Legea nr. 287/2009
privind Codul civil1)
cu modificările și completările aduse prin:
 Legea nr. 17/2017 - privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum și a unor acte normative conexe
 O.U.G. nr. 1/2016 - pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
 Legea nr. 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative conexe
 Legea nr. 60/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil

1) Potrivit art. VII din O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I nr. 696 din 30 septembrie 2011, La data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma „contract
comercial” sau „contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma „contract civil” sau, după caz, „contracte
civile”, iar sintagma „contracte sau acte de comerţ”, cu termenul „contracte”.
De asemenea, potrivit art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil publicată în Monitorul oficial al României, Partea I nr. 409 din 10 iunie 2011, (1) În cuprinsul
actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi
făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului,
potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică termenului „comerciant” prevăzut în:
a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
d) orice alte acte normative în care termenul „comerciant” are un înţeles specific dispoziţiilor cuprinse în
aceste din urmă acte normative.
(3) În legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor, termenul „comerciant” se înlocuieşte cu cel de
„profesionist”.
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Capitolul I. Contractul....................................................................................... 1166-1323
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Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ................................................. 1171-1177
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Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii.......................................................................... 1480-1498
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III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ...................................................... 1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat .................................................................. 1925-1929
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ................... 1930-1940
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Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă ........................................................... 2146-2157
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§4. Ipotecile convenţionale ........................................................................... 2365-2376
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§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor.................................................... 2465-2467
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Secţiunea 1. Constituirea gajului ........................................................................ 2480-2486
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Secţiunea a 2-a. Persoana juridică ..................................................................... 2580-2584
Capitolul II. Familia .......................................................................................... 2585-2612
Secţiunea. 1 Căsătoria ........................................................................................ 2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei............................................................................... 2585-2588
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Secţiunea a 3-a Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ......................................... 2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere ...................................................................... 2612
Capitolul III. Bunurile ........................................................................................ 2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale.......................................................................... 2613-2616
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale ....................................................... 2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport ............................................................ 2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare ................................................................... 2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale................................................................. 2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate ....................................................................... 2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare.................................................................... 2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea ................................................................................... 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic ................................................................................... 2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile ..................................................................................... 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul .................................................. 2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale.......................................................................... 2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin ......................................................... 2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul ........................................................................................ 2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia ....................................................................................... 2659-2662
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Dispoziţii finale............................................................................................................ 2664

Titlul preliminar. Despre legea civilă
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi
principiile generale ale dreptului.
(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii,
principiile generale ale dreptului.
(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care
legea trimite în mod expres la acestea.
(4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca
izvoare de drept.
(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor.
Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate în
domeniu se prezumă că există, până la proba contrară.
(6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesionale.
Art. 2. Obiectul şi conţinutul Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
(2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul
comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale.
Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică
şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte
subiecte de drept civil.
(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau
mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea
ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop
lucrativ.
Jurisprudenţă relevantă
Soluţionarea cauzei pe baza înlăturării în cauză a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 şi prin
aplicarea prioritară a dispoziţiilor dreptului comunitar nu poate fi în niciun caz interpretată ca o
denegare de dreptate, în sensul art. 3, 4 C.civ., deoarece judecătorul fondului nu a făcut altceva
decât să-şi exercite atribuţiile cu care a fost învestit şi să aplice cu prioritate principiile dreptului
comunitar, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 21 şi art. 148 din Constituţia României. (ICCJ, s. cont.
adm. fisc., dec. nr. 985/2012 din 23 februarie 2012)

Art. 4. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului.
(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile
persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.
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(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.
Notă: a se vedea art. 3.

Art. 5. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materiile reglementate
de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent
de calitatea sau statutul părţilor.

Capitolul II. Aplicarea legii civile
Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile. (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este
în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.
(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de
intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de
legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data
intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate
valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi.
(4) Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în
vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.
(5) Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz,
produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute
după intrarea sa în vigoare.
(6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor
juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea
persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile
de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă
aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.
Notă: Potrivit art. 3-5 din Legea nr. 71/2011:
Art. 3. Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în
vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la
data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
Constituționalitate
Prin Decizia nr. 1.391/2011 (M. Of. nr. 59 din 25 ianuarie 2012), Curtea Constituţională a constatat
că „având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora „Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz,
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice
decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii
lor” coroborate cu art. 4 şi 5 din legea menţionată, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766
din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011,
Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor art. 970, art. 1.073,
art. 1.075, art. 1.429 şi art. 1.430 din Codul civil în vigoare la data încheierii de sesizare, respectiv
Codul civil din 1864, care şi-au produs efectele faţă de autorul excepţiei de neconstituţionalitate,
potrivit principiului tempus regit actum”.
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Art. 4. La data intrării în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte
cauze de ineficacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, precum şi de alte acte normative, rămân
supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit Codului
civil sau dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 5. (1) Dispoziţiile Codului civil se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa
în vigoare.
(2) Dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior
intrării în vigoare a acestuia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie,
adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al
bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în
vigoare a Codului civil.
Recurs în interesul legii
Prin Decizia nr. 1/2014 (M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
stabilit că „în interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 și art. 223 din Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 și
art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabilește că prescripţiile extinctive începute
anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât
instanţele de judecată, din oficiu, cât și părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive,
indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011”.
Jurisprudenţă relevantă
Prescripția dreptului la acțiune împlinită înainte de intrarea în vigoare a noului Cod
civil. Aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 167/1958. Invocarea din oficiu de către instanța de
judecată a excepției. Conform art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil,
prescripţiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse
dispoziţiilor legale care le-au instituit, aceleași prevederi fiind cuprinse și în dispoziţiile art. 6 alin. (4) din
Legea nr. 287/2009 (noul Cod civil). Așadar, din coroborarea dispoziţiilor legale privind aplicarea legii
civile în timp, rezultă în mod neîndoielnic că prescripţia extinctivă, invocată pentru o situaţie în întregime
încheiată înainte de intrarea în vigoare a legii noi, rămâne supusă dispoziţiilor care au instituit-o.
În consecință, un raport juridic încheiat sub imperiul legii vechi este supus dispozițiilor Decretului
nr. 167/1958, act normativ care reglementează instituţia prescripţiei extinctive și care în art. 18
conţine dispoziţii procedurale, instituind posibilitatea invocării excepţiei din oficiu de către instanţa de
judecată, oricând în cursul judecării cauzei, ceea ce-i conferă caracterul unei excepţii de ordine
publică, chiar dacă, potrivit art. 2.512 alin. (2) din noul Cod civil, instanța de judecată nu mai are
această posibilitate. (ICCJ, s. civ., dec. nr. 3537 din 9 septembrie 2013)
Aplicarea dispozițiilor noului Cod Civil referitoare la acțiunea în revendicare în cazul acțiunilor începute anterior intrării sale în vigoare, dar mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre
definitivă. În ceea ce privește aplicarea în timp a noului Cod civil din 2009, trebuie avute în vedere
dispozițiile art. 223 din Legea nr. 71/2011, potrivit cărora „procesele și cererile în materie civilă sau
comercială în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Codului civil din 2009 se soluționează
de către instanțele legal învestite, în conformitate cu dispozițiile legale, materiale și procedurale în
vigoare la data când aceste procese au fost pornite, afară de cazul în care în Legea nr. 71/2011
există dispoziții care prevăd altfel”.
Este cazul, printre altele, și a dispozițiilor art. 63 din Legea nr. 71/2011, conform cărora prevederile
art. 643 alin. (1) și (2) din noul Cod civil, prin care a fost înlăturată regula unanimității în materia
acțiunii în revendicare, se aplică și în cazurile în care hotărârea judecătorească nu a rămas definitivă
până la data intrării sale în vigoare, normă ce se constituie într-o excepție de la principiul tempus
regit actum și confirmă că anumite norme din noul Cod civil sunt de imediată aplicare, ele aplicându-se astfel și proceselor declanșate anterior intrării în vigoare a actului normativ menționat.
(ICCJ, s. civ., dec. nr. 357 din 30 ianuarie 2013)
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Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate de autorităţile şi
instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se
prevede altfel.
(2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială.
Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile. În cazul raporturilor juridice cu element de
extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ţinându-se seama de normele de
drept internaţional privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod.

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 9. Interpretarea legii. (1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă
şi interpretarea ei oficială.
(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.
(3) Interpretarea legii de către instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul
dedus judecăţii.
Art. 10. Interzicerea analogiei. Legile care derogă de la o dispoziţie generală, care
restrâng exerciţiul unor drepturi civile sau care prevăd sancţiuni civile se aplică numai în
cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege.
Art. 11. Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri. Nu se poate deroga
prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică
sau de la bunele moravuri.
Art. 12. Libertatea de a dispune. (1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale,
dacă legea nu prevede în mod expres altfel.
(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil.
Art. 13. Renunţarea la drept. Renunţarea la un drept nu se prezumă.
Art. 14. Buna-credinţă. (1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi
exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea
publică şi bunele moravuri.
(2) Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară.
Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma
sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.
Art. 16. Vinovăţia. (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai
pentru faptele sale săvârşite cu intenţie sau din culpă.
(2) Fapta este săvârşită cu intenţie când autorul prevede rezultatul faptei sale şi fie
urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.
(3) Fapta este săvârşită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar
nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei,
deşi trebuia să îl prevadă. Culpa este gravă atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă
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sau imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă
de propriile interese.
(4) Atunci când legea condiţionează efectele juridice ale unei fapte de săvârşirea sa
din culpă, condiţia este îndeplinită şi dacă fapta a fost săvârşită cu intenţie.
Art. 17. Eroarea comună şi invincibilă. (1) Nimeni nu poate transmite sau constitui
mai multe drepturi decât are el însuşi.
(2) Cu toate acestea, când cineva, împărtăşind o credinţă comună şi invincibilă, a
considerat că o persoană are un anumit drept sau o anumită calitate juridică, instanţa
judecătorească, ţinând seama de împrejurări, va putea hotărî că actul încheiat în această
stare va produce, faţă de cel aflat în eroare, aceleaşi efecte ca şi când ar fi valabil, afară
de cazul în care desfiinţarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.
(3) Eroarea comună şi invincibilă nu se prezumă.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile în materie de carte funciară şi nici
în alte materii în care legea reglementează un sistem de publicitate.

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
Art. 18. Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare. (1) Drepturile, actele şi
faptele privitoare la starea şi capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care
aparţin acestora, precum şi orice alte raporturi juridice sunt supuse publicităţii în cazurile
expres prevăzute de lege.
(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod şi arhivă, prin registrul comerţului,
precum şi prin alte forme de publicitate prevăzute de lege.
Art. 19. Condiţiile de publicitate. (1) Procedura şi condiţiile de publicitate se stabilesc prin lege.
(2) Îndeplinirea formalităţii de publicitate poate fi cerută de orice persoană, chiar dacă
este lipsită de capacitatea de exerciţiu.
(3) Orice renunţare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum şi orice clauză penală sau altă sancţiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise.
(4) Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus
publicităţii, dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită.
Notă: Potrivit art. 81 din Legea nr. 71/2011: Existenţa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele
publice prevăzute de lege nu împiedică efectuarea formalităţilor de publicitate.

Art. 20. Efectele publicităţii. (1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului,
faptului, precum şi a oricărui alt raport juridic supus publicităţii, stabileşte rangul acestora
şi, dacă legea prevede în mod expres, condiţionează constituirea sau efectele lor juridice.
(2) Între părţi sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, după caz, drepturile,
actele sau faptele juridice, precum şi orice alte raporturi juridice produc efecte depline,
chiar dacă nu au fost îndeplinite formalităţile de publicitate, afară de cazul în care prin
lege se dispune altfel.
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(3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate.
Cu toate acestea, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege, ea poate produce
efecte achizitive în favoarea terţilor dobânditori de bună-credinţă.
(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescripţiei extinctive, afară de cazul în care prin
lege se dispune altfel.
Art. 21. Prezumţiile. (1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru
public, se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în condiţiile legii.
(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.
Art. 22. Lipsa publicităţii. Sancţiuni. (1) Dacă formalitatea de publicitate nu a fost
realizată, iar aceasta nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele,
faptele sau alte raporturi juridice supuse publicităţii sunt inopozabile terţilor, afară de
cazul în care se dovedeşte că aceştia le-au cunoscut pe altă cale.
(2) Atunci când legea prevede că simpla cunoaştere de fapt nu suplineşte lipsa de publicitate, absenţa acesteia poate fi invocată de orice persoană interesată, inclusiv de terţul
care a cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicităţii.
(3) În toate cazurile însă, simpla cunoaştere a dreptului, actului, faptului sau raportului
juridic nu suplineşte lipsa de publicitate faţă de alte persoane decât terţul care, în fapt,
le-a cunoscut.
Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate. Dacă un drept, act, fapt sau orice
raport juridic este supus în acelaşi timp unor formalităţi de publicitate diferite,
neefectuarea unei cerinţe de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia.
Art. 24. Consultarea registrelor publice. Orice persoană, chiar fără a justifica un
interes, poate, în condiţiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act,
fapt sau o anumită situaţie juridică şi să obţină extrase sau copii certificate de pe acestea.

