ACTE NECESARE
1. Actele de identitate ale părţilor;
2. Certiﬁcatul de căsătorie – pentru convențiile
matrimoniale încheiate în timpul căsătoriei;

GHID
Conventiile matrimoniale

3. Convenţia matrimonială anterioară – dacă
există;
4. În cazul în care în convenția matrimonială sunt
incluse bunuri imobile, sunt necesare:
Ÿ actele de proprietate,
Ÿ încheierea de intabulare emisă de Biroul
de
Carte Funciară competent,
Ÿ documentația cadastrală,
Ÿ certiﬁcatul de atestare ﬁscală, emis de
Administrația Financiară competentă,
Ÿ extrasul de carte funciară pentru informare
In urma verﬁcarii celor de mai sus, pot ﬁ solicitate
documente suplimentare.
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societate profesionala notariala

ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI MATRIMONIALE
În cazul căsătoriilor existente la data de 01.10.2011, soții pot
Prin convenţie matrimonială, soţii pot opta ﬁe pentru regimul opta pentru schimbarea regimului matrimonial al
separaţiei de bunuri, ﬁe pentru regimul comunităţii comunității legale, cu regimul comunității convenționale
convenţionale. Dacă soţii nu încheie o convenţie sau cu regimul separației de bunuri, dacă a trecut mai mult
matrimonială, li se va aplica, de drept, regimul comunităţii de un an de la încheierea căsătoriei.

CONVENȚIILE MATRIMONIALE

legale.

Alegerea unui regim matrimonial se poate face şi de către
REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI
viitorii soţi până la încheierea căsătoriei, prin încheierea
Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv al bunurilor
dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor unei convenţii matrimoniale în formă autentică notarială.
Înainte de autentiﬁcarea acesteia, se va veriﬁca în
dobândite în nume propriu după această dată.

Registrul naţional al regimurilor
matrimoniale dacă nu au fost înscrise alte convenţii

În cazul COMUNITATII CONVENŢIONALE, convenţia
matrimoniale
matrimonială poate cuprinde:
a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor
Convenţia matrimonială astfel încheiată se va
dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după
prezenta, de către oricare dintre viitorii soţi, cu
încheierea căsătoriei, cu anumite excepţii
b) restrângerea comunităţii la anumite bunurile sau datorii cel putin 10 zile anterior incheierii căsătoriei,
diferent dacă sunt dobândite ori născute înainte sau în timpul oﬁţerului de stare civilă, pentru a se face
căsătoriei,
menţiune pe marginea actului de căsătorie.
c) obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea
anumitor acte de administrare;
BENEFICIAZĂ SOȚII DE LIBERTATE TOTALĂ ÎN CAZUL
d) includerea clauzei de preciput;
ALEGERII UNUI REGIM MATRIMONIAL?
e) modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.
Soţii, prin convenţie, pot alege doar un singur regim
REGIMUL COMUNITĂȚII LEGALE matrimonial, şi nu pot deroga de la regulile privind egalitatea
Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de între soţi, autoritatea părintească sau devoluţiunea
oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune succesorală legală, precum şi de la normele privind regimul
matrimonial în general.
în devălmăşie ale soţilor.
Sunt bunuri proprii ale ﬁecărui
soț, bunurile dobândite prin
moștenire legală/testamentară
sau donație, indiferent dacă
momentul dobândirii este situat
în timpul sau înaintea căsătoriei.

ALEGEREA LOCUINŢEI FAMILIEI
Dacă prin convenţia matrimonială soţii au ales o locuinţă
cu destinaţia de locuinţă a familiei, notarul public este
obligat, după comunicarea copiei actului de căsătorie, să
noteze în Cartea Funciară, dacă este deschisă, sarcina de
locuinţă a familiei.

ODATĂ ALES UN REGIM MATRIMONIAL,
ACESTA SE POATE ULTERIOR SCHIMBA?
După cel puțin un an de la data încheierii
căsătoriei, soții pot, ori de câte ori doresc, să
înlocuiască regimul matrimonial existent cu
un alt regim matrimonial sau să îl modiﬁce, cu
respectarea condițiilor prevăzute de lege.
LICHIDAREA REGIMULUI MATRIMONIAL.
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei
prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la
decesul unuia dintre soţi. Lichidarea se efectuează prin act de
lichidare încheiat în formă autentică sau, în caz de
neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.
Soţii căsătoriţi sub regimul comunităţii legale înainte de 1
octombrie 2011 pot efectua partajul bunurilor comune în
timpul căsătoriei după intrarea în vigoare a Codului civil, fără
ca prin aceasta regimul matrimonial să se lichideze.
În actul de lichidare a comunităţii, prima operaţiune va ﬁ aceea
de a se determina cota parte care îi revine ﬁecărui soţ/fost soţ
pe baza contribuţiilor sale atât la dobândirea bunurilor
PUBLICITATEA CONVENȚIEI MATRIMONIALE
Pentru a ﬁ opozabile terţilor,
convenţiile matrimoniale se
înscriu în Registrul naţional
notarial al regimurilor
matrimoniale.

