
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Catedra Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul familiei II 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Adina-Renate Motica 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Univ. drd. Alexandra Bob 

2.4. Titularul activităţilor de pregătire IFR Conf. univ. dr. Adina-Renate Motica 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 41 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  14 

Examinări  90 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  NU 

4.2 de competenţe  NU 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  NU 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  NU 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  definirea şi utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Dreptul 

familiei 

 utilizarea adecvată a principiilor şi regulilor instituţiilor juridice proprii disciplinei de 

Dreptul familiei 

 studierea textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, având ca punct de pornire o 

problemă de drept concretă, cu implicarea instituţiilor din Dreptul familiei 

 elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt utilizând principiile şi metodele consacrate în cadrul Dreptului familiei 

şi având ca suport legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă 

concretă de Dreptul familiei 
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 realizarea obligaţiilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 aplicarea tehnicilor de muncă în echipă cu abordarea unor speţe cu elemente de 

interdisciplinaritate 

 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, precum şi a resurselor de informare şi 

de formare profesională asistată 

 manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific 

 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice 

 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice  

 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice 

 implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 

 angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare 

 participarea la propria dezvoltare profesională 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei transmiterea către studenţi a cunoştinţelor specifice disciplinei de 

Regimuri matrimoniale și însușirea de către aceștia a dispozițiilor 

legale în materie, precum și deprinderea de către aceștia a 

metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest 

domeniu 
7.2 Obiectivele specifice  însuşirea de către studenţi a limbajului juridic şi a termenilor de 

specialitate proprii disciplinei de Regimuri matrimoniale 

 însuşirea de către studenţi a principiilor, conceptelor şi a 

teoriilor proprii disciplinei de Regimuri matrimoniale, precum 

şi a metodelor specifice acesteia 

 prezentarea, interpretarea, analizarea şi compararea instituţiilor 

juridice din dreptul naţional precum şi corelarea acestora cu 

instituţiile corespunzătoare din alte sisteme de drept, în materia 

Regimurilor matrimoniale 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale 

Noțiunea de regim matrimonial 

Fundamentul regimului matrimonial 

Natura juridică a regimului matrimonial 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Principiile regimurilor matrimoniale 

Principiul egalităţii în drepturi dintre soţi 

Principiul libertăţii alegerii şi modificării regimului 

matrimonial 

Principiul subordonării regimului matrimonial scopului 

căsătoriei 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Evoluţia istorică a regimurilor matrimoniale 

Căsătoria şi raporturile patrimoniale dintre soţi în dreptul român 

Expunerea, conversația 

euristică, 

2 ore 



Evoluţia instituţiilor căsătoriei şi a regimurilor matrimoniale în 

dreptul românesc 

Clasificarea regimurilor matrimoniale 

problematizarea, 

demonstrația logică 

4. Convenţia matrimonială 

Noţiune şi precizări terminologice 

Definiţia şi regimul juridic al convenţiei matrimoniale 

Originea şi natura juridică a convenţiei matrimoniale 

Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii: 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de căsătorie 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de logodnă 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de contractul de 

curtaj matrimonial 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de pactul civil de 

solidaritate 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de concubinaj 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. Condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale  

Condiţiile de fond la încheierea convenţiei matrimoniale: 

 capacitatea 

 consimţământul 

 obiectul 

 cauza 

 data încheierii convenţiei matrimoniale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. Condiţiile de formă la încheierea convenţiei matrimoniale 

Condiţia încheierii convenţiei matrimoniale sub forma actului 

autentic notarial 

Sancţiunile nerespectării condiţiei de formă: 

 nulitatea convenţiei matrimoniale 

 caducitatea convenţiei matrimoniale 

 simulaţia 

 inopozabilitatea convenţiei matrimoniale secrete 

Publicitatea convenţiei matrimoniale: 

 mecanismele de publicitate 

 formalităţi speciale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Regimul primar  

Consideraţii generale privind regimul primar imperativ 

Natura juridică a regimului primar 

Locuinţa familiei 

Cheltuielile căsătoriei 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8. Independenţa economică şi socială a soţilor 

Independenţa profesională 

Încheierea de acte juridice 

Depozitele bancare 

Dreptul la informare 

Adaptarea regimului matrimonial în situaţii de criză 

Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 

Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Regimul comunităţii legale 

Caracterizarea generală a regimului comunităţii legale de 

bunuri în dreptul nostru 

Trăsăturile regimului comunităţii legale 

Structura patrimoniului fiecăruia dintre soţi 

Bunurile comune ale soţilor 

Bunurile proprii ale soţilor 

Pasivul patrimonial 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 



10. Funcţionarea regimului comunităţii de bunuri 

Considerații generale privind gestiunea bunurilor comune 

Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului familiei 1954 

Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului familiei 2009 

Încetarea şi lichidarea regimului comunităţii legale de bunuri 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Regimuri matrimoniale convenţionale 

Clauze referitoare la compoziţia comunităţii 

Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 

Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

12. Regimul separaţiei de bunuri 

Caracterizarea regimului separaţiei de bunuri 

Regimul matrimonial al participării la achiziţii 

Lichidarea regimului matrimonial al separaţiei de bunuri 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

13. Modificarea regimului matrimonial 

Consideraţii generale 

Modificarea regimurilor matrimoniale potrivit Codului civil 

2009 

Modificarea convenţională a regimului matrimonial 

Modificarea judiciară a regimului comunităţii de bunuri 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Dreptul internaţional privat al regimurilor 

matrimoniale 

Legea aplicabilă regimului matrimonial în prezenţa unor 

elemente de extraneitate 

Convenţii și regulamente internaționale privind legea aplicabilă 

regimurilor matrimoniale 

Legea aplicabilă efectelor căsătoriei 

Legea aplicabilă convenţiilor matrimoniale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

 2 ore 

   

   

 

 

 

 

  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale / 

Principiile regimurilor matrimoniale 

Noțiunea de regim matrimonial 

Fundamentul regimului matrimonial 

Natura juridică a regimului matrimonial 

Principiul egalităţii în drepturi dintre soţi 

Principiul libertăţii alegerii şi modificării regimului 

matrimonial 

Principiul subordonării regimului matrimonial scopului 

căsătoriei 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 



Evoluţia istorică a regimurilor matrimoniale / Convenţia 

matrimonială 

Căsătoria şi raporturile patrimoniale dintre soţi în dreptul român 

Evoluţia instituţiilor căsătoriei şi a regimurilor matrimoniale în 

dreptul românesc 

Clasificarea regimurilor matrimoniale 

Noţiune şi precizări terminologice 

Definiţia şi regimul juridic al convenţiei matrimoniale 

Originea şi natura juridică a convenţiei matrimoniale 

Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii: 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de căsătorie 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de logodnă 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de contractul de 

curtaj matrimonial 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de pactul civil de 

solidaritate 

 delimitarea convenţiei matrimoniale de concubinaj 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale / 

Condiţiile de formă la încheierea convenţiei matrimoniale 

Condiţiile de fond la încheierea convenţiei matrimoniale: 

 capacitatea 

 consimţământul 

 obiectul 

 cauza 

 data încheierii convenţiei matrimoniale 

Condiţia încheierii convenţiei matrimoniale sub forma actului 

autentic notarial 

Sancţiunile nerespectării condiţiei de formă: 

 nulitatea convenţiei matrimoniale 

 caducitatea convenţiei matrimoniale 

 simulaţia 

 inopozabilitatea convenţiei matrimoniale secrete 

Publicitatea convenţiei matrimoniale: 

 mecanismele de publicitate 

 formalităţi speciale 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Regimul primar / Independenţa economică şi socială a soţilor 

Consideraţii generale privind regimul primar imperativ 

Natura juridică a regimului primar 

Locuinţa familiei 

Cheltuielile căsătoriei 

Independenţa profesională 

Încheierea de acte juridice 

Depozitele bancare 

Dreptul la informare 

Adaptarea regimului matrimonial în situaţii de criză 

Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 

Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 



Regimul comunităţii legale / Funcţionarea regimului 

comunităţii de bunuri 

Caracterizarea generală a regimului comunităţii legale de 

bunuri în dreptul nostru 

Trăsăturile regimului comunităţii legale 

Structura patrimoniului fiecăruia dintre soţi 

Bunurile comune ale soţilor 

Bunurile proprii ale soţilor 

Pasivul patrimonial 

Considerații generale privind gestiunea bunurilor comune 

Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului familiei 1954 

Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului familiei 2009 

Încetarea şi lichidarea regimului comunităţii legale de bunuri 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Regimuri matrimoniale convenţionale / Regimul separaţiei 

de bunuri 

Clauze referitoare la compoziţia comunităţii 

Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 

Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii 

Caracterizarea regimului separaţiei de bunuri 

Regimul matrimonial al participării la achiziţii 

Lichidarea regimului matrimonial al separaţiei de bunuri 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Modificarea regimului matrimonial / Dreptul internaţional 

privat al regimurilor matrimoniale 

Consideraţii generale 

Modificarea regimurilor matrimoniale potrivit Codului civil 

2009 

Modificarea convenţională a regimului matrimonial 

Modificarea judiciară a regimului comunităţii de bunuri 

Legea aplicabilă regimului matrimonial în prezenţa unor 

elemente de extraneitate 

Convenţia de la Haga asupra legii aplicabile regimurilor 

matrimoniale 

Legea aplicabilă efectelor căsătoriei 

Legea aplicabilă convenţiilor matrimoniale 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

 

 

 

Bibliografie 

Obligatorie 

1. Adina R. Motica, Note de curs 

 2. Adina R. Motica, Regimurile matrimoniale în diferite sisteme de drept, Editura Universității de 

Vest, Timișoara, 2012 

3. Marieta Avram (coordonator), Fișe de drept civil. Dreptul Familiei, Colecția Hexagonul 

Facultăților de Drept, Editura Universul juridic, București, 2018. 

 

Alternativă 

1. Marieta Avram, Drept civil. Familia, Ediția a 2 a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 

București, 2016   

2. Emese Florian, Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, Ediţia 6, Editura 

C. H.Beck, București, 2018  

3. Cristina Nicolescu, Dreptul familiei, Editura Solomon, București, 2020 

 

Facultativă 

1. Paul Vasilescu, Regimuri matrimoniale, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2009 



2. Nadia Cerasela Aniţei, Convenţia matrimonială potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 

București, 2012 

3.Cristina Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenţionale în sistemul Noului Cod civil 

român, Editura Universul Juridic, București, 2012 

 

Legislaţie 

Codul civil 

 

Pentru IFR, bibliografia obligatorie include şi materialul didactic pregătit în format specific. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Dreptul familiei II este îndreptată înspre 

dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure 

acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate 

domeniile de activitate specifice. 
 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de 

către fiecare 

student a 

standardelor 

minime de 

performanță 

Examenul este format din 2 probe, o probă 

scrisă,eliminatorie, care constă într-un test tip grilă 

compus din 20 enunțuri/grile cu 1 sau 2 variante de 

răspuns corecte. 

Studenții care promovează prima parte a examenului, 

respectiv examinarea de tip grilă, au dreptul de a se 

prezenta la a doua parte a examenului, respectiv 

examinarea orală, care are loc în aceeași zi, sau în 

ziua următoare și care se desfășoară prin extragerea a 

două bilete și răspunsul oral la subiectele înscrise pe 

bilet. 

Subiectele de la examinarea orală se comunică 

studenților în primele săptămâni de curs și sunt 

următoarele: 

1. Regimul matrimonial – noțiune, 

reglementare, fundament. 

2. Natura juridică a regimului matrimonial. 

3. Principiile regimurilor matrimoniale. 

4. Clasificarea regimurilor matrimoniale. 

5. Convenția matrimonială – noțiune, natura 

juridică. 

6. Caracterele juridice ale convenției 

matrimoniale. 

7. Delimitarea convenției matrimoniale de 

căsătorie. 

8. Delimitarea căsătoriei de logodnă și 

contractul de curtaj matrimonial. 

9. Capacitatea – condiție de fond a convenției 

matrimoniale. 

10.  Consimțământul – condiție de fond a 

90% 



convenției matrimoniale. 

11.  Obiectul – condiție de fond a convenției 

matrimoniale. 

12.  Data încheierii convenției matrimoniale. 

13.  Condițiile de formă ale convenției 

matrimoniale. 

14.  Nulitatea absolută a convenției matrimoniale. 

15.  Nulitatea relativă a convenției matrimoniale. 

16.  Efectele nulității convenției matrimoniale. 

17.  Caducitatea convenției matrimoniale. 

18.  Formalități generale de publicitate a 

convenției matrimoniale. 

19.  Formalități speciale de publicitate a 

convenției matrimoniale. 

20.  Simulația convenției matrimoniale. 

21.  Efectele convenției matrimoniale. 

22.  Regimul primar imperativ – noțiune, natură 

juridică, trăsături. 

23.  Locuința familiei. 

24.  Bunurile mobile care servesc locuinței 

familiei. 

25.  Cheltuielile căsătoriei. 

26.  Independența profesională a soților. 

27.  Depozitele bancare ale soților. 

28.  Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre 

soți. 

29.  Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre 

soți. 

30.  Principiile regimului comunității legale de 

bunuri. 

31.  Trăsăturile regimului comunității legale de 

bunuri. 

32.  Criteriile generale de determinare a bunurilor 

comune. 

33.  Noțiunea de bunuri și noțiunea de dobândire. 

34.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. a  

Cod Civil. 

35.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. b  

Cod Civil. 

36.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. c  

Cod Civil. 

37.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. d  

Cod Civil. 

38.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. e  

Cod Civil. 

39.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. f  

Cod Civil. 

40.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. g 

Cod Civil. 

41.  Bunurile dobândite conform art. 340 lit. h  

Cod Civil. 

42.  Bunurile dobândite conform art. 341  Cod 

Civil. 

43.  Dovada bunurilor proprii.  

44.  Categoriile de datorii comune ale soților 



potrivit Codului Civil. 

45.  Regimul juridic al datoriilor soților. 

46.  Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului 

Civil – gestiunea paralelă. 

47.  Gestiunea comună asupra bunurilor comune. 

48.  Gestiunea exclusivă în cadrul regimului 

comunității legale.  

49.  Gestiunea bunurilor proprii în cadrul 

regimului comunității. 

50.  Partajul bunurilor comune în timpul 

căsătoriei la cererea unuia dintre soți. 

51.  Împărțirea bunurilor comune în timpul 

căsătoriei la cererea creditorilor unuia dintre 

soți.  

52.  Încetarea regimului comunității legale de 

bunuri. 

53.  Lichidarea regimului comunității legale de 

bunuri. 

54.  Regimul comunității convenționale restrânse. 

55.  Regimul comunității convenționale extinse. 

56.  Clauza de preciput. 

57.  Modalități privind lichidarea comunității 

convenționale. 

58.  Regimul separației de bunuri. 

59.  Lichidarea regimului separației de bunuri. 

60.  Modificarea regimului matrimonial. 
 

Notă: Modalitatea de examinare urmează a fi 

prezentată studenților în prima oră de curs și aceasta 

nu va putea fi modificată decât la cererea expresă sau 

cu acordul studenților. 
10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de 

către fiecare 

student a 

standardelor 

minime de 

performanță 

Activitatea la seminar este apreciată în funcție de 

evaluarea periodică a fiecărui student în urma 

chestionării orale a acestuia cu privire la problemele 

ridicate în doctrină și în jurisprudență în materia 

Dreptului familiei. 

10% 

10.6 

Verificare 

IFR 

Se verifică 

îndeplinirea de 

către fiecare 

student a 

standardelor 

minime de 

performanță 

Evaluare prin examen constând într-un test similar cu cel 

pentru studenţii de la IF. Suplimentar, se realizează o 

verificare pe parcurs, la finalul ultimului modul, într-un 

sistem identic cu cel de la examen, cu o pondere de 10% 

din nota finală. 

100% 

10.7 Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a limbajului juridic propriu, precum şi a noţiunilor 

specifice disciplinei de Dreptul familiei în elaborarea discursului oral sau scris 

 elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, 

procedurilor şi instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor 

juridice specifice Dreptului familiei 

 utilizarea adecvată a legislației din domeniul Dreptului familiei, în acord cu doctrina și cu 

jurisprudența în materie, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete 

 realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre una sau mai multe instituții 

juridice din domeniul Dreptului familiei 



 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 

Conf. dr. Adina R. Motica 

Semnătura titularului de seminar 

Asist. drd. Alexandra Bob 

                  15.09.2021   

Data avizării în catedră/departament 

21.09.2021 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

Conf. dr. Florin I. Mangu 

 


