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Titlul II. Uniunea liberă şi Logodna  

Capitolul 1.Uniunea liberă  sau 
concubinajul 

1.1. Noţiunea de uniune liberă sau  
concubinaj 

În literatura de specialitate30 concubinajul sau uniunea 
liber consimţită ori căsătorie nelegitimă este convieţuirea de fapt 
sau menajul în comun dintre un bărbat şi o femeie  o perioadă 
relativ îndelungată de timp, fără ca aceştia să fie căsătoriţi (între ei 
sau cu alte persoane). 

1.2. Aspecte juridice ale uniunii libere sau ale 
concubinajului  

Concubinajul nu este o uniune juridică întrucât nu este  
reglementat de legislaţia românească.  Legea română nu interzice 
expres concubinajul. 

Ca regulă concubinajul este o „căsătorie de probă”. 
Accentul cade pe stabilitatea şi continuitatea legăturilor dintre 
parteneri. 

                                                 
 
30 D., Lupaşcu.  Dreptul familiei, Ediţia a IV-a amendată şi actualizată, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 47-48; A., Bacaci. V., C., 
Dumitrache. C., C., Hageanu.  Dreptul familiei, Ediţia 6, Editura C. H. Beck, 
Bucureşti, 2009, pp. 15-17. 

Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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O distincţie importantă s-a conturat în doctrină31 cu 
privire la cauza imorală sau ilicită a contractelor încheiate în 
scopul începerii sau menţinerii unei relaţii de concubinaj. 

Dreptul românesc recunoaşte existenţa unor efecte 
juridice ale concubinajului.  Astfel, spre exemplu:  

- bunurile dobândite în comun de concubini fac obiectul 
proprietăţii comune pe cote – părţi, iar proba calităţii 
acestor bunuri şi a cotelor ce revin exclusiv fiecăruia se 
va face conform dreptului comun,  atât între concubini, 
cât şi între aceştia şi terţi; 

-  copii din concubinaj se bucură de întreţinerea datorată 
de părinţii aflaţi în relaţie de concubinaj potrivit 
dispoziţiilor Codului familiei;  

- în privinţa efectelor patrimoniale, se aplică principiul 
libertăţii actelor juridice civile.32  

Concubinajul poate fi dovedit cu orice mijloc de probă. 
 
 

                                                 
 
31 I. F., Popa Discuţii privind cauza morală şi ilicită în raporturile contractuale 

dintre concubini, Revista Dreptul nr. 10/2001, Editura Uniunea Juriştilor din 
România, Bucureşti. 

32 Astfel, în doctrină şi jurisprudenţă s-a recunoscut 
dreptul concubinei la despăgubiri în cazul morţii concubinului, în 
absenţa mijloacelor de trai, cu caracter de stabilitate şi 
continuitate, care îi erau asigurate de către partenerul de viaţă 
(concubin). 

 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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Capitolul 2. Logodna în dreptul 
românesc 

2.1. Noţiuni introductive despre logodnă 

În vechiul drept francez, logodna era considerată un 
contract care genera „obligaţia de a face”, adică de a încheia 
căsătoria. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrăgea răspunderea 
logodnicului vinovat, care era dator să plătească despăgubiri.33 

În primele pravile scrise în limba română căsătoria era 
precedată de logodnă (numită şi făgăduială sau învoială). Acest act 
juridic pregătitor al căsătoriei era posterior sau concomitent cu 
momentul negocierii şi acceptării de către viitorul ginere a zestrei 
fetei. De aceea, în secolul al XVIII-lea, în Muntenia, martorii care 
semnau foaia de zestre se numeau „logoditori”.34  

În Codul Calimah35 normele juridice privind logodna sunt 
incluse în parag. 64 -70 din  Capitolul al II  lea „Pentru dritul 
căsătoriei” al Părţii I intitulat „Pentru dritul persoanelor”.  
Potrivit dispoziţiilor  parag. 64  „logodna este făgăduinţa pentru 
următoarea însoţire şi se face desăvâşit sau nedesăvârşit.” 
Logodna desăvârşită făcută cu ceremonie religioasă avea aceeaşi 
forţă juridică precum cununia şi nu se putea dezlega decât pentru 

                                                 
 
33 G., C., Frenţiu. B. D. Moloman. Elemente de dreptul familiei şi de 

procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 45. 
34 C., Dariescu. Istoria statului şi dreptului românesc din antichitate 

până la Marea Unire, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 79. 
35 Moldova 1817. 

Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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pricinile prevăzute în parag. 120 şi 142. Logodna nedesăvâşită se 
făcea doar prin promisiuni şi dare de arvună şi nu dădea naştere 
unei obligaţii legale de căsătorie ci doar unei obligaţii de 
despăgubire a celuilalt logodnic în cazul ruperii logodnei fără un 
motiv temeinic. Dispoziţiile parag. 70  arată că logodna 
nedesăvâşită se putea încheia doar dacă logodnicii aveau minim 7 
ani iar logodna desăvâşită se putea încheia dacă femeia avea 
minim 12 ani iar bărbatul avea minim 14 ani.  

Legiuirea Caragea36 în Partea a III-a, Capitolul XV 
reglementează logodna37 ca „mai întâi cuvântare de tocmeală a 
nunţii”, cazurile în care logodna se poate desface precum şi 
returnarea darurilor de logodnă însoţite sau nu de alte 
despăgubiri.  

Codul civil Al. I. Cuza (1865) nu a mai reglementat 
această instituţie întrucât legiuirile româneşti din secolul XVII 
până în secolul al XIX-lea i-au ataşat acesteia o coloratură 
religioasă.  Codul civil Al. I. Cuza dorind să extragă instituţia 
căsătoriei şi a familiei din jurisdicţia bisericii nu a mai preluat 
reglementările vechi referitoare la această instituţie premergătoare 
căsătoriei. 

În  Codul familiei intrat în vigoare în anul 1954 (de 
inspiraţie sovietică) instituţia logodnei  nu este reglementată. 

                                                 
 
36 Ţara Românească 1818. 
37 Ceremonia religioasă săvârşită cu această ocazie îi 

conferea logodnei calitatea de cununie pe jumătate săvârşită. 
 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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2.2. Noţiunea de logodnă, condiţiile de fond 
ale logodnei  şi desfacerea logodnei 

Noţiunea de logodnă 

Logodna se încheia prin promisiunea de căsătorie în faţa 
martorilor care putea fi urmată, cel mai frecvent, de schimbul de 
inele şi de sărutarea tinerilor, de schimbul de daruri de logodnă, 
de o ceremonie religioasă şi de un ospăţ. Această ceremonie 
religioasă dădea legăturii dintre cei doi tineri valoarea unei cununii 
pe jumătate săvârşită.   

Condiţiile de fond ale logodnei 

Pentru încheierea logodnei, era necesar atât 
consimţământul părinţilor cât şi cel al logodnicilor. În situaţia în 
care părinţii unuia dintre logodnici nu se înţeleg asupra logodnei, 
opinia bărbatului avea prioritate.  

Desfacerea logodnei 

Logodna se poate desface pentru anumite motive 
prevăzute de pravilă cum ar fi: fata însărcinată cu altul, vârsta mai 
mică decât cea admisă, îndrăcirea unuia dintre logodnici, dorinţa 
unui logodnic de a se călugări etc. În practică, multe dintre 
logodne se desfăceau din pricina opoziţiei unuia dintre logodnici 
sau a părinţilor. La desfacere logodnei, vinovatul trebuie să 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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restituie tot ce a primit de la celălalt logodnic şi adesea trebuie să 
plătească şi daune.38  

                                                 
 
38 C. Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi 

divorţ în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2004, pp.175 -181. 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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Titlul III. Încheierea căsătoriei 
Capitolul 1.  Noţiuni generale despre 

căsătorie  

1.1. Aspecte introductive despre instituţia 
căsătoriei  

În primele pravile scrise în limba română s-a acordat o 
importanţă deosebită căsătoriei, aceasta fiind studiată atât sub 
aspectul condiţiilor pentru încheiere validă a ei, a efectelor pe care 
le produce şi a cauzelor pentru care poate fi desfăcută. Legiuirile 
amintite  au oferit şi primele definiţii în limba română ale acestei 
instituţii definiţii care fiind de drept canonic, erau valabile pentru 
întregul spaţiu ortodox. Astfel, Îndreptarea legii tipărită în 1652 din 
porunca domnitorului Matei Basarab definea în glava 203  nunta 
(adică căsătoria)  „drept împreunarea bărbatului şi a muerii, adecă 
amestecare, sau amestecare şi moştenire întru toată viaţa lor, şi 
omului celui drept apropiiare de Dumnezău.”39  

În legiuirile româneşti de la începutul sec.  al XIX – lea 
instituţia căsătoriei a fost şi mai amănunţit reglementată iar 
definiţia acestei instituţii a devenit extrem de explicită şi completă. 
Astfel, în art. 63 al Codului Calimach 1817 căsătoria este definită 
ca un contract (căsătorească tocmeală) prin care „doaă persoane, 
parte bărbătească  şi parte femeiască, arată cu un chip legiuit a lor 

                                                 
 
39 Îndreptarea legii,  Editura Pelerinul român, Oradea, 2002, p. 301. 

Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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voinţă şi hotărâre, de a vieţui într-o legiuită însoţire, cu dragoste, 
cu frica lui Dumnezeu şi cu cinste întru o tovărăşie nedespărţită, 
de a naşte prunci, a-i creşte, a se agiuta ăntre ei după putinţă la 
toate întâmplările.”40  

Codul civil Al. I. Cuza (1865) nu conţinea o definiţie 
expresă a căsătoriei. Din această cauză explicarea conţinutului 
acestei noţiuni revenea doctrinei. Astfel, căsătoria era definită 
drept „o societate între bărbat şi femeie, un contract solemn prin 
care un bărbat şi o femeie se unesc în îndoitul scop de a-şi crea o 
posteritate şi de a duce în comun sarcinile şi greutăţile vieţei.” De 
asemenea, căsătoria era considerată un contract pur civil.41   

1.2.Noţiunea de căsătorie şi   natura juridică 
a căsătoriei   

1.2.1. Noţiunea de căsătorie 

Codul familiei atribuie termenului de căsătorie două 
înţelesuri: 

- de act juridic, prin care viitorii soţi consimt să se 
căsătorească  în condiţiile şi în formele prevăzute de 
lege (art. 3 – 18 C. fam.); 

- situaţie juridică, adică un statut legal al soţilor (art. 25 -
36). 

                                                 
 
40 Codul Calimach. Ediţie critică. Editura Academiei Republicii Populare 

Române, Bucureşti, 1958, p. 89  şi 91; I., T., Amuza. „Căsătoria şi divorţul în 
vechiul drept românesc,  Editura Sylvi, 2001, pp. 11-72.  

41 D., Alexandresco. Principiile dreptului civil român, vol. I, Editura 
Atelierele Grafice SOCEC & Co., Societate Anonimă, Bucureşti, 1926, p. 203 
şi 205. 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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Deci, Codul familiei nu defineşte noţiunea de căsătorie 
dar doctrina din dreptul românesc a suplinit acest gol. Astfel, 
căsătoria este definită drept acordul de voinţă dintre un bărbat şi 
o femeie, realizat în condiţiile şi cu solemnităţile prevăzute de 
lege, în scopul de a întemeia o familie.42 

1.2.2. Natura juridică a căsătoriei 

În doctrină43 s-au exprimat numeroase opinii cu privire la 
natura juridică a căsătoriei care pot fi grupate în trei teorii: 

- teoria contractuală, potrivit căreia căsătoria este 
considerată un contract, caracteristică Codului civil de 
al 1865 (care a reglementat relaţiile de familie până la 
apariţia Codului familiei); 

- teoria instituţională, potrivit căreia căsătoria este 
considerată o instituţie juridică, a fost lansată la 
începutul secolului al XX-lea de juristul francez C. 
Lefebvre, considerându-se că părţile nu pot  stipula,  în 
privinţa uniunii lor, întocmai ca părţile unui contract.; 

-  teoria contractual-instituţională, potrivit căreia căsătoria 
este considerată atât un contract cât şi o instituţie 
juridică. 

Ca şi concluzie doctrina44 considera căsătoria un act 
juridic de dreptul familiei, nu un contract, având în vedere faptul 
că în prezent nu este permisă încheierea convenţiei matrimoniale 
(acordul prenupţial). 

                                                 
 
42 T. Bodoaşcă,  Dreptul familiei,  Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 

47. 
43 I., Apetrei. Raluca –Oana, Andone. Dreptul familiei. Suport de curs, 

Casa de Editura Venus, Iaşi, 2005, p. 9. 
44 Ibidem. 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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1.3. Caracterele juridice ale căsătoriei 

Din definiţia căsătoriei rezultă că aceasta are următoarele 
caractere juridice45: 

- căsătoria este o uniune dintre un bărbat şi o femeie -  uniune ce 
se întemeiază prin consimţământul celor ce se 
căsătoresc şi odată încheiată, este reglementată de 
normele legale, devenite aplicabile prin asemenea 
consimţământ. Căsătoria se încheie între bărbat şi 
femeie; 

- căsătoria este liber consimţită  - exprimarea 
consimţământului liber al celor ce se căsătoresc este 
garantată prin dispoziţiile legale, care permit încheierea 
căsătoriei bazată pe afecţiunea reciprocă a viitorilor soţi; 

- căsătoria este momogamă – caracter ce decurge în mod 
firesc din fundamentul căsătoriei şi anume afecţiunea 
reciprocă a soţilor; 

- căsătoria se încheie în formele cerute de lege – are deci un 
caracter solemn ce presupune că acesta se încheie 
numai într-un anumit loc, în faţa unei autorităţi de stat, 
într-o zi dinainte fixată şi în prezenţa efectivă şi 
concomitentă a ambilor viitori soţi, cu posibilitatea 
pentru public de a asista; 

                                                 
 
45 I., P., Filipecu . A., I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei,  Ediţia a VII 

– a, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 14 – 15.; N., C., Dariescu. Raporturile 
patrimoniale dintre soţii străini având aceeaşi cetăţenie şi cu domiciliul în România,  
Editura Lumen, Iaşi, 2006,  pp. 23-25. 

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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- căsătoria are un caracter civil – încheierea şi înregistrarea 
căsătoriei sunt de competenţa exclusivă a autorităţii de 
stat; 

- căsătoria se încheie pe viaţă – în principiu, legătura 
căsătoriei este menită să dăinuiască între soţi pe tot 
timpul vieţii lor; 

- căsătoria se întemeiază pe deplina egalitate în drepturi între 
bărbat şi femeie – egalitate ce se referă atât la condiţiile în 
care se încheie căsătoria, cât şi la relaţiile dintre soţi sau 
dintre aceştia şi copii lor; 

- căsătoria  se încheie în scopul întemeierii unei familii – căsătoria 
este ocrotită de lege deoarece constituie baza familiei. 
Întemeierea relaţiilor de familie constituie conţinutul 
căsătoriei, cauza necesară şi determinată a acesteia. 

Criteriile menţionate mai sus ajută legiuitorul român să 
stabilească dacă o relaţie psihologică şi socială dintre doi oameni 
reprezintă sau nu o  căsătorie.  

 Extras din volumul: Dariescu, N. C., Dariescu, C., & Petraru, R. A. (2009). Dreptul familiei. Iasi,
Romania: Lumen.
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