supun legii alese pentru regimul matrimonial, cu 
excepţia capacităţii. Tot între condiţiile de validitate ale contractului se înscrie şi 
forma[23] – întrucât este o convenţie pentru care legea indică forma care trebuie 
respectată ad solemnitatem (înscris semnat şi datat de soţi, conform art. 2591 alin. 2 
C. civ.).; 

b. admisibilitatea şi condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale, mai puţin 
capacitatea. 

Admisibilitatea convenţiei matrimoniale este un aspect care se referă la posi-
bilitatea încheierii convenţiei matrimoniale, conform reglementărilor din sistemul 
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de drept aplicabil acesteia. Nu toate sistemele de drept cunosc instituţia convenţiei 
matrimoniale, iar sistemele care o consacră pot să conţină reglementări diferite. De 
exemplu, în dreptul român, convenţia matrimonială este admisibilă (şi necesară) în 
cazul când soţii optează pentru alt regim matrimonial decât comunitatea legală. 

Condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale sunt cele expres prevăzute 
în materia contractelor, cu particularităţile menţionate la art. 330 şi urm. C. civ.,  
art. 2594 C. civ. 

Forma convenţiei matrimoniale se supune însă unei alte legi, determinate 
conform art. 2594 C. civ. Astfel că, în mod riguros, textul art. 2593 lit. b C. civ. ar fi 
trebui să se refere doar la ”admisibilitatea şi condiţiile de fond [n.n.] ale convenţiei 
matrimoniale, mai puţin capacitatea”. 

c. limitele alegerii regimului matrimonial. Considerăm că reglementarea limitelor 
alegerii regimului matrimonial nu era necesară, în contextul enumerării aspectelor 
care intră în domeniul legii aplicabile regimului matrimonial. Limitele de alegere a 
regimului matrimonial constituie o faţetă a obiectului regimului matrimonial, iar 
obiectul este o condiţie de fond a convenţiei matrimoniale, care are reglementare 
expresă în alt text al Codului civil (lit. b, art. 2593). 

Limitele de alegere a regimului matrimonial sunt reprezentate de principiile 
generale ale contractelor (limitele generale) şi de regulile speciale care operează în 
raport cu regimurile matrimoniale (limitele speciale). 

d. posibilitatea schimbării regimului matrimonial şi efectele acestei schimbări. 
Regimurile matrimoniale sunt mutabile, în condiţiile stabilite de lege. 

Posibilitatea schimbării regimului matrimonial există, după încheierea căsătoriei, 
conform art. 369 alin. 1 C. civ., doar dacă a trecut un an de la data încheierii 
căsătoriei. 

Modificarea regimului matrimonial prin acordul de voinţă al soţilor sau pe cale 
judiciară este subordonată legii aplicabile regimului matrimonial. Concomitent, 
trebuie să fie îndeplinite cerinţele legale ale modificării convenţionale (încheierea 
unei convenţii matrimoniale de înlocuire sau de modificare a regimului 
matrimonial sub care s-au căsătorit soţii, cu condiţiile de fond şi de formă impuse 
de lege) şi cerinţele modificării pe calea instanţei de judecată (existenţa dovedită a 
culpei unuia dintre soţi; gestiunea comună care ar putea pune în pericol interesele 
familiei; unul dintre soţi încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale 
familiei; există o solicitare a soţului nevinovat pentru separaţia judiciară de 
bunuri). 

Efectele modificării convenţionale şi efectele modificării judiciare ale regimului 
matrimonial intră sub incidenţa legii regimului matrimonial (avem în vedere atât 
efectele între soţi, cât şi opozabilitatea modificării regimului matrimonial faţă de 
terţi)[24]. 

e. conţinutul patrimoniului fiecăruia dintre soţi, drepturile soţilor asupra bunurilor, 
precum şi regimul datoriilor soţilor. Aceste aspecte, care sunt particularizate pentru 
fiecare tip de regim matrimonial, respectă legea aplicabilă regimului matrimonial 
în ansamblu, conform determinării subiective sau obiective a acesteia. 
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f. încetarea şi lichidarea regimului matrimonial, precum şi regulile privind împărţeala 
bunurilor comune. 

Legea determinată ca fiind aplicabilă regimului matrimonial guvernează 
aspectele de încetare şi de lichidare a acestuia. Potrivit principiului accesorium 
sequitur principale, regimul matrimonial încetează odată cu disoluţia căsătoriei 
(desfiinţare, desfacere, încetare). Încetarea sau modificarea regimului matrimonial 
antrenează lichidarea acestuia. 

g. condiţiile de formă ale convenţiei de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial 
(conform art. 2591 alin. 2 C. civ., condiţiile de formă ale acestei convenţii pot fi 
supuse, alternativ, legii aplicabile regimului matrimonial ori legii locului de 
încheiere a convenţiei de alegere). 

h. condiţiile de formă ale convenţiei matrimoniale (potrivit art. 2594 C. civ.: 
convenţia matrimonială se supune, din punctul de vedere al condiţiilor de formă, 
fie legii aplicabile regimului matrimonial, fie legii locului încheierii convenţiei 
matrimoniale). 

i. măsurile de publicitate şi opozabilitatea regimului matrimonial faţă de terţi  
(art. 2595 alin. 1 C. civ.). Excepţiile sunt prevăzute de alineatul 2 al art. 2595. 

Considerăm, alături de alţi autori, că lista legală a domeniului de aplicare a 
legii regimului matrimonial este exemplificativă[25]. O instituţie atât de complexă 
cum este regimul matrimonial nu poate fi închisă în graniţele aspectelor men-
ţionate de art. 2593 alin. 1 C. civ. 

Prin excepţie de la art. 2593 C. civ., legea aplicabilă regimurilor matrimoniale nu 
guvernează formarea loturilor, precum şi atribuirea loturilor. Aceste aspecte vor fi 
supuse legii statului pe teritoriul căruia sunt situate bunurile la data partajului. 

 
8. Publicitatea şi opozabilitatea regimului matrimonial faţă de terţi 
Regula 
Cele două categorii de măsuri – destinate publicităţii şi respectiv, destinate 

opozabilităţii regimului matrimonial – sunt guvernate de legea aplicabilă 
regimului matrimonial (art. 2595 alin. 1 C. civ.). 

Regula de drept comun se aplică şi în situaţiile menţionate la art. 2595 alin. 2 
lit. a şi b C. civ. 

Excepţia 
Prin excepţie de la regula enunţată, se va aplica o altă lege, în cazul în care 

unul dintre soţi (sau ambii soţi) şi terţul cu care intră în raporturi juridice au, la 
data naşterii raportului juridic, reşedinţa obişnuită pe teritoriul aceluiaşi stat. În 
acest caz, se va aplica legea acestui stat. 

Conflictul mobil de legi se soluţionează prin aplicarea legii vechi (art. 2595  
alin. 2 C. civ.). 

Excepţia are rolul de a proteja terţii de bună-credinţă, astfel că, pentru cazuri 
determinate, nici excepţia nu este aplicabilă. Codul civil reglementează două 
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categorii de situaţii când excepţia nu găseşte aplicare şi, prin urmare – fie se revine 
la regula de drept comun, fie se aplică lex rei sitae: 

1. a. 2595 alin. 2 lit. a C. civ.: dacă au fost îndeplinite condiţiile de publicitate 
sau de înregistrare prevăzute de legea aplicabilă regimului matrimonial, atunci se 
va aplica legea regimului matrimonial (adică se revine la regula de drept comun 
prevăzută în art. 2595 alin. 1 C. civ.). Este ipoteza în care măsurile de publicitate/ 
înregistrare erau deja îndeplinite la data naşterii raportului juridic[26]; 

2. b. 2595 alin. 2 lit. b C. civ.: dacă terţul cunoştea, la data naşterii raportului 
juridic, regimul matrimonial ori l-a ignorat din imprudenţă, se va aplica regula de 
drept comun. Aplicarea normei de drept comun este justificată de culpa terţului, 
care exclude aplicarea măsurilor de protecţie; 

3. c. 2595 alin. 2 lit. c C. civ.: dacă au fost respectate regulile de publicitate imo-
biliară reglementate de legea statului pe al cărui teritoriu este situat imobilul, va fi 
aplicabilă lex rei sitae. 

 
VI. Categorii de convenţii reglementate de Codul civil român în materia 

regimului matrimonial cu element de extraneitate[27] 
Două tipuri de convenţii sunt reglementate de actualul Cod civil român, cu 

detalii semnificative pentru raporturile cu element de extraneitate. 
Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial este o figură juridică 

inedită în dreptul român. Ea nu este obligatoriu a fi încheiată, fiind cerută în 
situaţiile de determinare subiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial, adică 
atunci când părţile înţeleg să aleagă, ele însele, această lege. Dacă soţii nu 
desemnează legea aplicabilă, se va aplica legea care cârmuieşte efectele generale 
ale căsătoriei, aşadar nu va exista o convenţie de alegere a materiei legii aplicabile 
regimului matrimonial. Convenţia de alegere a legii aplicabile este specifică 
dreptului internaţional privat, dar reprezintă o noutate legislativă chiar şi pentru 
dreptul internaţional privat român. 

Convenţia matrimonială ocupă un spaţiu mai larg decât în reglementarea 
anterioară, din Legea nr. 105/1992. Dispoziţiile de drept internaţional privat se 
corelează, în mod necesar, cu prevederile de dreptul familiei (art. 329-338 C. civ.). 

Convenţia matrimonială este facultativă pentru soţi, în sensul că o căsătorie 
poate fi celebrată, chiar în absenţa desemnării de către aceştia a regimului matri-
monial. În cazul din urmă este clar că soţii încheie căsătoria sub regimul comu-
nităţii legale, împrejurare care nu solicită încheierea unei convenţii matrimoniale. 

 
1. Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial 
Calificarea noţiunii de „convenţie de alegere a legii aplicabile” 
Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial are o fizionomie 

proprie, specifică dreptului internaţional privat. Acest tip de convenţie se legiti-
mează prin existenţa elementului de extraneitate în cadrul raportului de drept 
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privat. În dreptul substanţial nu există element de extraneitate, motiv pentru care 
nu se pune problema unei legi aplicabile regimului matrimonial. 

Codul civil nu defineşte convenţia de alegere a legii aplicabile regimului 
matrimonial. Suntem în prezenţa unui contract încheiat de soţi sau de viitorii soţi, care 
are ca obiect alegerea legii care se va aplica regimului matrimonial sau schimbarea legii 
aplicabile[28]. Aceasta este calificarea primară, care suprinde notele comune cate-
goriei de convenţie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial. 

Legea aplicabilă regimului matrimonial este desemnată de părţi conform 
prescripţiilor art. 2590 alin. 2 lit. a-c C. civ., ceea ce înseamnă că alegerea este 
posibilă numai dintre variantele limitativ prevăzute de lege. 

În dreptul român, convenţia de alegere a legii aplicabile este un contract numit, 
întrucât este reglementată ca atare în Codul civil (art. 2591). Ea trebuie încheiată, ad 
validitatem, în formă solemnă, ca înscris semnat şi datat de soţi sau de viitorii soţi. 

Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial se prezintă fie ca 
un contract de sine stătător, fie ca o clauză inserată în convenţia matrimonială a 
părţilor. 

Momentul încheierii convenţiei de alegere a legii aplicabile regimului matri-
monial se situează: înainte de celebrarea căsătoriei, la încheierea căsătoriei sau în 
timpul căsătoriei. 

Condiţiile de validitate ale convenţiei de alegere 
Condiţiile de fond ale convenţiei de alegere a legii aplicabile regimului matri-

monial sunt guvernate de legea aleasă pentru regimul matrimonial, mai puţin 
problema capacităţii (art. 2593 alin. 1 lit- a C. civ.). Aceasta din urmă se va 
determina după legea naţională a persoanei fizice, conform dispoziţiilor de drept 
comun prevăzute de art. 2572 alin. 1 C. civ. 

Pentru validitate, convenţia de alegere trebuie încheiată în formă scrisă. 
Înscrisul constatator se cere a fi semnat şi datat de soţi sau, dacă se încheie înainte 
de căsătorie, de către viitorii soţi. 

Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial poate îmbrăca 
două forme. Soţii sau viitorii soţi pot să aleagă calea încheierii convenţiei de alegere, 
ca şi contract de sine-stătător, distinct de convenţia matrimonială. În acest caz, vor 
exista două convenţii: convenţia matrimonială şi convenţia de alegere a legii 
aplicabile regimului matrimonial. A doua soluţie este ca, în cadrul convenţiei 
matrimoniale, să fie inserate una sau mai multe clauze referitoare la legea apli-
cabilă regimului matrimonial. Este recomandabil ca trimiterea să fie expresă în 
cuprinsul convenţiei matrimoniale, aşa încât să nu existe niciun dubiu cu privire la 
acordul de voinţă privind legea aleasă pentru regimul matrimonial. Este important 
ca, indiferent de modalitatea pentru care se optează, alegerea legii aplicabile să fie 
expresă şi să fie neîndoielnică. 

Printr-o normă de conflict unilaterală este reglementată situaţia în care con-
diţiile de formă se supun legii române. În acest caz, convenţia de alegere va 
respecta, imperativ, exigenţele de formă stabilite de legea română pentru convenţia 
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matrimonială. Avem în vedere, în special, reglementarea potrivit căreia convenţia 
matrimonială se perfectează în faţa notarului public, prin înscris autentic, cu 
consimţământul tuturor părţilor, exprimat în condiţiile legii. 

Condiţiile de formă urmează fie legea regimului matrimonial, fie legea locului 
încheierii convenţiei de alegere (locus regit actum). 

Schimbarea legii aplicabile regimului matrimonial 
Schimbarea legii aplicabile este posibilă, odată ce părţile doresc ca un alt sistem 

de drept să guverneze statutul lor patrimonial. Practic, printr-un nou acord de 
voinţă, soţii sau viitorii soţi desemnează o nouă lege aplicabilă, care poate aleasă 
numai dintre alternativele indicate de Codul civil. 

Legea română nu pune condiţii suplimentare pentru schimbarea legii apli-
cabile regimului matrimonial. Trebuie să se respecte variantele oferite de legiuitor 
şi condiţiile de formă reglementate pentru convenţia de alegere a legii aplicabile 
regimului matrimonial. Spre deosebire de situaţia când se schimbă regimul 
matrimonial, modificarea legii aplicabile regimului matrimonial nu este condi-
ţionată din punct de vedere temporal. Mai precis, modificarea convenţională a 
regimului matrimonial se poate realiza numai dacă a trecut un an de la data 
încheierii căsătoriei (este vorba de situaţia în care regimul matrimonial se schimbă 
după data căsătoriei, întrucât aceasta este data de la care el produce efecte juridice). 
În schimb, convenţia de schimbare a legii aplicabile regimului matrimonial poate 
interveni oricând (în absenţa unei interdicţii legale şi în virtutea faptului că 
desemnarea legii aplicabile nu este asociată alegerii unui anume regim matri-
monial). 

Efectele schimbării legii aplicabile se produc numai pentru viitor – în cazul în 
care soţii nu au stipulat altfel. În nicio situaţie, schimbarea legii aplicabile regi-
mului matrimonial nu poate prejudicia drepturile terţilor. 

 
2. Convenţia matrimonială 
Calificarea convenţiei matrimoniale cu element de extraneitate 
Într-o calificare primară a noţiunii, convenţia matrimonială este „actul juridic 

de alegere sau, după caz, de modificare a regimului matrimonial”[29] ori acordul 
de voinţă al soţilor, prin care aceştia convin asupra regimului juridic căruia îi vor 
supune bunurile lor[30]. 

Terminologia dreptului comparat diferă la desemnarea convenţiei matri-
moniale: „convenţie de căsătorie”, „contract matrimonial”, „contract de căsătorie”, 
„acord prenupţial” ş.a. Totuşi, nu întotdeauna termenii sunt utilizaţi ca echivalenţi. 
În doctrină s-a observat că, spre exemplu, contractul de căsătorie este un tipar mai 
larg, care poate conţine, pe lângă convenţia matrimonială care se ocupă de regimul 
matrimonial adoptat de soţi şi alte reglementări: recunoaşterea unui copil, respon-
sabilităţile soţilor cu privire la creşterea copiilor din căsătorii anterioare şi a celor 
care urmează să se nască, regimul donaţiilor făcute de părinţii soţilor etc.[31] 
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Astfel calificată, convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat este un 
act juridic solemn, bilateral, cu caracter oneros, accesoriu căsătoriei şi cu 
afectaţiune specifică (organizează raporturile patrimoniale generate de căsătorie şi 
se circumscrie limitelor căsătoriei). Prin natură şi caractere juridice, convenţia 
matrimonială se diferenţiază de căsătorie, de promisiunea de căsătorie, de con-
venţia de curtaj matrimonial, de concubinaj şi de parteneriatele civile înregistrate 
(pactele civile de solidaritate)[32]. 

Opozabilitatea faţă de terţi a convenţiei matrimoniale este strict subordonată 
înscrierii în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, conform  
art. 334 alin. 1 C. civ. 

Admisibilitatea convenţiei matrimoniale 
Admisibilitatea este un element reglementat expres în dispoziţiile legii române 

de drept internaţional privat, cu prilejul delimitării domeniului de aplicare a legii 
aplicabile regimului matrimonial. 

Admisibilitatea convenţiei matrimoniale se referă la cazurile în care legea prevede 
încheierea acesteia. Sistemul român de drept obligă la încheierea convenţiei matri-
moniale atunci când se optează pentru un alt regim matrimonial decât comunitatea 
legală (art. 329 C. civ.). În raport cu sistemul român de drept, convenţia matri-
monială se încheie atunci când soţii optează pentru comunitatea convenţională de 
bunuri sau dacă aleg regimul separaţiei de bunuri. 

Admisibilitatea convenţiei matrimoniale presupune corelarea cu câteva 
aspecte cu valoare de principii. 

1. a. admisibilitatea convenţiei matrimoniale este o reverberaţie/ o faţetă a 
principiului libertăţii contractuale. Prin acord de voinţă, soţilor sau viitorilor soţi le 
este recunoscut dreptul de a-şi reglementa statutul patrimonial, în modalităţile 
convenţionale prevăzute de lege; 

2. b. admisibilitatea operează numai în raport cu variantele expres regle-
mentate de dreptul familiei. Aşa cum s-a menţionat[33], libertatea de a contracta, 
exprimată prin convenţia matrimonială, are propriile restrângeri. Nu este o 
admisibilitate absolută, aşa cum încheierea convenţiei matrimoniale nu este o 
libertate absolută. Părţile pot varia între modelele puse la dispoziţie de legiuitor, 
fără a avea însă libertatea de a crea o convenţie matrimonială-hibrid, care să 
combine caracteristici împrumutate din mai multe regimuri matrimoniale şi nici 
posibilitatea de a crea un nou regim matrimonial. Pentru fiecare tip de regim 
matrimonial poate fi utilizat doar modelul prevăzut de Codul civil; 

3. c. admisibilitatea convenţiei matrimoniale este îngrădită de regulile regi-
mului primar. Indiferent pentru care regim matrimonial optează (regim care 
presupune convenţie matrimonială), părţile sunt ţinute să respecte regulile 
imperative, impuse de lege cu titlu de regim primar, precum şi dispoziţiile 
referitoare la efectele legale extrapatrimoniale ale căsătoriei (egalitatea în drepturi a 
soţilor, autoritatea părintească)[34]. 
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Condiţiile de fond şi condiţiile de formă 
Codul civil conţine două texte referitoare la condiţiile de încheiere a convenţiei 

matrimoniale: 
„Legea aplicabilă regimului matrimonial reglementează […] admisibilitatea şi 

condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale, cu excepţia capacităţii”  
(art. 2593 alin. 1 lit. b) 

„Condiţiile de formă cerute pentru încheierea convenţiei matrimoniale sunt 
cele prevăzute de legea aplicabilă regimului matrimonial sau cele prevăzute de 
legea locului unde aceasta se încheie” (art. 2594). 

Condiţiile de fond 
Calificarea noţiunii de „condiţii de fond ale convenţiei matrimoniale” 
Intră în categoria condiţiilor de fond ale convenţiei matrimoniale, aspectele 

referitoare la capacitate, consimţământ, obiect şi cauză[35]. Vom face referire 
distinctă la forma convenţiei matrimoniale (Codul civil român reglementează 
forma solemnă, ad validitatem). 

Legea aplicabilă 
Consimţământul, obiectul şi cauza convenţiei matrimoniale sunt guvernate de 

legea aplicabilă regimului matrimonial, adică legea aleasă de soţi sau legea 
efectelor generale ale căsătoriei: 

1. a. legea aleasă de soţi (alternativ): legea reşedinţei obişnuite a unuia dintre 
soţi la data alegerii regimului matrimonial; legea cetăţeniei oricăruia dintre soţi la 
data alegerii; legea primei reşedinţe obişnuite comune după celebrarea căsătoriei; 

2. b. legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei (adică, în ordine, legea 
reşedinţei obişnuite comune a soţilor, legea cetăţeniei comune a soţilor, legea 
locului celebrării căsătoriei). 

Aspecte supuse legii aplicabile condiţiilor de fond 
Capacitatea de a încheia convenţia matrimonială este supusă legii naţionale, adică 

lex patriae sau legea reşedinţei obişnuite. Capacitatea de a încheia convenţia 
matrimonială poate fi urmărită în două momente: anterior încheierii căsătoriei sau 
în timpul căsătoriei. 

Înainte de căsătorie convenţia matrimonială poate fi încheiată numai de către 
persoana care a împlinit vârsta matrimonială, adică de către major sau de către 
minorul care a împlinit 16 ani. Ca urmare a emancipării, persoana minoră (femeie 
sau bărbat) dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu. Aşadar, va putea să încheie 
singură convenţia matrimonială, fără a fi necesară încuviinţarea părintească şi 
autorizarea ocrotitorului legal şi nici autorizarea instanţei de tutelă, în mod analog 
cerinţelor de încheiere a căsătoriei. 

Consimţământul la încheierea convenţiei matrimoniale se exprimă personal sau 
prin mandatar şi trebuie să întrunească cerinţele generale de validitate pentru 
încheierea unui contract. Consimţământul este supus legii aplicabile regimului 
matrimonial, adică legii determinate conform art. 2590 şi art. 2592 C. civ. 
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Obiectul constă în determinarea statutului patrimonial, concretizat în unul 
dintre regimurile matrimoniale posibil de reglementat prin convenţie matri-
monială: comunitatea legală, comunitatea convenţională sau separaţia de bunuri. 
Obiectul convenţiei matrimoniale este guvernat de legea aplicabilă regimului 
matrimonial. 

Cauza este specifică acestui tip de contract şi constă în intenţia părţilor de a se 
supune regulilor unui anumit regim matrimonial. Contractul se încheie între soţi 
sau între viitorii soţi în considerarea organizării relaţiilor patrimoniale pe care le 
generează căsătoria. Aceeaşi lege care se aplică regimului matrimonial, se regăseşte 
şi pentru cauza convenţiei matrimoniale. 

Condiţiile de formă 
Calificarea noţiunii de „condiţii de formă ale convenţiei matrimoniale” 
Din punctul de vedere al formei, dreptul internaţional privat este interesat de 

procedura încheierii convenţiei matrimoniale şi de consecinţele nerespectării 
acestei proceduri (sancţiunea). Art. 2594 C. civ. conţine soluţiile alternative pentru 
forma convenţiei matrimoniale cu element străin[36]. 

Legea aplicabilă 
Alternativ, forma convenţiei matrimoniale poate fi supusă legii alese pentru 

regimul matrimonial sau lex loci contractus. Alegerea aparţine părţilor, după cum 
urmează: 

1. a. condiţiile de formă ale convenţiei matrimoniale sunt cele prevăzute de legea apli-
cabilă regimului matrimonial. După caz, condiţiile de formă ale convenţiei matri-
moniale vor fi reglementate de legea aleasă de părţi pentru regimul lor 
matrimonial (potrivit determinării subiective a legii aplicabile) sau, dacă părţile nu au 
ales o lege pentru regimul lor matrimonial, vor fi reglementate de legea efectelor 
generale ale căsătoriei (conform determinării obiective). Această ultimă modalitate de 
determinare a legii aplicabile formei convenţiei matrimoniale corespunde unei 
determinări subiective, întemeindu-se pe lex voluntatis. 

2. b. condiţiile de formă ale convenţiei matrimoniale sunt cele prevăzute de legea 
locului încheierii acestei convenţii. Lex loci contractus este soluţia alternativă, dacă nu 
se aplică legea regimului matrimonial. 

A doua variantă este o modalitate de determinare obiectivă a legii aplicabile 
condiţiilor de formă ale convenţiei matrimoniale. În acelaşi timp, este o aplicaţie 
particulară a legii aplicabile actului juridic cu element de extraneitate, pentru 
domeniul convenţiilor matrimoniale[37]. 

Domeniul legii aplicabile 
Intră sub incidenţa legii determinate conform art. 2594 C. civ., formalităţile 

necesare încheierii convenţiei matrimoniale şi sancţiunea pentru nerespectarea 
formei statuate de lege. 

Formalităţile încheierii convenţiei matrimoniale sunt prevăzute expres. Cerinţa 
înscrisului autentificat de notarul public şi a consimţământului exprimat de către 
toate părţile este reglementată sub sancţiunea nulităţii absolute. Acordul trebuie 
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exprimat personal ori prin mandatar cu procură autentică, specială şi cu conţinut 
predeterminat. 

Sancţiunea ignorării formei prescrise pentru încheierea convenţiei matrimo-
niale este nulitatea absolută. 

Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat este guvernată de 
principiul mutabilităţii. Modificarea convenţiei matrimoniale, anterior căsătoriei sau 
după încheierea acesteia, implică respectarea aceloraşi exigenţe de fond şi de 
formă. Dacă a fost încheiată înainte de celebrarea căsătoriei, convenţia matri-
monială va produce efecte numai de la data căsătoriei. Dacă a fost încheiată în 
timpul căsătoriei, convenţia matrimonială produce efecte de la data pe care părţile 
o stabilesc sau de la data încheierii convenţiei (dacă părţile nu prevăd data 
producerii efectelor). 

Modificarea convenţiei matrimoniale este distinctă de modificarea regimului 
matrimonial. Înainte de încheierea căsătoriei, modificarea convenţiei matrimoniale 
poate avea ca obiect fie modificarea regimului matrimonial, fie modificarea 
anumitor aspecte, în cadrul aceluiaşi regim matrimonial. Modificarea regimului 
matrimonial este posibilă doar în timpul căsătoriei, după ce regimul matrimonial 
ales a produs efecte. Modificarea regimului matrimonial se realizează prin inter-
mediul acordului de voinţă exprimat în convenţia matrimonială. 

Rezultă că, anterior încheierii căsătoriei este în discuţie modificarea convenţiei 
matrimoniale, iar pe parcursul căsătoriei este vorba de modificarea regimului 
matrimonial[38]. 

 
VII. Conflicte mobile de legi în materia regimului matrimonial 
Conflicte mobile de legi în materia legii aplicabile regimului matrimonial 
Legea aplicabilă regimului matrimonial prezintă importanţă pentru mai multe 

aspecte: regimul matrimonial care va organiza relaţiile patrimoniale ale părţilor în 
timpul căsătoriei; admisibilitatea şi condiţiile de fond ale convenţiei matrimoniale; 
forma convenţiei matrimoniale; condiţiile de fond şi condiţiile de formă ale 
convenţiei de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial. Aşadar, conflictele 
mobile de legi generate în materia regimului matrimonial se vor repercuta asupra 
tuturor materiilor care operează cu legea aplicabilă regimului matrimonial. 

1. a. În virtutea autonomiei de voinţă, soţii pot alege, ca lege aplicabilă regi-
mului matrimonial, legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei are reşedinţa 
obişnuită la data alegerii (art. 2590 alin. 2 lit. a C. civ.). Dacă ulterior alegerii, soţul 
respectiv îşi schimbă reşedinţa obişnuită, intervine un conflict mobil de legi. Se va aplica 
legea veche, adică legea statului pe teritoriul căruia a avut reşedinţa obişnuită la 
momentul când a ales legea aplicabilă. 

2. b. Dacă soţii preferă legea statului a cărui cetăţenie o are unul dintre ei, 
opţiunea se raportează la data alegerii legii aplicabile regimului matrimonial  
(art. 2590 alin. 2 lit. b C. civ.). După alegere, soţul a cărui cetăţenie a fost luată ca reper 
poate schimba cetăţenia sau poate deveni apatrid – situaţii care vor da naştere unui conflict 
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mobil de legi. Pentru a nu bulversa raporturile juridice specifice regimului matri-
monial, Codul prevede că acesta va rămâne supus legii vechi, adică legii statului 
cetăţeniei pe care soţul o avea la data alegerii. 

3. c. Reşedinţa obişnuită, ca punct de legătură, presupune indicarea de către 
soţi, a legii primei reşedinţe obişnuite comune a soţilor, după celebrarea căsătoriei 
(art. 2590 alin. 2 lit. c C. civ.). Dacă soţii au, prin ipoteză şi succesiv, în timpul căsătoriei, 
mai multe reşedinţe obişnuite comune, pe teritoriul unor state diferite, apare conflictul 
mobil de legi. Dintre toate legile reşedinţelor obişnuite comune, se va alege legea 
primei reşedinţe obişnuite comune după celebrarea căsătoriei. 

4. d. Reglementarea domeniului de aplicare a legii regimului matrimonial 
sugerează posibilitatea existenţei conflictului mobil de legi: ”Cu toate acestea, 
formarea loturilor, precum şi atribuirea lor sunt supuse legii statului unde bunurile 
sunt situate la data partajului”. Schimbarea lex rei sitae după momentul partajului 
atrage conflictul mobil de legi, care are ca soluţie legea locului unde bunurile sunt situate 
„la data partajului” (legea nouă) – art. 2593 alin. 2 C. civ. 

Conflicte mobile de legi în materia publicităţii şi opozabilităţii regimului matrimonial 
faţă de terţi 

Conflictul mobil de legi poate să apară atunci când unul dintre soţi ori ambii 
soţi intră în raporturi juridice cu un terţ. Dacă soţul (sau ambii soţi) au reşedinţa 
obişnuită pe teritoriul aceluiaşi stat – la data naşterii raportului – se aplică legea 
statului respectiv. Chiar dacă ulterior momentului naşterii raportului juridic, 
reşedinţa obişnuită nu va mai fi comună, rămâne aplicabilă legea veche (legea 
statului reşedinţei obişnuite de la data la care a luat naştere raportul juridic). 
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