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Comisia juridica, de numiri, 
disciplind, imunitdfi^i validdri

Nr. XIX/39/08.03.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.58/1934

asupra cambiei si biletului la ordin

in conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatuiui, in vigoare, Comisia 

juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari, prin adresa nr. L62/2022, a fost sesizata de 

Biroul permanent al Senatuiui m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii 

legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei si 

biletului la ordin, avand ca initiatori senatori si deputati apartinand grupurilor parlamentare 

PNL, PSD, UDMR si Minoritati.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea ^i completarea Legii 

nr. 58/1934 asupra cambiei si biletui de ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, m 

vederea redefinirii, respectiv reformularii unor elemente obligatorii prevazute pe 

instrumentul de debit, tinand cont de functiile si de modul de organizare actuale ale 

institutiilor de credit, care sa asigure remiterea spre incasare a instrumentelor de debit de 

catre posesor catre institutia sa de credit prin intermediul unui canal electronic securizat.



Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa si a transmis aviz negativ. 

Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa si a transmis aviz

favorabil.
Banca Nationals a Romaniei a transmis un aviz favorabi! cu observatii si propuneri. 

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^a de capital a analizat 

propunerea legislativa si a transmis aviz favorabil, fara amendamente.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minoritafi a analizat 

propunerea legislativa si a transmis aviz favorabil, fara amendamente.

in sedin^a din 08 martie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 

imunita^i §i validari au analizat in^iativa legislativa, amendamentele, avizele si observatiile 

transmise.

Comisia a hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezen^i, un raport 

de admitere, cu amendamente admise.

Pe parcursul dezbaterilor, au fost analizate si preluate ca amendamente observatiile si 

propunerile senatorilor si deputatilor, ale Bancii Nationale a Romaniei si ale Consiliului 

Legislativ, care se regasesc m anexa la prezentul raport.

Amendamentele admise se regasesc in anexa, parte integranta a prezentului raport, 

iar competen^a de dezbatere pentru acestea, in calitate de Camera decizionala, aparjiine 

Camerei Deputa^ilor.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari supune votului plenului 

Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise $i propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi supusa dezbaterii si adoptarii cu respectarea art. 76 alin (2) din 

Constitutia Romaniei, republicata.
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Potrivit dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala si ale dispozitiilor art. 92 

alin. (7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, in vigoare, cu privire la propunerea legislativa 

L62/2022, Senatu! este prima Camera sesizata.

dp te; Secretar,

^atiaSCANfEl Senator Laura-MihaelaSULGi •MOAGHERSenator ti u[

intocmit, consilier parlamenCar Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportul nr. XIX/ 39/ 08.03.2022

Amendamente admise
la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin

L62/2022

Amendamente admise Motivarea
amendamentelor

Text in vigoare 
Legea nr. 58/1934

Nr. Text
Senatcrt.

Partea introductiva a 
articolului unic se 
modifica.

Articol unic- Legea nr. 58/1934 
asupra cambiei si biletului la 
ordin, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
100 din 1 mai 1934, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, se modiiica §i se 
completeaza, 
urmeaza:

1.

Amendament de 
tehnica legislativa, 
conform avizului 
Consiliului 
Legislativ

dupa cum

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.
Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la punctul 11, litera 
c) din Avizul nr. 
53/17.01.2022.

ale1. Punctele 1,3,4, 5, 6, 7, 8 ale 
articolului 
urmatorul cuprins:
ART. 1
Cambia cuprinde:

1. Denumirea de cambie 
exprimata in limba romana;

2.
1 vor avea

ART. 1
Cambia cuprinde:

1. Denumirea de cambie 
trecuta in insu§i textul 
titlului §i exprimata in limba 
intrebuintata 
redactarea acestui titlu;

2. Ordinul neconditionat

ART. 1
Cambia cuprinde:

1. Denumirea de cambie 
exprimata in limba rom^a;

2. Ordinul neconditionat 
de a plati o suma determinate;

Numele/Denumirea

pentru
Observatii 
prevazute la pet.

BNR
3. Numele/Denumirea aceluia 3.
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de plati trebuie sa I.B.l si I.B.2 din 
Avizul
G/22/26.01.2022

care trebuie sa plateasca (tras), 
respectiv numele §i prenumele, 
in clar, ale persoanei lizice sau 
denumirea persoanei juridice ori 
a entitatii care se obliga, dupa 
caz. In cazul in care numele 
trasului depa§e§te spatiul alocat 
pe titlu, se vor inscrie pe cambie 
primele caractere din numele §i 
prenumele, 
denumirea trasului, in limita 
spatiului special alocat, fara ca 
prin aceasta sa se atraga 
nulitatea cambiei;

aceluia
plateasca, avand calitatea de 
tras, respectiv numele §i 
prenumele, 
persoanei fizice sau denumirea 
persoanei juridice ori a entitatii 
care se obliga, dupa caz. In 
cazul in care numele trasului

a o suma care
determinate;

3. Numele aceluia care
nr.

trebuie sa plateasca (tras) 
respectiv 
prenumele, in clar, ale 
persoanei fizice, respectiv 
denumirea persoanei juridice 
ori a entitatii care se obliga. 
In cazul in care numele

clar, alein
numele §1

depa§e§te spatiul alocat pe 
titlu, se vor inscrie pe cambie 
primele caractere din numele §i 
prenumele, respectiv din 
denumirea trasului, in limita 
spatiului special alocat, fara ca 
prin aceasta sa se atraga 
nulitatea cambiei;

respectiv din
trasului depa§e§te spafiul 
alocat pe titlu, se vor inscrie 
pe cambie primele caractere 
din numele §i prenumele, 
respectiv din denumirea 
trasului, in limita spatiului 
special alocat, fara ca prin 
aceasta sa se atraga nulitatea 
cambiei;

31. Codul trasului, respectiv un 
numar unic de identificare 
prevazut in documentele de 
identificare sau de inregistrare 
ale trasului;

trasului, 
respectiv un numar unic de 
identificare prevazut in 
documentele de identificare

31. Codul

sau de inregistrare ale 
trasului;

4. Aratarea scadentei;
5. Aratarea locului unde 

plata trebuie facuta;
6. Numele acelui caruia 

sau la ordinul caruia plata 
trebuie facuta;

7. Aratarea datei §i a 
locului emiterii;

8. Semnatura celui care

4. Data scadentei;
Locul

4. Data scadentei;
5. Locul
6. Numele/Denumirea acelui 

caruia sau la ordinul caruia 
plata trebuie facuta;

7. Data si locul emiterii;
8. Semnatura emitentului, 

avand calitatea de tragator. 
Prin semnatura tragatorului se 
in^elege semnatura olografa a 
persoanei fizice av^d calitatea

platii.
6. Numele/Denumirea acelui 

caruia sau la ordinul caruia 
plata trebuie facuta;

7. Data si locul emiterii;
8. Semnatura emitentului

5. pladi.

(tragator). 
tragatorului 
semnatura olografa a persoanei 
fizice avand calitatea de tragator

Prin semnatura
intelegese
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emite cambia (tragator). sau a imputemicitului acesteia, 
respectiv semnatura olografa a 
reprezentantilor legali sau a 
imputemicitilor 
juridice care se obliga ori ale 
alter categorii de entitati care 
utilizeaza astfel de instrumente, 
dupa caz;
2. La articolul 1, dupa punctul 
8 se introduc trei noi puncte, 
punctele 9-11, care vor avea 
urmatorul cuprins:
9. Semnatura celui care accepta 
la plata cambia (tras). Prin 
semnatura trasului se intelege 
semnatura olografa a persoanei 
fizice avand calitatea de tras sau 
a imputemicitului acesteia, 
respectiv semnatura olografa a 
reprezentanfilor legali sau a 
imputemicitilor 
juridice care se obliga ori ale 
alter categorii de entitati care 
utilizeaza astfel de instrumente, 
dupa caz;
10. Codul tragatorului, respectiv 
un numar unic de identificare, 
preluat din documentele de 
identificare sau de mregistrare 
ale tragatorului;
11. Codul contului posesorului.

de tragator 
imputemicitului 
respectiv semnatura olografa a 
reprezentantilor legali sau a 
imputemicitilor 
juridice care se obliga ori ale 
altor categorii de entitati care 
utilizeaza astfel de instrumente, 
dupa caz;

sau a
acesteia.

persoanelor
persoanelor

9. Semnatura celui care accepta 
la plata cambia, respectiv 
trasul. Prin semnatura trasului
se intelege semnatura olografa a 
persoanei flzice avand calitatea 
de tras sau a imputernicitului 
acesteia, respectiv semnatura 
olografa a reprezentantilor legali 

imputernicitilor 
persoanelor juridice care se 
obliga ori ale altor categorii de 
entitati care utilizeaza astfel de 
instrumente, dupa caz;

Codul

persoanelor sau a

tragatorului, 
respectiv un numar unic de 
identificare, preluat din 
documentele de identificare sau

10.

de inregistrare ale tragatorului;

Punctul 11 se elimina.
3. La articolul 
alineatul (1) se introduce un

dupa Amendament al 
Comisiei adoptat cu

1,
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unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

nou alineat (2) cu urmatorul 
cuprins:

Gambia originala este 
Gambia emisa pe suport de 
hartie, purtand semnatura 
olografa. Imaginea cambiei 
originale reprezinta copia 
electronica a cambiei originale.

(2)
(2) Gambia originala este Gambia 
emisa pe suport de hartie, 
purtand semnatura olografa. 
Imaginea cambiei originale 
reprezinta copia electronica a 
cambiei originale. 

ale4. Alineatele (1), (2), (4) ale 
articolului 2 vor avea 
urmatorul cuprins:
ART. 2
(1) Gambia careia ii lipse§te unul 
din elementele aratate la 
articolul 1, cu exceptia locului 
platii, a locului emiterii §i a datei 
scadentei nu are valoarea unei 
cambii.
(2}Gambia fara scadenta este 
considerata platibila la vedere. 
(4)In cazul in care locul emiterii
sau----- locul----- platii----- lipseste,
competenta-------teritoriala—
instantei—de—judecata—se—va
stabili in conditiile legii. In acest
eaZj—legea—aplicabila—se—¥a
determk^—in raport cu locul de
ia—sediul—social—a4—inatit-utiei
trasului.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6, pet. 8 si 
pet. 11, litera d)din 
Avizul
53/17.01.2022.

3.

ART.2
Titlul caruia ii lipse§te 
vreuna din conditiunile 
aratate la articolul precedent 
nu are valoarea unei cambii, 
afara de cazurile aratate in 
alineatele ce urmeaza.
Gambia fara aratarea 
scadentei este socotita 
platibila la vedere. 
in lipsa unei aratari speciale, 
locul aratat langa numele 
trasului este socotit loc de 
plata §i, in acela§i timp, loc 
al domiciliului trasului. 
Gambia care nu arata locul 
unde a fost emisa se 
socote§te semnata in locul 
aratat langa numele 
tragatorului.
Daca in cambie sunt aratate 
mai multe locuri de plata.

ART. 2
Gambia careia ii lipse§te unul 
din elementele prevazute la 
articolul 1, cu exceptia locului 
platii, a locului emiterii si a 
datei scadentei nu are valoarea 
unei cambii.
Gambia fara scadenta este 
considerata platibila la vedere.

nr.

Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.2 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

in cazul in care locul platii 
lipseste, se considera platibil 
la sediul social al institutiei 
trasului.

■a

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.____________5. Alineatele (3) -(5) ale Nemodificat.
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articolului 2 se abroga.posesorul cambiei o va putea 
prezenta pentru acceptare 
sau plata la oricare din 
aceste locuri.

ART.3
Gambia poate fi la ordinul 
tragatorului msu§i.
Ea poate fi trasa asupra 
tragatorului msu§i.
Ea poate fi trasa pentru 
contul unui tertiu.

6. Alineatul (3) al articolului 3 
va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.4.

„(3) Ea poate fi trasa pentru 
contul unui tert.”

Observatii 
prev^ute la pet. 
I.A.l din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

5. 7. Articolul 5 va 
urmatorul cuprins:

BNRavea

ART. 5
Intr-o cambie platibila la 
vedere sau la un anume timp 
de la vedere, tragatorul poate 
stipula ca suma va fi 
producatoare de dob^da. In 
orice alta cambie aceasta 
stipulatiune se socote§te 
nescrisa.
Cifra dobanzii va trebui sa fie 
aratata in cambie; in lipsa 
acestei aratari stipulatiunea 

socote§te 
Dob^da curge de la data 
emisiunii cambiei daca o alta 
data nu este aratata.

ART. 5
Intr-o cambie platibila la vedere 
sau la un anume timp de la 
vedere, tragatorul poate stipula 
ca suma va fi producatoare de 
dobanda. In orice alta cambie 
aceasta mentiune se considera 
nescrisa.
Valoarea dobanzii va trebui sa 
fie precizata in cambie; daca 
aceasta precizare nu exista, 
men^iunea se considera 
nescrisa.
Dob^da curge de la data 
emiterii cambiei daca o alta data 
nu este precizata.

ART. 5
Intr-o cambie platibila la vedere 
sau la un anume timp de la 
vedere, tragatorul poate stipula 
ca suma va fi producatoare de 
dobanda. In orice alta cambie 
aceasta clauza se considera 
nescrisa.
Valoarea dobanzii va trebui sa 
fie precizata in cambie; daca 
aceasta precizare nu exista, 
clauza se considera nescrisa. 
Dobanda curge de la data 
emiterii cambiei daca o alta 
data nu este precizata.

aleObservatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 5 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

se nescrisa.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.____________
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6. 8. Articolul 6 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.va avea

ART.6
Daca intr-o cambie suma de 
plata este scrisa in litere §i in 
cifre, in caz de deosebire, 
suma de plata este cea scrisa 
in litere.
Daca suma de plata este scrisa de 
mai multe ori, fie in litere, fie in 
cifre, in caz de deosebire, suma de 
plata este suma cea mai mica.

ART.6
intr-o cambie suma de plata este 
scrisa in litere §i in cifre; in 
cazul
neconcordante, prevaleaza suma 
de plata scrisa in litere.
Daca suma de plata este scrisa 
de mai multe ori, fie in litere, fie 
in cifre, in caz de neconcordante, 
suma de plata este suma cea 
mai mica.

existacarein

7. Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022

ale9. Articolul 7 va avea 
urmatorul cuprins:

ART.7
Daca

ART.7
In cazul in care cambia poarta 
semnaturi ale unor persoane 
incapabile de a se obliga prin 
cambie
semnaturi—ale—unor—persoane
imaginare,—©ri semnaturi care 
pentru orice alt motiv nu ar 
putea obliga persoanele care au 
semnat cambia, sau in numele 
c^ora ea a fost semnata, 
obligatiile celorlalti semnatari 
raman totu§i valabile.

ART.7
In cazul in care cambia poarta 
semnaturi ale unor persoane 
incapabile de a se obliga prin 
cambie, semnaturi false sau 
semnaturi care pentru orice alt 
motiv nu ar putea obliga 
persoanele care au semnat 
cambia, sau in numele carora 
ea a fost semnata, obligatiile 
celorlalti 
totu§i valabile.

cambia poarta
semnaturi ale unor persoane 
incapabile de a se obliga prin 
cambie, semnaturi false sau

Nota: s-a renun^at la 
sintagma ” semndturi 
ale unor persoane 
imaginare” av^d in 
vedere ca ipotezele 
”semndturi

semnaturi false sau
semnaturi ale unor persoane 
imaginare, ori semnaturi care 
pentru orice alt motiv nu ar 
putea obliga persoanele care 
au semnat cambia, sau in 
numele c^ora ea a fost

false”, 
respectiv "semndturi 
care pentru orice alt 
motiv nu ar putea 
obliga persoanele care 

semnat

semnatari raman
obligatiunile 

raman
semnata, 
celorlalti semnatari 
totu§i valabile.______ cecuVau
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ipotezaacopera
persoanelor
imaginare,
inexistente.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 7 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

aleART.8
(1) Orice semnatura cambiala 
trebuie sa cuprinda:

a) in clar, numele §i 
prenumele persoanei fizice 
sau denumirea persoanei 
juridice ori a entitatii care se 
obliga;

b) semnatura olografa a 
persoanei fizice, respectiv a 
reprezentantilor legali sau a 
imputemicitilor persoanelor 
juridice care se obliga ori a 
reprezentantilor 
imputemicitilor 
categorii de 
utilizeaza 
instrumente.
(2) Prin exceptie de la prevederile 

alin. (1), prin semnatura trasului se 
infelege semnatura olografa a 
persoanei fizice avand calitatea de

10. Articolul 8 se abroga. ART. 8
Orice semnatura a unei 
cambii trebuie sa respecte 
prevederile art. 1 alin. (1) 
pct.8.

8.

Observatii 
prevazute la pet. 
I.A.2 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenfi.

sau a
altor 

entitati care 
astfel de
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tras sau, dupa caz, a 
reprezentantului legal ori a 
imputernicitului trasului, persoana 
fizica, persoana juridica sau entitate 
care accepta la plata cambii.

ale9. 11. Articolul 9 va avea 
urmatonil cuprins:
ART.9
Persoana fizica care semneaza o 
cambie
reprezentant al unei persoane 
pentru
imputernicirea de a o reprezenta 
in acest scop, se obliga personal 
in temeiul cambiei §i, daca a 
platit, are acelea§i drepturi pe 
care le-ar fi avut pretinsul 
reprezentant. Aceea§i regula se 
aplica reprezentantului care a 
depa§it imputemicirea sa.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022

ART.9
Cine pune semnatura sa pe 
cambie, ca reprezentant al 
unei persoane pentru care nu 
avea imputernicirea de a 
lucra, e tinut personal in 
temeiul cambiei §i, daca a 
platit, are acelea§i drepturi 
pe care le-ar fi avut pretinsul 
reprezentant. Aceea§i regula 
se aplica reprezentantului 
care a depa§it imputernicirea

ART.9
Persoana fizica care semneaza o 

calitate decalitate de cambie,
reprezentant al unei persoane

avea

in in

pentru
imputemicirea de 
reprezenta in acest scop, este 
tinuta personal in temeiul 
cambiei §i, daca a platit, are 
acelea§i drepturi pe care le-ar fi 
avut pretinsul reprezentant. 
Aceea§i regula se aplica 
reprezentantului care a depa§it 
imputemicirea sa.

nucare nu avea care
a o

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.sa.
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Observatii 
prev^ute la pet. 
II.A. 1 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR10.
12. Articolul 10 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 10
Orice persoana se poate obliga 
cambialmente prin mandatar, 
chiar daca mandatul

sunt
concepute In termeni general! in 
ce prive§te dreptul mandatarului 
sau imputemicitului de a emite 
sau semna cambii.

ART. 10
Orice persoana se poate 
obliga cambialmente prin 
mandatar, chiar daca 
mandatul este conceput in 
termeni general! in ce 
prive§te 
mandatarului de a emite sau 
semna cambii.

ART. 10
Orice persoana se poate obliga 
cambialmente prin mandatar, 
chiar daca mandatul ori 
imputernicirea sunt concepute 
in termeni general! in ce 
prive§te dreptul mandatarului 
sau imputernicitului de a emite 
sau semna cambii.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

oriimputemicirea
de

dreptul

13. Alineatul (2) al articolului 
11 va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.11.

ART.ll
Tragatorul raspunde de 
acceptare §i de plata.
El poate sa se descarce de 
raspunderea de acceptare; orice 
clauza prin care se descarca de 
raspunderea de plata se socote§te 
nescrisa.

ART.ll

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(2) El poate sa se descarce de 
raspunderea de acceptare; orice 
clauza prin care se descarca de 
raspunderea de plata se 
considera nescrisa.

de

ale12. ART. 12
Daca o cambie, necompletata

14. Alineatele 1-2 ale 
articolului 12 vor avea

Observatii
Consiliului

ART. 12
Daca o cambie, necompletata

9



Legislativ prevazute 
la pet. 7 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

la emitere, a fost completata 
fara a se tine seama de 
intelegerile 
neobservarea acestor intelegeri 
nu va putea fi opusa 
posesorului.
Posesorul decade din dreptul 

de a completa cambia in alb 
dupa trei ani de la data emiterii 
cambiei.

la emitere, a fost completata 
fara a se tine seama de 

intervenite, 
acestor

intelegeri nu va putea fi 
opusa posesorului, afara 
numai daca acesta a 
dobandit cambia cu rea- 
credinta sau daca a savar§it 

gre§eala grava 
dobandirea ei.
Posesorul decade din dreptul 
de a completa cambia in alb 
dupa trei ani de la data 
emisiunii cambiei.
Asemenea decadere nu este 
opozabila posesorului de 
buna-credinta, caruia titlul i- 
a fost transmis completat.

urmatorul cuprins

intelegerile
neobservarea

intervenite.ART. 12
(1) Daca o cambie, necompletata 
la emitere, a fost completata fara 
a se fine seama de infelegerile 
intervenite, neobservarea acestor 
intelegeri nu va putea fi opusa 
posesorului.
(2) Posesorul decade din dreptul 
de a completa cambia in alb 
dupa trei ani de la data emiterii 
cambiei.

o in

Asemenea decadere nu este 
opozabila posesorului de 
buna-credin^a, caruia titlul i-a 
fost transmis completat.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

de

Punctul 15 se elimina.15. Alineatul (3) al articolului 
12 se abroga.

Primul alineat al 
articolului 13 din lege 
devine alin. 1.

13. ART. 13 16. Alineatele (2) -(3) ale
articolului 13 vor avea 
urmatorul cuprins:

Nemodiiicat

Cambia, chiar daca nu a fost 
expres trasa la ordin, este 
transmisibila prin gir.

ART. 13

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor

Daca tragatorul a mscris in 
cambie cuvintele: "nu la 
ordin” sau o expresiune

(2)Daca tragatorul a inscris in 
cambie cuvintele “nu la ordin” 
sau o expresie echivalenta, titlul

10



prezenti.echivalenta, 
transmisibil numai in forma 
§i cu efectele unei cesiuni 
ordinare.
Girul poate fi facut chiar in folosul 
trasului, indiferent daca a acceptat 
sau nu, al tragatorului sau al 
oricarui alt obligat. Ace§tia pot sa 
gireze din nou cambia.

titlul este transmisibil numai in forma 
§i cu efectele unei cesiuni 
ordinare.
(3) Girul poate fi realizat chiar in 
folosul trasului, indiferent daca 
a acceptat sau nu, in folosul 
tragatorului sau al oricarui alt 
obligat. Ace§tia pot sa gireze din 
nou cambia.

este

14. ART. 14
Girul trebuie 
neconditionat. 
conditiune la care ar fi supus 
se socote§te nescrisa.

17. Alineatul (1) al articolului 
14 va avea urmatorul cuprins: 
ART. 14
(l)Girul
necondifionat. Orice conditie 
mentionata in titlu se considera 
nescrisa.

Nemodificat
fiesa

Orice
trebuie fiesa

Girul partial este nul.
Girul "la purtator" este 
echivalent unui gir in alb.

15. ART. 15
Girul trebuie scris pe cambie; 
el trebuie sa fie semnat de 
girant.

18. Alineatul (1) al articolului 
15 va avea urmatorul cuprins: 
ART. 15

Nemodificat.
(l)Girul trebuie scris pe cambie; 
el trebuie sa fie semnat de girant 
respectiv,
reprezentantul legal 
imputemicitul 
juridice/sau al entitatii care 
gireaza.

de ctoe
sau

persoanei

Girul este valabil chiar daca 
beneficiarul nu este menponat sau 
girantul a pus numai semnatura (gir 
in alb). In acest din urma caz, girul 
pentru a fi valabil, trebuie sa fie

11



scris pe cambie.
16. ART. 16

Girul 
drepturile 
cambie.
Daca girul este in alb 
posesorul poate:

1) sa-1 completeze cu 
propriul sau nume sau cu 
numele altei persoane;

2) sa gireze cambia din 
nou in alb sau in ordinul 
unei anume persoane;

3) sa predea cambia unui 
tertiu fara sa completeze 
girul in alb §i fara s-o gireze.

19. Alineatul (2) al articolului 
16 vor avea urmatorul cuprins:transmite

izvorate
toate

din

(2) Daca girul este in alb 
posesorul poate:
1) sa-1 completeze cu propriul 
sau nume/propria sa denumire 
sau cu numele/denumirea altei 
persoane;
2) sa gireze cambia din nou in 
alb sau la ordinul unei anume 
persoane;
3) sa predea cambia unui tert 
fara sa completeze girul in alb §i 
fara s-o gireze.

Nemodificat

*) A se vedea §i Decretul-lege nr. 
3673/1940

17. ART.17
Girantul, daca nu s-a 
stipulat altfel, raspunde de 
acceptare §i de plata.
El poate interzice un nou gir; 
in acest caz el nu raspunde 
fata de persoanele carora 
cambia a fost ulterior girata.

20. Articolul 17 
urmatorul cuprins: 
ART.17

Nemodificat.va avea

Girantul, 
mentionat altfel, raspunde de 
acceptare §i de plata.
El poate interzice un nou gir; in 
acest caz el nu raspunde fata de 
persoanele carora cambia le-a 
fost ulterior girata.

daca nu s-a

18. 21. Articolul 18 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.18
Detinatorul unei cambii este 
considerat posesor legitim, daca

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

aleART.18

ART.18
Detinatorul unei cambii este 
socotit posesor legitim, daca

Detinatorul unei cambii este 
considerat posesor legitim, daca

12



justifica dreptul sau printr-o 
serie nemtrerupta de giruri, 
chiar daca ultimul gir este in 
alb. Girurile §terse se 
socotesc, in aceasta privinta, 
nescrise.
Daca un gir in alb este urmat 
de un alt gir, semnatarul 
acestuia este socotit ca a 
dobandit cambia prin efectul 
unui gir in alb.

justifica dreptul sau printr-o 
serie neintrerupta de giruri, 
chiar daca ultimul gir este in 
alb. Girurile §terse se considera 
nescrise.
Daca un gir in alb este urmat de 
un alt gir, semnatarul acestuia 
este considerat ca a dob^dit 
cambia prin efectul unui gir in 
alb.
Daca o persoana a pierdut, din 
orice motiv, posesia unei cambii, 
noul posesor care justifica 
dreptul sau in modul aratat in 
alineatul precedent, nu este 
obligat sa predea cambia, cu 
excepfia situa^iei in care a 
dobandit-o cu rea-credinta, sau 
daca se face vinovat de culpa 
grava la dobandirea ei.

justifica dreptul sau printr-o 
serie neintrerupta de giruri, 
chiar daca ultimul gir este in 
alb. Girurile §terse se considera 
nescrise.
Daca un gir in alb este urmat 
de un alt gir, semnatarul 
acestuia este considerat ca a 
dobandit cambia prin efectul 
unui gir in alb.
Daca o persoana a pierdut, din 
orice motiv, posesia unei 
cambii, noul posesor care 
justifica dreptul sau in modul 
aratat in alineatul precedent, 
nu este tinut sa predea cambia, 
cu excepba situatiei in care a 
dobandit-o cu rea-credinta, sau 
daca se face vinovat de culpa 
grava la dobandirea ei.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

Daca o persoana a pierdut, prin 
orice intamplare, posesiunea unei 
cambii, noul posesor care justifica 
dreptul sau in modul aratat in 
alineatul precedent, nu este finut sa 
predea cambia, afara numai daca a 
dobandit-o cu rea-credinfa, sau daca 
a savar§it o gre^eala grava in 
dobandirea ei.

Nota: Nu au fost 
primita 
Consiliului Legislativ 
prev^uta la pet. 6 
din
53/17.01.2022 
privire la art. 19, 
limbajul utilizat fiind 
de actualitate.

19. 22. Articolul 19 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 19
Persoanele impotriva c^ora s-a 
pornit actiune cambiala nu pot 
opune posesorului excep^iile 
intemeiate pe raporturile lor 
personale cu tragatorul sau cu 
posesorii anteriori, cu exceptia 
situatiei in care posesorul a 
dobandit cambia cu intentia de 
a pagubi debitorul.

Nemodiflcat.
ART.19
Persoanele impotriva carora s-a 
pomit actiune cambiala nu pot 
opune posesorului exceptiunile 
intemeiate pe raporturile lor 
personale, cu tragatorul sau cu 
posesorii anteriori, afara numai daca 
posesorul dobandind cambia a 
lucrat cu ^tiinfa in paguba 
debitorului.

observatia

Avizul nr.
cu

Observatii ale20. ART.20 23. Alineatele (1) — (2) ale ART.20
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Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. e) din 
Avizul
53/17.01.2022.

Daca girul cuprinde "valoarea 
pentru acoperire”, "pentru 
incasare", "pentru procura", sau 
orice alta mentiune care implica 
un simplu mandat, posesorul 
poate sa exercite toate 
drepturile ce decurg din 
cambie, dar nu o poate gira 
decat cu titlu de procura.
Cei obligati nu pot opune in 
acest caz posesorului decat 
exceptiile pe care le-ar fi putut 
opune girantului.

articolului 20 vor avea
urmatonil cuprins
ART.20
Daca girul cuprinde "valoarea 
pentru acoperire", "pentru 
incasare", "pentru procura", sau 
orice alta mentiune care implica 
un simplu mandat, posesorul 
poate sa exercite toate drepturile 
ce din cambie, dar nu o poate 
gira decat cu titlu de procura.
Cei obligati nu pot opune in 
acest caz posesorului decat 
exceptiile pe care le-ar fi putut 
opune girantului.

Daca girul cuprinde 
mentiunea "valoarea pentru 
acoperire", "pentru incasare", 
"pentru procura", sau orice 
alta mentiune care implica 
un simplu mandat, posesorul 
poate sa exercite toate 
drepturile izvorand din 
cambie, dar nu o poate gira 
decat cu titlul de procura.
Cei obligati nu pot opune in 
acest caz posesorului decat 
exceptiunile ce ar fi putut 
opune girantului.
Mandatul cuprins intr-un gir 
"de procura" nu mceteaza 
prin moartea mandantului, 
prin incapacitatea 
restrangerea 
acestuia.

nr.

Observatii 
prevazute la pet. 
II.A.2 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

Mandatul cuprins intr-un gir 
"de procura" nu inceteaza prin 
moartea mandantului, prin 
incapacitatea sau restrangerea 
capacitatii acestuia.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

de
sau 

capacitatii

21. ART.21
Daca girul cuprinde 
mentiunea "valoare 
garantie", "valoare in gaj", 
sau orice alta mentiune care 
implica un gaj, posesorul 
poate exercita 
drepturile 
cambie, dar un gir facut de el 
este socotit ca facut cu titlul

24. Articolul 21 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.21
Daca girul cuprinde mentiunea 
"valoare in garantie", "valoare in 
gaj", sau orice alta mentiune 
care implica un gaj, posesorul 
poate exercita toate drepturile ce 
decurg din cambie, dar un gir 
realizat de el este considerat ca

Nemodificat.

in

toate 
izvorand din
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realizat cu titlu de procura.
Cei obligati nu pot opune

exceptiile 
intemeiate pe raporturile lor 
personate cu girantul, cu 
exceptia cazului 
posesorul a dobandit cambia cu 
intentia de a pagubi debitorul.

de procura.
Cei obligati nu pot opune 
posesorului 
intemeiate pe raporturile lor 
personate cu girantul, afara 
numai
primind cambia, a lucrat cu 
§tiinta in paguba debitorului.

exceptiunile posesorului

posesorul,daca carem

25. Articolul 22 
urmatorul cuprins:

Nemodiflcat.22. ART.22
Girul posterior scadentei 
produce acelea§i efecte ca un 
gir anterior. Cu toate acestea, 
girul
protestului de neplata, sau 
facut
termenului pentru facerea 
protestului, produce numai 
efectele 
ordinare.
Girul fara data este socotit, 
pana la dovada contrarie, ca 
fiind facut inainte de trecerea 
termenului stabilit pentru 
facerea protestului.

va avea

ART.22
Girul posterior scadentei 
produce acelea§i efecte ca un gir 
anterior. Girul realizat posterior 
protestului de neplata sau dupa 
expirarea termenului pentru 
formularea protestului produce 
numai efectele unei cesiuni 
ordinare.
Girul fara data este considerat, 
pana la dovada contrara, ca Hind 
realizat inainte de expirarea 
termenului stabilit pentru 
formularea protestului.

facut posterior

dupa trecerea

unei cesium

23. 26. Articolul 23 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.23
Prin cesiunea cambiei, derived 
fie dintr-un gir realizat posterior 
protestului de neplata sau dupa 
expirarea termenului prevazut 
pentru formularea protestului,

ART.23
Prin cesiunea cambiei, derivand fie 
dintr-un gir facut posterior 
protestului de neplata sau dupa 
expirarea termenului pentru facerea 
protestului, fie dintr-un act separat, 
chiar anterior scadentei, se transmit

Nemodiflcat.
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creditorului 
cambiale ale cedentului, caruia i se 
vor putea opune toate exceptiunile 
opozabile acestuia, cesionarul avand 
dreptul la predarea cambiei.

drepturile fie dintr-un act separat, chiar 
anterior scadentei, se transmit 
creditorului toate drepturile 
cambiale ale cedentului, caruia i 
se vor putea opune toate 
exceptiile opozabile acestuia, 
cesionarul avand dreptul la 
predarea cambiei.

toate

27. Articolul 24 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.24
Posesorul cambiei sau chiar un 
simplu detinator poate prezenta 
trasului, p^a la scadenta, 
cambia spre acceptare, la 
domiciliul/sediul acestuia.

24.
Nemodificat.

ART.24
Posesoml cambiei sau chiar un 
simplu definator poate prezenta 
trasului, pana la scadenta, cambia 
spre acceptare, la domiciliul 
acestuia.

ale25. ART.25
In orice cambie tragatorul 
poate stipula ca ea va trebui 
sa fie prezentata spre 
acceptare, fix^d sau nu un 
termen pentru prezentare.
El poate interzice in cambie 
prezentarea spre acceptare, 
afara numai de cazul in care 
cambia este platibila la un 
tertiu sau este platibila intr-o 
alta localitate decat aceea a 
domiciliului trasului, sau 
daca este platibila la un 
anume timp de la vedere.
El poate de asemenea sa 
stipuleze ca prezentarea spre

28. Alineatele (2) (4) ale
articolului 25 vor avea 
urmatorul cuprins:

ART. 25
in orice cambie tragatorul poate 
stipula ca ea va trebui sa fie 
prezentata spre acceptare, 
fixand sau nu un termen 
pentru prezentare.
El poate interzice in cambie 

prezentarea spre acceptare, 
afara numai de cazul in care 
cambia este platibila la un tert 
sau este platibila intr-o alta 
localitate decat aceea a 
domiciliului/sediul trasului, 
sau daca este platibila la un 
anume timp de la vedere.
El poate de asemenea sa 
stipuleze ca prezentarea spre

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. f) din 
Avizul
53/17.01.2022.

nr.

{2)E1 poate interzice in cambie 
prezentarea spre acceptare, 
afara numai de cazul in care 
cambia este platibila la un tert 
sau este platibila intr-o alta 
localitate decat aceea a 
domiciliului/sediul trasului, sau 
daca este platibila la un anume 
timp de la vedere.
{4)E1 poate de asemenea sa 
stipuleze ca prezentarea spre
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acceptare nu va putea avea loc 
inaintea unei anume date, 
in afara de cazul cand 
tragatorul a interzis prezentarea 
spre acceptare, oricare dintre 
girant;i poate mentiona ca va 
trebui sa fie prezentata cambia 
spre acceptare, fixand sau nu 
un termen pentru prezentare.

acceptare nu va putea avea loc 
main tea unei anume date, 
in afara de cazul cand tragatorul 
a interzis prezentarea spre 
acceptare, oricare din giranti 
poate mentiona ca va trebui sa 
fie prezentata cambia spre 
acceptare, fixand sau nu un 
termen pentru prezentare.

acceptare nu va putea avea 
loc main tea unei anume date, 
in afara de cazul cand 
tragatorul 
prezentarea spre acceptare, 
oricare din giranti poate 
stipula ca va trebui sa fie 
prezentata cambia spre 
acceptare, fixand sau nu un 
termen pentru prezentare.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenfi.

interzisa

de

26. 29. Alineatele (1) (3) ale
articolului 26 vor avea 
urmatonil cuprins:

Nemodificat.

ART.26
Cambia platibila la un
anume timp de la vedere 
trebuie prezentata spre
acceptare in termen de un an 
de la data emisiunii. 
Tragatorul poate reduce sau 
prelungi acest termen.
Aceste termene pot fi reduse 
de giranti.

(l)Cambia platibila la un anume 
timp de la vedere trebuie 
prezentata spre acceptare in 
termen de un an de la data 
emiterii.

(3}Aceste termene pot fi reduse 
$i de giranti.

Nota: Nu a fost
primita observatia 
Consiliului Legislativ 
prevazuta la pet. 6 
din Avizul 
53/17.01.2022 
privire la art. 27, 
avand in vedere ca 
modificarea

27. 30. Alineatul (1) al articolului 
27 va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.

ART.27
Trasul poate cere ca o a doua 
prezentare sa-i fie facuta in 

urmatoare

(1) Trasul poate cere ca o a doua 
prezentare sa fie realizata in ziua 
urmatoare prime! prezentaxi. Cei 
interesati nu pot sa se prevaleze 
de neobservarea acestei cereri, 
daca nu este mentionata in

nr.
cuziua

prezentari. Cei interesati nu 
pot sa se prevaleze de 
neobservarea acestei cereri.

primei
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legislativa a privit 
exclusiv inlocuirea 
sintagmei
’’prezentarea sd-i fie 
fdcuta”
”prezentarea sd fie 
realizatd”.

daca nu este mentionata in 
protest.
Posesorul nu este dator sa 
lase
prezentata spre acceptare.

protest.

trasului Gambia
cu

28. 31. Articolul 28 va avea 
urmatonil cuprins:
ART.
Acceptarea se scrie pe cambie. 
Ea se exprima prin cuvantul 
"acceptat" sau orice alta expresie 
echivalenta; ea este semnata de 
tras, sau de reprezentantul legal 
ori de imputernicitul acestuia. 
Simpla
trasuluisau, dupa caz, a 
reprezentantului legal ori a 
imputemicitul acestuia, pusa pe 
fata cambiei este considerata 
acceptare.
Cand cambia este platibila la un 
anume timp de la vedere sau 
cand ea trebuie prezentata spre 
acceptare, intr-un termen
stabilit printr-o clauza speciala, 
acceptarea 
mentioneze data zilei cand este 
inscrisa, cu exceptia situa^iei in 
care posesorul cere ca ea sa 
mentioneze data zilei prezentarii. 
Daca acceptarea nu este datata, 
posesorul, pentru a pastra

Observatia 
Consiliului 
Legislativ prev^ute 
la pet. 11 lit. g) din 
Avizul
53/17.01.2022.

ale

ART.
Acceptarea se scrie pe 
cambie. Ea se exprima prin 
cuvantul "acceptat" sau orice 
alta expresiune echivalenta; 
ea este semnata de tras. 
Simpla semnatura a trasului 
pusa pe fata cambiei este 
socotita acceptare.
Cand cambia este platibila la 
un anume timp de la vedere, 
sau cand ea trebuie 
prezentata spre acceptare, 
intr-un termen stabilit printr- 
o clauza speciala, acceptarea 
trebuie sa poarte data zilei 
cand este facuta, afara 
numai daca posesorul cere ca 
ea sa poarte data zilei 
prezentarii. Daca acceptarea 
nu este datata, posesorul, 
pentru a pastra dreptul de 
regres impotriva girantilor §i 
impotriva 
trebuie sa ceara sa se

28 28 ART.
Acceptarea se scrie pe cambie. 
Ea se exprima prin cuvantul 
"acceptat" sau prin orice alta 
expresie echivalenta; ea este 
semnata de tras, sau de 
reprezentantul legal ori de 
imputemicitul acestuia. Simpla 
semnatura a trasuluisau, dupa 
caz, a reprezentantului legal ori 
a imputernicitul acestuia, pusa 
pe fata cambiei este considerata 
acceptare.
Cand cambia este platibila la 
un anume timp de la vedere 
sau cand ea trebuie prezentata 
spre acceptare, intr-un termen 
stabilit printr-o clauza speciala, 
acceptarea 
mentioneze data zilei cand este 
inscrisa, cu exceptia situatiei in 
care posesorul cere ca ea sa 
men^ioneze 
prezentarii. Daca acceptarea nu 
este datata, posesorul, pentru a

28

nr.

Nota: Nu a fost
primita observa^:ia 
Consiliului Legislativ 
prevazuta la pet. 6 
din Avizul 
53/17.01.2022 
privire la art. 27 alin. 
(1), avand in vedere 
ca modificarea alin. 
(1) a privit exclusiv 
adaugarea ipotezei 
semnarii cambiei de 
catre reprezentantul 
legal
imputernicitul 
trasului.

semnatura a

nr.
cu

trebuie trebuie desa onsa

data zilei
Amendament al 
Comisiei adoptat cu

tragatorului.
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unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

pastra dreptul de regres 
impotriva girantilor §i impotriva 
tragatorului, trebuie sa ceara sa 
se constate aceasta lipsa printr- 
un protest formulat in timp util.

constate aceasta lipsa printr- 
un protest facut in timp util.

dreptul de regres impotriva 
girantilor 
tragatorului, trebuie sa ceara sa 
se constate aceasta lipsa printr- 
un protest formulat in timp util.

impotriva§1

32. Alineatul (2) al articolului 
29 va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.29. ART.29
Acceptarea trebuie sa fie 
neconditionata; 
poate insa restrange la o 
parte din suma.
Orice alta modificare adusa 
prin acceptare, celor cuprinse 
in cambie, se socote§te ca 
refuz
Acceptantul ramane totu§i 
tinut in limitele acestei 
acceptari.

trasul o
(2) Orice alta modificare adusa 
prin acceptare, celor cuprinse in 
cambie, se considera ca fiind 
refuz de acceptare. Acceptantul 
raspunde in limitele acestei 
acceptari.de acceptare.

30. ART.30 33. Articolul 30 
urmatorul cuprins: 
ART.30

Nemodificat.va avea
Daca tragatorul a aratat in 
cambie un loc de plata, altul 
decat cel al domiciliului 
trasului, fara insa sa arate 
un tertiu la care plata trebuie 
sa fie facuta, trasul il va 
putea arata odata cu 
acceptarea. in lipsa unei 
atari aratari, acceptantul este 
socotit ca s-a obligat sa 
plateasca el insu§i la locul 
platii.
Cand cambia este platibila la 

domiciliul trasului, acesta 
poate sa arate in acceptare o

Daca tragatorul a aratat in 
cambie un loc de plata, altul 
decat cel al domiciliului/sediului 
trasului, fara insa sa identifice
un tert la care plata trebuie sa 
fie facuta, trasul il va putea 
identifica odata cu acceptarea.

identificari.In lipsa unei
acceptantul este considerat ca s- 
a obligat sa plateasca el insu§i la 
locul platii.
Cand cambia este platibila la 
domiciliul / sediul trasului
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adresa in aceea§i localitate 
unde plata trebuie sa fie 
facuta.

acesta poate sa menfioneze in 
acceptare o adres^n aceea§i 
localitate unde plata trebuie sa 
fie facuta.

31. 34. Articolul 32 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.32
Daca acceptarea scrisa pe 
cambie de catre tras este §tearsa 
de catre acesta, inainte de 
restituirea titlului, acceptarea 
este
§tergerea se considera, pana la 
dovada contrara, ca a fost 
realizata inainte de restituirea 
titlului.
Totu§i, daca trasul a adus, in 
scris, la cuno§tinta posesorului 
sau a oricarui alt semnatar ca a

Nemodiflcat.
ART.32
Daca acceptarea scrisa pe 
cambie de catre tras este 
§tearsa de catre acesta, mai 
inainte de inapoierea titlului, 
acceptarea este socotita 
refuzata. 
socote§te p^a la dovada 
contrarie ca a fost facuta 
inainte de restituirea titlului. 
Totu§i, daca trasul a adus, 
prin scris, la cuno§tinta 
posesorului sau a oricarui alt 
semnatar ca a acceptat, el 
este tinut catre ace§tia in 
limitele acestei accept^!.

§tergerea considerata refuzata.se

acceptat, el se obliga fa^a de 
ace§tia in limitele acestei 
acceptari,

32. ART.33
Plata unei cambii poate fi 
garantata printr-un aval 
pentru intreaga suma sau 
numai pentru o parte din ea. 
Aceasta garantie poate fi data 
de un tertiu sau chiar de un 
semnatar al cambiei.

35. Alineatul (2) al articolului 
33 va avea urmatonil cuprins:

NemodiAcat.

(2) Aceasta garantie poate fi data 
de un tert sau chiar de un 
semnatar al cambiei.

33. Nota: S-a reintrodus 
sintagma ”sau pe 
adaos” pentru
corelarea cu art. 67.

36. Articolul 34 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.34
Avalul se da pe cambie.

ART.34
Avalul se da pe cambie sau

ART.34
Avalul se da pe cambie sau pe
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pe adaos.
El se exprima prin cuvintele 
"pentru aval" sau prin orice 
alta formula echivalenta §i 
este semnat de avalist.
Avalul este socotit ca rezulta 
din simpla semnatura a 
avalistului pusa pe fata 
cambiei, afara numai daca 
semnatura este a trasului 
sau a tragatorului.
Avalul trebuie sa arate 
pentru cine este dat. In lipsa 
acestei aratari se socote§te 
dat pentru tragator.

In acest sens, sunt 
relevante observatiile 
BNR prevazute la pet. 
I.B.7 si I.B.8 din 
Avizul
G/22/26.01.2022.

El se exprima prin cuvintele 
"pentru aval" sau prin orice alta 
formula echivalenta §i este 
semnat de avalist sau, dupa caz, 
de reprezentantul legal ori de 
imputemicitul acestuia.
Avalul rezulta din simpla 
semnatura a avalistului sau a 
reprezentantului sa^u legal ori a 
imputernicitului acestuia, pusa 
pe fata cambiei, cu exceptia 
situatiei in care semnatura este 
a trasului sau a tragatorului 
sau, dupa caz, a reprezentantilor 
legali 
acestora.
Avalul trebuie sa arate pentru 
cine este dat. In lipsa acestei 
precizari se considera a fi dat 
pentru tragator.

adaos.
El se exprima prin cuvintele 
"pentru aval" sau prin orice alta 
formula echivalenta §i este 
semnat de avalist sau, dupa 
caz, de reprezentantul legal ori 
de imputemicitul acestuia. 
Avalul rezulta din simpla 
semnatura a avalistului sau a

nr.

reprezentantului sau legal ori a 
imputemicitului acestuia, pusa 
pe fata cambiei, cu excep^ia 
situatiei in care semnatura este 
a trasului sau a tragatorului

caz.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

dupaimputernicitilor sau,
reprezentantilor legali sau 
imputemicitilor acestora.
Avalul trebuie sa arate pentm 
cine este dat. In lipsa acestei 
precizari se considera a fi dat 
pentm tragator.

asau

34. 37. Articolul 35 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.35
Avalistul se obliga in acela§i mod 
ca cel pentm care a garantat. 
Obligatia sa este valabila chiar 
daca obligatia pe care a 
garantat-o ar fi nula din orice 
alta cauza decat un viciu de 
forma.
C^d avalistul plate§te cambia, 
el dob^de§te drepturile 
izvorand din ea impotriva celui

Nemodiflcat.

ART.35
Avalistul este tinut in acela§i 
mod ca acela pentm care a 
garantat.
Obligatiunea sa este valabila 
chiar daca obligatiunea pe 
care a garantat-o ar fi nula 
din orice alta cauza decat un 
vitiu de forma.
C^d
cambia, el

avalistul plate§te 
dobandegte
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drepturile izvorand din ea 
impotriva celui garantat, cum 
§i impotriva acelora care sunt 
tinuti catre acesta din urma, 
in temeiul cambiei.

garantat, precum §i impotriva 
celor care sunt obligati fata de 
acesta din urma, in temeiul 
cambiei.

35. Nemodiflcat. Observatiile38. Punctul 3 al articolului 36 
va avea urmatonil cuprins:

Nota:
Consiliului Legislativ 
prev^ute la pet. 9 
din

ART.36
O cambie poate fi trasa:

La vedere;
La un anume timp de la 

vedere;
La un anumit timp de la 

data emisiunii;
La o zi fixa.
Cambiile cu alte scadente 

sau cu scadente succesive 
sunt nule.

Avizul nr.
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
data certa pentru 
prevederea la un 
anumit timp de la 
data emiterii se 
stabileste in functie 
de clauza care va fi 
men^ionata pe titlu la 
momentul prezentarii 
la plata.
Propunerea 
modificare a avut in 

doar

(3) La un anumit timp de la 
data emiterii;

de

vedere 
actualizarea 
limbajului, fara a 
interveni asupra
solutiei legislative.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.
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Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. g) din 
Avizul
53/17.01.2022

ale36. 39. Articolul 37 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.37
Gambia la vedere este platibila la 
prezentare. 
prezentata spre plata in termen 
de un an de la data emiterii. 
Tragatorul poate reduce sau 
prelungi acest termen. Aceste 
termene pot fi reduse de giranti.. 
Tragatorul poate mentiona ca o 
cambie platibila la vedere nu 
trebuie sa fie prezentata spre 
plata anterior unei anumite 
date. !n acest caz termenul, de 
prezentare curge de la aceasta 
data.

ART.37
Gambia la vedere este 
platibila la prezentare. Ea 
trebuie prezentata spre plata 
in termen de un an de la data 
sa. Tragatorul poate reduce 
sau prelungi acest termen. 
Aceste termene pot fi reduse 
de giranti.
Tragatorul poate stipula ca o 
cambie platibila la vedere nu 
trebuie sa fie prezentata spre 
plata inaintea unei anumite 
date. In acest caz termenul 
de prezentare curge de la 
aceasta data.

ART.37
Gambia la vedere este platibila 
la prezentare. Ea trebuie 
prezentata spre plata in termen 
de un an de la data emiterii. 
Tragatorul poate reduce sau 
prelungi acest termen. Aceste 
termene pot fi reduse de catre 
giranti.
Tragatorul poate men^iona ca o 
cambie platibila la vedere nu 
trebuie sa fie prezentata spre 
plata anterior unei anumite 
date. In acest caz termenul, de 
prezentare curge de la aceasta 
data.

Ea trebuie nr.

Observa^iileNota:
Gonsiliului Legislativ 
prevazute la pet. 9 
din Avizul nr.
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat o 
anumita data anterior 
careia titlul nu poate 
fi prezentat poate fi 
men^ionata pe titlu. 
Propunerea 
modificare a avut in 
vedere 
actualizarea 
limbajului, f^a a 
intervene 
solutiei legislative.

de

doar

asupra

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

de
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Nemodificat.ART.38
Scaden^a unei cambii la un 
anume timp de la vedere este 
determinata, fie de data 
acceptarii, fie de aceea a 
protestului.

lipsa
acceptarea 
socotita fata de acceptant ca 
fiind facuta in ultima zi a 
termenului prev^ut pentru 
prezentare spre acceptare.

40. Alineatul (2)~al articolului 
38 va avea urmatorul cuprins:

37.

(2) !n lipsa protestului, 
acceptarea nedatata este 
considerata fata de acceptant ca 
fiind realizata in ultima zi a

In protestului, 
nedatata este

termenului prev^ut pentru 
prezentare spre acceptare.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. h) din 
Avizul
53/17.01.2022.

ale41. Alineatele (l)-(4) ale 
articolului 39 vor avea 
urmatorul cuprins:
ART.39
Scadenta unei cambii trasa la 
una sau mai multe luni de la 
data emiterii, sau de la vedere, 
este considerata ca fiind la data 
corespunzatoare din luna in care 
plata trebuie sa fie facuta. In 
lipsa de data corespunzatoare, 
scadenfa va fi in ultima zi a 
acestei luni.
Cand o cambie este trasa la una 
sau mai multe luni §i jumatate 
de la data sau de la vedere, se 
vor lua in calcul mai intai lunile 
intregi §i apoi jumatatea. 
Expresiile "8 zile" sau "15 zile" se 
inteleg se inteleg nu ca una sau

38.

ART.39
Scadenta unei cambii trasa la 
una sau mai multe luni de la 
data emisiunii, sau de la 
vedere, e socotita la data 
corespunzatoare din luna in 
care plata trebuie sa fie 
facuta. in lipsa de data 
corespunzatoare, scadenta va 
fi in ultima zi a acestei luni.

Cand o cambie este trasa 
la una sau mai multe luni §i 
jumatate de la data sau de la 
vedere, se socotesc mai intai 
lunile intregi §i apoi 
jumatatea.

Daca scadenta este fixata

ART.39
Scadenta unei cambii trasa la 
una sau mai multe luni de la 
data emiterii, sau de la vedere, 
este considerata ca fiind la data 
corespunzatoare din luna in 
care plata trebuie sa fie facuta. 

lipsa
corespunzatoare, scadenta va fi 
in ultima zi a acestei luni.
Cand o cambie este trasa la 
una sau mai multe luni §i 
jumatate de la data sau de la 
vedere, se vor lua in calcul mai 
intai lunile intregi §i apoi 
jumatatea.
Daca scadenta este fixata la

nr.

In de data
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inceputul, la mijlocul sau la 
sfarsitul lunii, se mtelege prin 
aceste termene:
Prima, a cincisprezecea sau 
cea din urma zi a lunii. 
Expresiile ”8 zile" sau "15 zile" 
se inteleg se inteleg nu ca una 
sau doua saptamani, ci ca opt 
sau cincisprezece zile efective. 
Prin expresia "jumatate luna" se 
inteleg cincisprezece zile.

la inceputul, la mijlocul sau 
la sf^§itul lunii, se intelege 
prin aceste termene:

Prima, a cincisprezecea 
sau cea din urma zi a lunii.

Expresiunile "8 zile" sau 
"15 zile" se inteleg nu ca una 
sau doua saptamani, ci ca 
opt sau cincisprezece zile 
efective.

Prin expresiunea "jumatate 
luna” se inteleg cincisprezece 
zile.

doua saptamani, ci ca opt sau 
cincisprezece zile efective.
Prin expresia "jumatate luna" se 
inteleg cincisprezece zile. Amendament al

Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

ale39. 42. Articolul 40 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.40
Cand o cambie este platibila la o 
zi fixa intr-un loc unde 
calendarul este deosebit fafa de 
cel al locului de emitere, data 
scadentei se considera fixata 
dupa calendarul locului de 
plata.
Cand o cambie trasa intre doua 
locuri,
deosebite, este platibila la un 
anume timp de la data emiterii, 
scadenta se stabile§te in ziua 
care
locului de plata, corespunde zilei 
de emitere.
Termenele de prezentare a 
cambiilor se calculeaza potrivit 
regulilor alineatului precedent.

ART.40
Cand o cambie este platibila la 
o zi fixa intr-un loc unde 
calendarul este deosebit fata de 
cel al locului de emitere, data 
scadentei se considera fixata 
dupa calendarul locului de 
plata.
Cand o cambie trasa intre doua 
locuri, av^d calendare 
deosebite, este platibila la un 
anume timp de la data emiterii, 
scadenta se stabile§te in ziua 
care, potrivit calendarului 
locului de plata, corespunde 
zilei de emitere.
Termenele de prezentare a 
cambiilor se calculeaza potrivit
prevederilor alineatului 2.
Aceste reguli nu sunt aplicabile 
daca intr-o clauza a cambiei

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. i) din 
Avizul
53/17.01.2022.

ART.40
Cand o cambie este platibila 
la 0 zi fixa intr-un loc unde 
calendarul este deosebit de 
acela al locului de emisiune, 
data scadentei se considera 
fixata dupa calendarul 
locului de plata.

Cand o cambie trasa intre

nr.

doua locuri, avand calendare 
deosebite, este platibila la un 
anume timp de la data 

scadenta

av^d calendare

emisiumi, 
stabile§te socotindu-se din

se
potrivit calendarului

potrivit
calendarului locului de plata, 
corespunde zilei de emisiune.

Termenele de prezentare a 
cambiilor se socotesc potrivit

ziua care

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
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voturi ale membrilor 
prezenti.

sau numai din simplele 
precizari din titlu rezulta 
intentia de a se adopta reguli 
diferite.

regulilor 
precedent.

Aceste reguli nu sunt 
aplicabile daca intr-o clauza 
a cambiei sau numai din 
simplele aratari ale titlului 
rezulta intentiunea de a se 
adopta reguli deosebite.

alineatului Aceste reguli nu sunt aplicabile 
daca intr-o clauza a cambiei sau 
numai din simplele precizari din 
titlu rezulta intentia de a se 
adopta reguli diferite.

Observatii 
prevazute la pet. 
I.A.3 si II.A.3 din 
Avizul
G/22/26.01.2022.

BNR43. Alineatele (1) -(2) ale
articolului 41 
urmatonil cuprins:
ART.41

40.
vor avea

nr.
ART.41
Posesorul 
platibile la o zi fixa sau la un 
anume termen de la data 
emisiunii sau de la vedere 
trebuie sa o prezinte la plata, 
fie in ziua in care ea este 
platibila, fie in una din cele 
doua zile lucratoare ce 
urmeaza.
Prezentarea unei cambii la o 
casa
echivaleaza cu o prezentare 
spre plata.

ART.41
Posesorul unei cambii platibile 
la o zi fixa sau la un anume 
termen de la data emiterii sau 
de la vedere trebuie sa o 
prezinte la plata, fie in ziua in 
care ea este platibila, fie in una 
din cele doua zile lucratoare ce 
urmeaza.
Prezentarea unei cambii la 
institutia de credit a platitorului 
sau la o casa de compensare 
echivaleaza cu o prezentare 
spre plata.

cambii (1) Posesorul 
platibile la o zi fixa sau la un 
anume termen de la data 
emiterii sau de la vedere trebuie 
sa o prezinte la plata, fie in ziua 
in care ea este platibila, fie in 
una din cele doua zile lucratoare 
ce urmeaza.
(2) Prezentarea unei cambii la 
institutia de credit a platitorului 
sau la o casa de compensare 
echivaleaza cu o prezentare spre 
plata.

cambiiunei unei

Observa^iileNota:
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 9 
din Avizul nr.
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat o 
anumita data anterior 
careia titlul nu poate 
fi prezentat poate fi 
mentionata pe titlu. 
Propunerea 
modificare a avut in 

doar

de compensatii

de

vedere 
actualizarea 
limbajului, fara a 
interveni
solu^iei legislative.

44. Dupa alineatul (2) al 
articolului 41, se introduce un 
nou alineat care va avea 
urmatorul cuprins:_____________

Se elimina punctul 44. asupra

Amendament al
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Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

fe—cazul—m—care—posesoml—^
trasul---- cambiei---- ay-----conturi
deschise la aceeasi inetitutie de
credit,—prezentarea—cambiei—la
aceasta—institutie—de—credit
echivaleaza cu o prezentare la
plata.

de

Nemodiflcat. Observajiile41. Nota:
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 6 
referitoare la art. 42

45. Alineatul (2) al articolului 
42 va avea urmatorul cuprins:ART.42

Gambia trebuie sa fie din Avizul nr.
prezentata spre plata la locul 
§i adresa indicate in cambie.

In lipsa aratarii unei 
adrese, cambia trebuie sa fie 
prezentata pentru plata:

1) La domiciliul trasului 
sau al persoanei desemnate 
in cambie sa plateasca 
pentru el.

53/17.01.2022 nu au 
primite,fost

modificarea 
legislativa 
limitata 
introducerea sediului 
trasului, alaturi de 
domiciliu.
’lipsa aratarii unei 
adrese” 
cu terminologia din 
Codul civil, sens in 
care indicam art. 885 
alin. (2), art. 1785, 
art. 2603 si art. 2607.

(2) In lipsa aratarii unei adrese, 
cambia trebuie sa fie prezentata 
pentru plata:

fiind
la

La domiciliul/sediul 
trasului sau al persoanei 
desemnate in cambie sa

1)
Expresia

plateasca pentru el; corespunde2) La domiciliul
prin domiciliul / sediul 

acceptantului prin interventie 
sau al persoanei desemnate in 
cambie sa plateasca pentru 
acesta;
3) La domiciliul/sediul celui 

indicat.

2) Laacceptantului
interventiune alsau
persoanei desemnate in 
cambie sa plateasca pentru 
acesta.

3) La domiciliul celui 
indicat la nevoie.

42. ART.43
Trasul care plate§te cambia 
poate pretinde ca aceasta sa-i 
fie predata cu mentiunea de

46. Alineatul (3) al articolului 
43 va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.
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achitare scrisa de catre 
posesor.

Posesorul nu poate refuza 
o plata partiala.

In caz de plata partiala 
trasul poate cere sa i se faca 
pe cambie mentiune de 
aceasta plata §i sa i se dea o 
chitanta.

(3)in caz de plata partiala, trasul 
poate cere sa i se inscrie pe 
cambie mentiune cu privire la 
aceasta plata §i sa i se dea o 
chitanta.

Observatiile43. Nota:
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 11 
lit. j) din Avizul nr. 
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
in proiectul de lege 
sunt indicate toate 
cele trei alineate. Nu

ART.44
Posesorul unei cambii nu 
este tinut sa primeasca plata 
inainte de scadenta.

Trasul
inainte de scadenta, o face pe 
riscul §i pericolul sau.

Acel care plate§te la 
scadenta este valabil liberal, 
afara numai daca nu a fost 
frauda sau gre§eala grava din 
partea sa. El este dator sa 
verifice regulata succesiune a 
girurilor, 
autenticitatea semnaturilor 
giran^iilor.

ART.44
Posesorul unei cambii are 
dreptul sa primeasca plata 
inainte de scaden^a.
Trasul care plate§te inainte de 
scadenta, o face pe riscul §i pe 
raspunderea sa.
Cel care plate§te la scadenta 
este valabil eliberat, cu exceptia 
situatiei in care a fost frauda 
sau culpa grava din partea sa. 
El este dator sa verifice 
succesiunea girurilor, dar nu §i 
autenticitatea 
girantilor, 
reprezentantilor legali sau, 
dupa caz, a imputemicitilor 
acestora.

47. Articolul 44 
urmatorul cuprins: 
ART.44

va avea

plate§te (....)care

Trasul care plate§te inainte de 
scadenta, o face pe riscul §i pe 
raspunderea sa.
Cel care plate§te la scadenta 
este valabil eliberat, cu exceptia 
situa^iei in care a fost frauda 
sau culpa grava din partea sa. El 
este
succesiunea girurilor, dar nu §i 
autenticitatea 
girantilor, 
reprezentantilor legali sau, dupa 
caz, a imputernicitilor acestora.

au fost primite nici 
observatiile prevazute 
la pet. 6 cu privire la 
acest articol,

depropunerea 
modificare 
actualizand limbajul 
juridic.

dar semnaturilornu §1
dator verifice respectivsa a

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

semnaturilor
respectiv a
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48. Articolul 45 se modifica si 
va avea urmatorul cuprins: 
ART.45
Cand o cambie este platibila 
intr-o moneda, care nu are curs 
la locul platii, suma poate fi 
platita in moneda tarii, dupa 
valoarea ei din ziua scadentei.

Daca debitorul este in 
intarziere cu plata, posesorul 
poate, la alegerea sa, sa ceara 
ca suma sa fie platita in 
moneda tarii, fie dupa valoarea 
din ziua scadenf;ei, fie dupa 
valoarea din ziua platii.

Valoarea monedei straine 
este determinate de uzurile 
locului de plata. Tragatorul 
poate totu§i sa stipuleze ca 
suma de plata va fi calculate 
dupe un curs indicat in cambie.

Regulile aici aretate nu se 
aplice in cazul cand tregetorul 
a stipulat ce plata va trebui 
fecute intr-o monede anume 
aretate, prin clauza de plate 
efectiva in monede streine.

Dace suma este aretate intr- 
o monede avand aceea§i 
denumire, dar de o valoare 
diferite, in tara de emisiune, §i 
in aceea a pietii, se presupune 
ce aretarea se refere la moneda 
locului de plate. ___________

Observatii 
prevazute la pet. 
I.A.5 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNRART.45
Cand o cambie este pietibiie 
intr-o monede, care nu are 
curs la locul pietii, suma 
poate fi pietite in moneda 
terii, dupe valoarea ei din 
ziua scadentei.

Dace debitorul este in 
intarziere cu plata, posesorul 
poate, la alegerea sa, se 
ceare ca suma se fie pietite 
in moneda terii, fie dupe 
valoarea din ziua scadentei, 
fie dupe valoarea din ziua
pietii.

Valoarea monedei streine 
este determinate de uzurile 
locului de plate. Tregetorul 
poate totu§i se stipuleze ce 
suma de plate va fi calculate 
dupe un curs indicat in 
cambie.

Regulile aici aretate nu se 
aplice in cazul cand 
tregatorul a stipulat ce plata 
va trebui fecute intr-o 
monede anume aretate 
(clauza de plata efectiv in 
monede streine).

Dace suma este aretate 
intr-o monede avand aceea§i 
denumire, dar de o valoare 
diferite, in tara de emisiune, 
§i in aceea a pietii, se

44.
48. La articolul 45, dupa 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6), 
avand urmatorul cuprins:

aleObservatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la punctul 11, litera 
c) din Avizul nr. 
53/17.01.2022.

Plata—cambiilor—emise—in—alte
valute si platibile in lei se va face

valutarapr-in-
sumelor la cursul BNR valabil in

conversia -a

ziua—prezentarii—la—plata—a
cambiei.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.
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Punctul 48 se elimina.presupune ca aratarea se 
refera la moneda locului de 
plata.

Nota: Articol introdus 
urmare 

observa^iilor 
prevazute la pet. LA.5 
din
G/22/26.01.2022, 
pentru 
prevederile legate de 
moneda care nu are 
curs la locul pla^ii cu 
moneda 
curs.

Dupa
introduce un nou punct, pet. 
48^, cu urmatorul cuprins:
48^. Dupa articolul 45, se 
introduce un nou arrticol, art. 
45":
ART. 45"
Plata cambiilor emise in alte 
valute si platibile in lei se va 
face prin conversia valutara a 
sumelor la cursul BNR valabil 
in ziua prezentarii la plata a 
cambiei.

punctul 48,45. se
aca

BNR

Avizul nr.

separaa

care are

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

46. ART.46
Cand
prezentata spre plata in 
termenul fixat de art. 40. 
orice debitor are dreptul de a 
consemna suma la Casa de 
Economii §i Consemnatiuni 
sau la alta o institutie legal 
abilitata sa efectueze astfel 
de operatiuni, pe cheltuiala §i 
riscul posesorului cambiei,

49. Articolul 46 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.46
Cand cambia nu este prezentata 
spre plata in termenul prevazut 
de art. 40, orice debitor are 
dreptul de a consemna suma la 
o institutie de credit, pe 
cheltuiala §i riscul posesorului 
cambiei, recipisa depunandu-se 
la executorul judecatoresc care a

Nemodificat.
cambia estenu
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recipisa depunandu-se la 
judecatoria locului de plata.

emis Somalia.

47. 50. Alineatele (2), (5), (6) ale 
articolului 46' 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.
vor avea

ART. 46'^!
Prezentarea unei cambii la 
plata se poate face in original 
sau prin trunchiere.

in sensul prezentei legi, 
prin trunchiere se intelege 
procedeul informatic care 
consta in urmatoarele 
operatiuni succesive:

a) transpunerea in format 
electronic a informatiilor 
relevante de pe cambia 
originala;

b) reproducerea imaginii 
cambiei originate in format 
electronic; §i

c) transmiterea informatiei 
electronice obtinute prin 
operatiunile prev^ute la lit. 
a) §i b) catre institutia de 
credit platitoare.

(2) In sensul prezentei legi, prin 
trunchiere se infelege procedeul 
informatic care consta in 
urmatoarele 
succesive:

a) transpunerea in format 
informatiilor

relevante din cambia originala 
sau din cambia remisa la 
incasare de catre beneficiar, 
printr-un canal electronic 
securizat;

b) reproducerea imaginii 
cambiei originale sau a imaginii 
cambiei remise la incasare de 
catre beneficiar, printr-un canal 
electronic securizat,astfel cum a 
fost receptionatmn conditiile art. 
46‘*; §i

c) transmiterea informatiei
electronice obtinute prin 
operatiunile prevazute la lit. a) §i 
b) catre institutia de credit 
platitoare.______________________

operatiuni

electronic a
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face obiectul 
numai cambiile

Pot
trunchierii 
acceptate.

Prezentarea la plata a unei 
cambii prin trunchiere
produce acelea§i efecte 
juridice ca §i prezentarea la 
plata a cambiei originale, cu 
conditia ca aceasta din urma 
sa fi fost emisa cu
respectarea prevederilor legii.

Institutiile de credit pot 
recurge la procedeul
trunchierii, cu conditia ca 
intre ele sa existe o conventie 
prealabila in contextul unui 
aranjament de plata sau o 
conventie const^d 
aderarea lor la un sistem de 
plati.

(5 jinstitutiile de credit pot 
recurge la procedeul trunchierii, 
cu conditia ca intre ele §i intre 
institutia de credit 
beneficiarului si beneficiar sa 
existe o conventie prealabila, in 
contextul unui aranjament de 
plata si de transfer de 
documente sau o conventie 
constand in aderarea lor la un 
sistem de plati.
(6) In rela^ia dintre institufiile de 
credit, informatiile relevante 
pentru trunchiere, cuprinse in 
cambia originalasau in imaginea 
cambiei originale, transmisa 
printr-un canal electronic 
securizat, sunt stabilite potrivit 
conventiilor prevazute la alin. 5.

a

in

Informatiile 
pentru trunchiere, cuprinse 
in cambia originala, sunt 
stabilite potrivit conventiilor 
prev^ute la alin. 5.

relevante

Imaginea cambiei originale 
reprezinta copia electronica a 
cambiei originale. Imaginea 
cambiei originale trebuie sa
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respecte standardele stabilite 
potrivit conventiilor prev^ute 
la alin. 5.

Momentul receptionarii de 
catre institutia de credit 
platitoare, respectiv de catre 
un sistem de plati a 
informatiilor relevante pentru 
trunchiere §i a imaginii 
electronice a respective! 
cambii, potrivit alin. 2, 
constituie momentul
prezentarii la plata.

Transmiterea catre
institutia de credit platitoare 
a informatiilor relevante §i a 
imaginii cambiei, prin 
trunchiere, trebuie realizata 
astfel incat sa se asigure 
autenticitatea §i integritatea 
acestora, prin utilizarea 
oricaror procedee tehnice 
admise de lege. 51. La articolul 46', dupa 

alineatul (8), se introduce un 
nou alineat, alineatul (9), cu 
urmatorul cuprins:
(9) Pentru ca institutia de 
credit a beneficiarului sa 
prezinte la plata cambia, 
beneficiarul, client al sau, 
trebuie saii transmita fie 
cambia in original, fie 
imaginea cambiei originale, 
printr-un canal electronic
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securizat.

48. 52. Alineatele 
articolului 46^ vor 
urmatorul cuprins:

(l)-(2).ale 
avea

Nemodiflcat.

ART. 46''2
Cand prezinta la plata o 
cambie prin trunchiere, 
institutia de credit este 
obligata:

a) sa verifice daca acea 
cambie in original respecta in 
forma §i continut prevederile 
legale, inclusiv regularitatea 

girurilor, cu 
autenticitatii

(l)Cand prezinta la plata o 
cambie in original sau imaginea 
cambiei originale, prin 
trunchiere, institutia de credit 
este obligata:

a) sa verifice daca acea
cambie in original sau 
imaginea cambiei originale 
respecta prevederile legale 
cu privire la forma si 
continut, inclusiv
succesiunea girurilor, cu 
exceptia autenticitafii
semnaturilor tragatorului 
§i girantilor sau, dupa caz, 
a reprezentantilor legali 
sau a imputernicitilor 
acestora;

b) sa garanteze acuratetea §i 
conformitatea informatiilor 
relevante 
trunchiere 
electronic, cu datele din 
cambia in original, precum 
§i conformitatea imaginii 
cambiei cu cambia in 
original.

(2} Institutia de credit care 
prezinta la plata o cambie prin

succesiunii 
exceptia 
semnaturilor tragatorului §i 
girantilor;

b) sa garanteze acuratetea 
§i conformitatea informatiilor 
relevante pentru trunchiere 
transmise electronic cu
datele din cambia in original, 
precum §i conformitatea 
imaginii cambiei cu cambia 
in original.

Institutia 
raspunde de orice pierdere 
suferita prin nerespectarea 
obligatiilor prev^ute la alin.

de credit pentru
transmise

1.
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trunchiere raspunde de 
pierdere 
nerespectarea 
prevazute la alin. 1.

once 
prin 

obligatiilor
suferita

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 si pet. 11 
lit. k) din Avizul nr. 
53/17.01.2022.

ale53. Alineatele (2) -(3) ale
artieolului 46^ vor avea

49.
ART. 463
Refuzul total sau partial la 
plata al unei cambii prezentate 
la plata prin trunchiere se face 
in forma electronica, de catre 
institutia de credit platitoare.
In baza refuzului prevazut la 
alin. 1, institutia de credit care 
detine cambia originala sau 
careia beneiiciarul i-a remis 
imaginea cambiei originale, 
printr-un canal electronic 
securizat, va inscrie pe aceasta:

a) data prezentarii acesteia la 
plata, spre a se constata daca 
prezentarea s-a efectuat in 
cadrul termenului prevent la 
art. 41:

ART. 46'^3
Refuzul total sau partial la 
plata
prezentate la plata prin 
trunchiere se face in forma 
electronica, 
institutia de credit platitoare.

In baza refuzului prevent 
la alin. 1, institutia de credit 
care detine cambia originala 
va inscrie pe aceasta:

a) data prezentarii acesteia 
la plata, spre a se constata 
daca prezentarea s-a efectuat 

termenului

urmatorul cuprins:

cambiial unei

(2)in baza refuzului prevazut la 
alin. 1, institutia de credit care 
detine cambia originala sau 
careia beneficiarul i-a remis 

cambiei 
canal

de catre
Observatii 
prevazute la pet. 
II.A.4 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

originale,
electronic

imagmea 
printr-un 
securizat, va inscrie pe aceasta:

a) data prezentarii acesteia la 
plata, spre a se constata daca 
prezentarea s-a efectuat in 
cadrul termenului prevazut la 
art. 41;

cadrulin
prev^ut la art. 41;

b) declaratia de refuz, 
datata §i semnata de catre 
reprezentanti legal! sau 
imputemiciti ai acestora.

Mentiunile inscrise pe 
cambia originala, potrivit 
alin. 2, cu respectarea 
dispozitiilor art. 49 alin. 1, 
constituie dovada refuzului 
de plata.

"Refuzat"b) "Refuzat" mentiunea 
insotita de motivele refuzului la 
plata, datata §i semnata de 
catre reprezentantii legal! sau, 
dupa caz, de imputernicitii 
acestora.
Mentiunile inscrise pe cambia 
originala, potrivit alin. 2, cu 
respectarea dispozitiilor art. 49 
alin.
refuzului de plata.

b)mentiunea 
insotita de motivele refuzului la 
plata, datata §i semnata de catre 
reprezentantii legal! sau, dupa 
caz, de imputernicitii acestora.

(3) Mentiunile inscrise pe cambia 
originala, potrivit alin. cu 
respectarea dispozitiilor art. 49 
alin.
refuzului de plata.

constituie dovadaconstituie dovada 11
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54. La articolul 46^, dupa 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
urmatorul cuprins:
(4)In cazul in care beneficiarul a 
transmis institutiei sale de credit 
imaginea cambiei originale, prin 
canal electronic securizat, 
pentru exercitarea dreptului de 
protest/regres, acesta va putea 
prezenta cambia original^n 
vederea inscrierii mendunilor 
doveditoare ale refuzului de

In cazul in care beneficiarul a 
transmis institutiei sale de 
credit cambieiimaginea 
originale, prin canal electronic 
securizat, pentru exercitarea 
dreptului de protest/regres, 
acesta va putea prezenta 

originalain vederea 
mentiunilor 

doveditoare ale refuzului de

cambia
inscrierii

plata, de indata ce a primit 
notificarea 
condifiile stabilite conform 
conventiei prealabile incheiate 
intre ace§tia. Orice pierdere sau 
imposibilitate de exercitare a 
drepturilor specifice rezultate 
din neprezentarea cambiei 
originale va fi imputabila 
beneficiarului cambial, caz in 
care institutia de credit nu va 
raspunde pentru eventuale 
prejudicii, daca a informat 
beneficiarul cu privire la 
existenta refuzului

refuzului, in

plata, de indata ce a primit 
notificarea refuzului, 
conditiile stabilite conform 
conventiei prealabile incheiate 
intre acestia. Orice pierdere sau 
imposibilitate de exercitare a 
drepturilor specifice rezultate 
din neprezentarea cambiei 
originale va fi imputabila 
beneficiarului cambial, caz in

in

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

care institutia de credit nu va 
raspunde pentru eventuale 
prejudicii, daca a informat 
beneficiarul cu privire la 
existenta refuzului

Observatii50. 55. Dupa articolul 46^ se BNR
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prevazute la pet. 
I.A.4 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

introduce un nou 
articolele
urmatorul cuprins:

articol,
avand46'»,

Art. 46^
Remiterea unei cambii la 
incasare, printr-un canal 
electronic securizat poate fi 
realizata de beneficiarii care 
indeplinesc conditiile de 
eligibilitate stabilite de 
institutiile de credit prin normele 
§i politicile interne ale acestora. 
Transmiterea de ctoe beneficiar 
a imaginii cambiei originale in 
format electronic trebuie 
realizata prin mijloace ?i 
procedee tehnice care asigura 
autenticitatea §i integritatea 
acesteia, conform standardelor 
de securitate stabilite de Banca 
Nationala a Rom^iei, prin 
reglementari emise in aplicarea 
prezentei legi.
Pot fi remise spre incasare, 
printr-un canal electronic 
securizat, 
acceptate.
Remiterea spre incasare a unei 
cambii, printr-un canal
electronic securizat, produce
aceleasi efecte juridice ca si 
remiterea spre incasare a
cambiei originale, pe suport

Art. 46^^
Remiterea unei cambii la
incasare, printr-un canal
electronic securizat poate fi 
realizata de beneficiarii care 
indeplinesc conditiile de 
eligibilitate stabilite de 
institujiile de credit prin
normele §i politicile interne ale 
acestora.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. 1) din 
Avizul
53/17.01.2022.

ale

nr.

Transmiterea 
beneficiar a imaginii cambiei 
originale in format electronic 
trebuie realizata prin mijloace si 
procedee tehnice care asigura 
autenticitatea §i integritatea 
acesteia, conform standardelor 
de securitate stabilite de Banca 
Nabonala a Rom^iei, prin 
reglementari emise in aplicarea 
prezentei legi.
Pot fi remise spre incasare, 
printr-un canal electronic 
securizat, numai cambiile 
acceptate.

de catre

cambiilenumai
Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

deRemiterea spre incasare a unei 
cambii, 
electronic

canalprintr-un
securizat, produce 

aceleasi efecte juridice ca ?i 
remiterea spre incasare a
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cambiei originale, pe suport 
hartie, cu condi^ia ca aceasta 
din urma sa fi fost emisa cu 
respectarea prevederilor legii.

hartie, cu conditia ca aceasta 
din urma sa fi fost emisa cu 
respectarea prevederilor legii. 
Momentul recepdonarii de catre
instituha de credit platitoare a
imaginii electronice a respectivei
cambii, potrivit celor de mai sus,
constituie- momentul prezentarii
la-platar

Alineatul 5 se elimina.

Nemodificat.51. 56. Articolul 48 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.48
Posesorul poate exercita drepturi 
de regres impotriva giranfilor, 
tragatorului §i a celorlalti 
obligati:

a) La scadenta, daca plata nu 
a fost facuta;

b) Inainte de scadenta:
1. Daca acceptarea a fost 

refuzata total sau partial;
2. In caz de faliment al 

trasului, fie ca acesta a acceptat 
sau nu; in caz de incetare de 
plati din partea acestuia, chiar 
daca incetarea de plati nu este 
constatata printr-o hot^are, 
daca urmarirea bunurilor lui a

ART.48
Posesorul poate exercita 
drepturi de regres impotriva 
girantilor, tragatorului §i a 
celorlalti obligati:

a) La scadenta, daca plata 
nu a avut loc;

b) Chiar inainte de 
scadenta:

1. Daca acceptarea a fost 
refuzata in totul sau in parte.

2. In caz de faliment al 
trasului, fie ca acesta a 
acceptat sau nu; in caz de 
incetare de plati din partea 
acestuia, 
incetarea de plati nu este 
constatata printr-o hot^are, 
daca urmarirea bunurilor lui 
a ramas fara rezultat.

3. In caz de faliment al
tragatorului unei cambii 
stipulata neacceptabila.______

chiar daca

ramas fara rezultat;
In caz de faliment al 

cambii
3.

tragatorului 
considerata neacceptabila.

unei
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aleObservatii 
Consiliului 
Legislativ prev^ute 
la pet. 11 Ut.c), m) 
si n) din Avizul nr. 
53/17.01.2022

57. Alineatele (2), (3), (5) ^i (6) 
ale articolului 49 vor avea 
urmatonil cuprins:

52.

ART. 49
Refuzul de acceptare sau de 
plata trebuie sa fie constatat 
printr-un
respectiv prin {protest de 
neacceptare sau de neplata}.

ART.49
Refuzul de acceptare sau de 
plata trebuie sa fie constatat 
printr-un 
(protest de neacceptare sau 
de neplata).

Protestul de neacceptare 
trebuie facut in termenele 
fixate pentru prezentare la 
acceptare. Daca in cazul 
prevazut de primul alineat al 
art. 27 cea dintai prezentare 
a avut loc in ultima zi a 
termenului, protestul poate fi 
inca facut in ziua urmatoare.

autentic,act
Observatii 
prevazute la pet. 
II.A.4 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022

BNRautenticact

Protestul 
trebuie formulat in termenele 
prevazute pentru prezentare la 
acceptare. Daca, in cazul 
prevazut de primul alineat al 
art. 27, prima prezentare a avut 
loc in ultima zi a termenului, 
protestul poate fi inca formulat 
in ziua urmatoare.

de(2) Protestul de neacceptare 
trebuie formulat in termenele 
prev^ute pentru prezentare la 
acceptare. Daca, in cazul 
prevazut de primul alineat al art. 
27. prima prezentare a avut loc 
in ultima zi a termenului, 
protestul poate fi inca formulat 
in ziua urmatoare.

neacceptare

ObservatiileNota:
BNR prevazute la pet. 
I.B.3 din Avizul nr.
G/22/26.01.2022 nu 

fost primite 
diferenta 

doua

au
intrucat 
dintre cele 
prevederi legate de 
refuzul la plata in 
cele 2 legi este cea 
referitoare 
pastrarea drepturilor 
posesorului, care este 
specifica 
Modificarea a vizat 
exclusiv partea legata

58. La articolul 49, dupa 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (2^), cu 
urmatorul cuprins:
„(2^) Refuzul de plata este 
constatat:
1. fie prin mentiunea de refuz a 
institutiei de credit platitoare 
datata §i scrisa pe cambie, 
cuprinzand ziua cand a fost 
prezentat, conform prevederilor 
art.46'^3 alin. 3-lit. b);
2. fie prin mentiunea de refuz a

la

Refuzul de plata este 
constatat:
1. Ae prin mentiunea de refuz 
a institutiei de credit 
platitoare datata^i scrisa pe 
cambie, cuprinzand ziua cand 
a fost prezentat, conform 
prevederilor art.463 alin. 2 
lit. b);
2. Ae prin mentiunea de refuz

cecului.

de constatarea
refuzului.
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institutiei de credit trase datata 
§i scrisa pe o copie a cambiei 
refuzate, certificata de aceasta, 
in cazul pierderii originalului pe 
circuit bancar §i cuprinzand 
ziua c^d a fost prezentata.”

a institutiei de credit trase 
datatasi scrisa pe o copie a 
cambiei refuzate, certificata 
de aceasta, in cazul pierderii 
originalului pe circuit bancar 
si cuprinzand ziua cand a fost 
prezentata.

Protestul de neplata a unei 
cambii platibila la o zi fixa 
sau la un anume timp de la 
data emisiunii, sau la un 
anume timp de la vedere, 
trebuie sa fie facut in una din 
cele doua zile lucratoare ce 
urmeaza zilei in care cambia 
este platibila. Cand cambia 
este platibila la vedere, 
protestul trebuie sa fie facut 
in conditiunile aratate in 
alineatul precedent, pentru 
protestul de neacceptare.

Protestul de neacceptare 
scute§te de prezentare la 
plata §i de protestul de 
neplata.

in cazul c^d trasul a 
incetat platile, fie ca a 
acceptat sau nu, sau in cazul 
cand o urmarire a bunurilor 
acestuia nu a dat rezultat, 
posesorul nu poate exercita 
dreptul sau de regres, decat

{3)Protestul de neplata a unei 
cambii platibile la o zi fixa sau la 
un anume timp de la data 
emiterii, sau la un anume timp 
de la vedere, trebuie sa fie 
formulat in una din cele doua 
zile lucratoare ce urmeaza zilei 
in care cambia este platibila. 
Cand cambia este platibila la 
vedere, protestul trebuie sa fie 
formulat in conditiile indicate in 
alineatul precedent, pentru 
protestul de neacceptare.

Protestul de neplata a unei 
cambii platibile la o zi fixa sau 
la un anume timp de la data 
emiterii, sau la un anume timp 
de la vedere, trebuie sa fie 
formulat in una din cele doua 
zile lucratoare ce urmeaza zilei 
in care cambia este platibila. 
Cand cambia este platibila la 
vedere, protestul trebuie sa fie 
formulat in condit;iile indicate in 
alineatul precedent, pentru 
protestul de neacceptare.

Protestul de neacceptare 
scute§te de prezentare la plata 
§i de protestul de neplata.

(5) In cazul in care trasul a 
incetat platile, fie ca a acceptat 
sau nu, posesorul nu poate 
exercita dreptul sau de regres, 
decat numai dupa ce cambia a 
fost prezentata trasului spre 
plata §i dupa ce protestul a fost

in cazul in care trasul a incetat 
platile, fie ca a acceptat sau nu, 
posesorul nu poate exercita 
dreptul sau de regres, decat 
numai dupa ce cambia a fost 
prezentata trasului spre plata §i 
dupa ce protestul a fost
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Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

numai dupa ce cambia a fost 
prezentata trasului spre plata 
§i dupa ce protestul a fost 
facut.

In cazul cand trasul, fie ca 
a acceptat sau nu, a fost 
declarat in stare de faliment, 
cum §i in caz de faliment al 
tragatorului 
stipulate 
prezentarea 
declarative de faliment este 
indestulatoare 
permite 
exercitarea

formulat.
(6)In cazul in care trasul, fie ca a 
acceptat sau nu, a fost declarat 
in stare de faliment, prezentarea 
hotararii de faliment este 
suficienta pentru a permite 
posesorului exercitarea
dreptului de regres.

formulat.
In cazul in care trasul, fie ca a 
acceptat sau nu, a fost declarat 

stare de faliment,
prezentarea hotararii de
faliment este suficienta pentru 

permite posesorului 
exercitarea dreptului de regres.

de
in

a

unei cambii 
neacceptabila, 

hot^arii

pentru a 
posesorului 

dreptului de
regres.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

ale53. ART.50
Posesorul 
incuno§tinteze pe girantul 
sau §i pe tragator despre 
neacceptare sau neplata, in 
cele patru zile lucratoare ce 
urmeaza zilei protestului sau 
zilei prezentarii, daca exista 
stipulatiunea 
cheltuieli". Fiecare girant 
trebuie, in cele doua zile 
lucratoare ce urmeaza zilei in

primit
incuno§tintarea, sa aduca la 
cuno^tinfa girantului sau 
incuno§tintarea 
aratand numele §i adresele 
acelora care au facut

59. Articolul 50 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.50
Posesorul trebuie sa aduca la 
cunostin^a girantului sau §i 
tragatorului despre neacceptare 
sau neplata, in cele patru zile 
lucratoare ce urmeaza zilei 
protestului sau zilei prezentarii,

"fara
Fiecare girant 

trebuie, in cele doua zile 
lucratoare ce urmeaza zilei in 
care a primit instiintarea, sa 
aduca la cuno§tinta girantului 
sau in§tiintarea primita, aratand 
numele §i adresele celor care au 
facut in$tiintarile precedente;

ART.50
Posesorul trebuie sa aduca la 
cunostinta girantului sau §i 
tragatorului despre neacceptare 
sau neplata, in cele patru zile 
lucratoare ce urmeaza zilei 
protestului sau zilei prezentarii, 
daca exista clauza "fara 
cheltuieli". 
trebuie, in 
lucratoare ce urmeaza zilei in 
care a primit in§tiintarea, sa 
aduca la cuno§tinta girantului 
sau
aratand numele §i adresele 
celor care au facut instiintarile 
precedente; instiintarile se vor 
realiza pana la tragator.

trebuie sa

"fara Fiecare girant 
cele doua ziledaca exista mentiunea 

cheltuieli".

care a
instiintarea primita.

primita,
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incuno^tintarile precedente; 
se va urma tot astfel pana la 
tragator. 
aratate curg de la primirea 
mcuno§tint^ii precedente.

in§tiintarile se vor realiza pana la 
tragator. Termenele prevazute in 
prezentul articol curg de la 
primirea instiintarii precedente.

Termenele 
prezentul articol curg de la 
primirea in§tiintarii precedente.

prevazute m

Termenele aici

In cazul in care o in^tiin^are este 
transmisa unui semnatar al 
cambiei, aceea§i in§tiin|:are 
trebuie sa fie transmisa, in 
acela§i termen si avalistului sau.

Cand, potrivit prevederilor 
alineatului precedent, o 
incuno§tintare este facuta 
unui semnatar al cambiei, 

incuno§tintare 
trebuie sa fie facuta, in 
acela§i termen, avalistului 
sau.

in csizul in care o instiin^are 
este transmisa unui semnatar 
al cambiei, aceea§i in§tiinfare 
trebuie sa fie transmisa, in 
acela§i termen si avalistului 
sau.

aceea§i

in cazul cand un girant n- 
a aratat adresa sa, sau a 
aratat-o intr-un mod ilizibil,

in cazul in care un girant nu a 
indicat adresa sa, sau a indicat- 

mod

in cazul in care un girant nu a 
indicat adresa sa, sau a indicat- 

intr-un 
Snstiintarea 
girantului care il precede este 
suficienta. Cel care este dator sa 
transmits in^tiintarea poate sa o 
facain orice forma, chiar prin 
simpla inapoiere a cambiei.

ilizibil,
transmisa

mod ilizibil, 
transmisa

intr-un 
iin?tiintarea 
girantului care il precede este 
suficienta. Cel care este dator

o o
incuno§tintarea 
girantului care il precede este 
indestulatoare. Acel care e 
dator sa faca incuno§tintarea 
poate sa o faca in orice 
forma, chiar prin simpla 
inapoiere a cambiei.

El trebuie sa probeze ca a 
facut incuno§tintarea in 
termenul prescris. Acest 
termen va fi socotit ca 
observat, daca o scrisoare 
cuprinzand incuno§tintarea a 
fost predata po§tei in 
termenul prescris.

facuta

sa transmitainstiintarea poate 
sa o facain orice forma, chiar 
prin simpla inapoiere a cambiei.

El trebuie sa probeze ca a 
transmis in§tiintarea in termen, 
conform primului paragraf al 
prezentului articol. Acest 
termen va fi considerat 
respectat daca o scrisoare 
cuprinzand in^tiintarea a fost 
predata po§tei in termenul 
prev^ut mai sus.
Cel

El trebuie sa probeze ca a 
transmis instiintarea in termen, 
conform primului paragraf al 
prezentului articol. Acest termen 
va fi considerat respectat daca o 
scrisoare cuprinzand instiintarea 
a fost predata po§tei in termenul 
prevazut mai sus.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

de

Acel face formuleazaCel formuleazacare nu care nucare nu
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instiintarea in termenul mai sus 
aratat, nu decade din dreptul 
de regres; el este raspunzator, 
daca va fi cazul, de paguba 
cauzata prin culpa sa, fara insa 
ca daunele sa poata depasi 
suma din cambie.

incuno§tintarea in termenul 
mai sus aratat, nu decade 
din dreptul de regres; el este 
raspunzator, daca va fi locul, 
de paguba cauzata prin culpa 
sa, fara insa ca daunele 
interese sa poata intrece 
suma din cambie.

in§tiin^area in termenul mai sus 
aratat, nu decade din dreptul de 
regres; el este raspunzator, daca 
va fi cazul, de paguba cauzata 
prin culpa sa, fara insa ca 
daunele sa poata depa§i suma 
din cambie.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

ale54. 60. Articolul 51 va avea 
urmatonil cuprins:
ART.51
Tragatorul, girantul 
avalistul, prin reprezentantii sm 
legali sau dupa caz, prin 
imputernicitii acestuia, poate, 
prin men^iunea "f^a cheltuieli", 
"faxa protest", sau orice alta 
expresie echivalenta, scrisa pe 
cambie §i semnata, sa scuteasca 
posesorul, pentru exercitarea 
dreptului de regres, de 
formularea protestului de 
neacceptare sau neplata.

ART.51
Tragatorul, girantul sau 
avalistul poate 
stipulatiunea 
cheltuieli", "fara protest", sau 

alta expresiune 
echivalenta, scrisa pe cambie 
§i semnata, sa scuteasca pe 
posesor pentru exercitarea 
dreptului de regres, de 
facerea protestului de 
neacceptare sau neplata.

ART.51
Tragatorul, 
avalistul, prin reprezentantii sai 
legali sau dupa caz, prin 
imputemicitii acestuia, poate, 
prin clauza "fara cheltuieli", 
"fara protest", sau orice alta 
expresie echivalenta, scrisa pe 
cambie
scuteasca posesorul, pentru 
exercitarea dreptului de regres, 
de formularea protestului de 
neacceptare sau neplata.

girantulsau sau
prm
"fara

once

semnata,§1 sa

Aceasta clauza nu exclude 
obligatia posesorului de 
prezentare a cambiei la 
termenele stabilite, nici de 
instiinjarile ce urmeaza a fi

Dovada
nerespectarii termenelor cade in 
sarcina celui care o opune 
posesorului.
Daca clauza este inscrisa de

Aceasta stipulatiune nu 
scute§te pe posesor de 
prezentarea cambiei la 
termenele stabilite, nici de 
incuno^tintarile ce urmeaza a 
fi facute. Dovada neobservaxii 
termenelor cade in sarcina 
aceluia care o opune 
posesorului.

Daca stipulatiunea este

Aceasta mentiune nu exclude 
obligatia posesorului de 
prezentare a cambiei la 
termenele stabilite, nici de 
instiintarile ce urmeaza a fi 
transmise. Dovada nerespectarii 
termenelor cade in sarcina celui 
care o opune posesorului.

transmise.

Daca mentiunea este inscrisa de
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tragator, ea produce efectele 
sale fata de tofi semnatarii; 
daca ea este inscrisa de un 
girant sau un avalist, ea 
produce efectele sale numai fata 
de acesta. In cazul in care, de§i 

inscrisa de 
posesorul 
protestul, 

cheltuielile ram^ in sarcina 
posesorului. Daca clauza a fost 
inscrisa de un girant sau de un 
avalist, cheltuielile protestului, 
pot fi cerute de la toti 
semnatarii.

tragator, ea produce efectele sale 
fata de toti semnatarii; daca ea 
este inscrisa de un girant sau un 
avalist, ea produce efectele sale 
numai fata de acesta. In cazul in 
care, de§i exista mentiunea 
inscrisa de tragator, insa 
posesorul formuleaza protestul, 
cheltuielile raman in sarcina 
posesorului. Daca mentiunea a 
fost inscrisa de un girant sau de

cheltuielile 
protestului, pot fi cerute de la 
toti semnatarii.

inscrisa de tragator, ea 
produce efectele sale fata de 
toti semnatarii; daca ea este 
inscrisa de un girant sau un 
avalist, ea produce efectele 
sale numai fata de acesta. 
Daca, cu toata stipulatiunea

tragator, 
posesorul face protestul, 
cheltuielile raman in sarcina 
sa. Daca stipulatiunea a fost 
inscrisa de un girant sau de 

avalist.
protestului, daca a fost facut, 
pot fi cerute de la toti 
semnatarii.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezen^i.

exista clauza 
tragator, 
formuleaza

de insainscrisa

avalist.un
cheltuielileun

61. Alineatele (1), (2) §i (4) ale 
articolului 52 vor avea 
urmatorul cuprins:
ART. 52
(1) Tragatorul, acceptantul, 
girantul §i avalistul cambiei sunt 
obligati solidar fata de posesor, 
in caz de neplata.
(2) Posesorul se poate indrepta 
impotriva tuturor acestor 
persoane, individual 
colectiv, fara a fi tiuut sa observe 
ordinea in care s-au obligat.

Nemodiflcat.55.

ART. 52
Tragatorul, 
girantul §i avalistul cambiei 
sunt tinuti solidar fata de 
posesor.

Posesorul are dreptul de 
urmarire impotriva tuturor 
acestor persoane, individual 
sau colectiv, fara a fi tinut sa 
observe ordinea in care s-au 
obligat.

Acela§i drept il are orice 
semnatar 
cambia.

Actiunea pomita impotriva

acceptantul,

sau

a platitcare

(4) Actiunea pornita impotriva
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unuia din obligati nu 
urmarirea 

chiar daca sunt 
posteriori aceluia impotriva 
caruia s-a procedat mai intai.

unuia dintre obligati nu 
impiedica urmarirea celorlalti.impiedica

celorlalti,

Observatiile62. Alineatul (1) al articolului 
53 va avea urmatorul cuprins:
(l)Posesorul poate cere pe cale 
de regres:

1. Suma indicata in cambia 
sau

Nemodificat. Nota:
Consiliului Legislativ 
prev^ute la pet. 6 
din

56.
ART. 53
Posesorul poate cere pe cale 
de regres:

1. Suma aratata in cambia
Avizul nr.

53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
limbajul 
actualizat.

neacceptata sau neplatita, 
impreuna cu dobanda, daca 
a fost stipulata;

2. Dobanda legala socotita 
cu incepere de la scadenta;

3. Cheltuielile de protest, 
acelea ale incuno§tintarilor 
facute, cum §i alte cheltuieli 
justilicate.

Daca

neplatita.neacceptata 
impreuna cu dobanda, daca a 
fost prevazuta;

2. Dobanda legala calculate 
incepand cu data scadenta;

3. Cheltuielile de protest, 
acelea

fosta

in§tiintarilor 
transmise, precum §i alte 
cheltuieli justificate.

ale

regresul 
exercitat inainte de scadenta, 
va fi dedus un scont la suma

este

aratata in cambie. Acest 
scont va fi calculat potrivit 
scontului B^cii Nationale, in 
vigoare, la data regresului, la 
locul
posesorului.

domiciliului

57. 63. Punctul 2 al articolului 54 
va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.

ART. 54
Acel care a platit prin regres 
cambia poate cere de la 
girantii sai:__________________
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1. Intreaga suma platita;
2. Dobanda legala la 

aceasta suma, socotita cu 
incepere din ziua cand a 
platit suma;

3. Cheltuielile pe care le-a 
facut.

2. Dobanda legala la aceasta 
suma, calculate mcepand cu 
data platii;

Nemodificat.58. 64. Alineatul (1) al articolului 
55 va avea urmatorul cuprins:

ART.55
Orice obligat impotriva caruia 
se exercita sau ar putea fi 
exercitat un drept de regres 
poate cere, in schimbul platii, 
predarea 
protestul §i un cont de 
intoarcere achitat.

Oricare girant care a platit 
cambia poate §terge girul sau 
§i pe acelea ale girantilor 
urmatori.

(l)Orice obligat impotriva caruia 
exercita sau ar putea fi 

exercitat un drept de regres 
poate cere, in schimbul platii, 
predarea 
protestului.

se

cambiei cambieicu SI a

Observatiile59. 65. Articolul 56 va avea 
urmatorul cuprins

Nemodificat. Nota:
Consiliului Legislativ 
prev^ute la pet. 6 
din AvizulART.56

In cazul unui regres, dupa 
o acceptare partiala, acel care 
plate§te suma pentru care 
cambia nu a fost acceptata 
poate cere sa se faca 
mentiune de aceasta plata pe 
cambie §i sa i se dea 
chitanta. Posesorul trebuie,

ART.56
In cazul unui regres, dupa o 
acceptare partiala, cel care 
plate§te suma pentru care 
cambia nu a fost acceptata poate 
cere sa se mentioneze aceasta 
plata pe cambie §i sa i se dea 
chitanta. Posesorul trebuie, de 
asemenea, sa-i predea o copie a

nr.
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
limbajul 
actualizat.

fosta
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in afara de aceasta, sa-i 
predea o copie a cambiei, 
certificata conform, cum §i 
protestul, pentru a-i face 
posibil exercitiul regresurilor 
ulterioare.

cambiei, certificata, precum §i 
protestul, pentru a-i face posibil 
exercitiul regresurilor ulterioare.

Nemodificat.66. Alineatele (1) (3) ale
articolului 57 vor avea 
urmatorul cuprins:

60.

ART.57
Oricare persoana, avand 
dreptul se exercite regresul, 
poate, daca nu s-a stipulat 
altfel, sa se despagubeasca 
prin o noua cambie (contra- 
cambie), trasa la vedere 
asupra unuia din girantii sm 
§i platibila la domiciliul 
acestuia.

Contra-cambia cuprinde, 
in afara de sumele aratate la 
art. 53 §i un drept de 
curtaj §i taxa de timbru 
pentru ea.

Daca contra-cambia este 
trasa de posesor, suma este 
fixata dupa cursul unei 
cambii la vedere, trasa de la 
locul unde cambia originara 
era platibila asupra locului 
domiciliului girantului. Daca 
contra-cambia este trasa de 
un girant, suma este fixata

(1) Oricare persoana, avand 
dreptul sa exercite regresul, 
poate, daca nu s-a mentionat 
altfel, sa isi recupereze suma 
printr-o noua cambie (contra- 
cambie), trasa la vedere asupra 
unuia dintre girantii sai.

(3) Daca contra-cambia este 
trasa de posesor, suma este 
fixata la cursul unei cambii la 
vedere, trasa de la locul unde 
cambia originara era platibila 
asupra locului domiciliului 
girantului. Daca contra-cambia 
este trasa de un girant, suma 
este fixata la cursul unei cambii
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dupa cursui unei cambii la 
vedere, trasa de la locul unde 
tragatoml contra-cambiei are 
domiciliul asupra locului 
domiciliului girantului.

la vedere.

Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.4 si 5 din Avizul

BNR67. Punctele b §i c ale 
alineatului (1), articolul 58 vor 
avea urmatorul cuprins:

61.

ART.58
Dupa trecerea termenelor 

fixate:
a) pentru prezentarea unei 

cambii la vedere sau la un 
anume timp de la vedere; 

pentru
protestului de neacceptare sau 
de neplata;

c) pentru prezentarea la plata 
cazul clauzei "fara

ART.58
Dupa trecerea termenelor 
fixate:

a) pentru prezentarea unei 
cambii la vedere sau la un 
anume timp de la vedere; 

pentru
protestului de neacceptare 
sau de neplata;

c) pentru prezentarea la 
plata in cazul stipulatiunii 
"fara cheltuieli".

nr.
G/22/26.01.2022

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022

ale

formulareab) facerea b) pentru formularea protestului 
de neacceptare sau de neplata;

c) pentru prezentarea la plata 
in cazul mentiunii "fara 
cheltuieli”.

b)

in
cheltuieli”.

68. Alineatele (2) — (4) ale 
articolului 58 vor avea 
urmatorul cuprins:

Posesorul este decazut din 
drepturile sale impotriva 
giranfilor, impotriva
tragatorului §i impotriva 
celorlalti obligati 
exceptiunea acceptantului. 

in cazul in care cambia nu 
prezentata spre 

in termenul 
de tragator,

(2)Posesorul este dec^ut din 
drepturile 
girantilor, a tragatorului §i a 
celorlalti obligati cu exceptia 
acceptantului.

Posesorul este dec^ut din 
drepturile 
giranfilor, a tragatorului §i a 
celorlalti obligafi cu exceptia 
acceptantului.

sale impotriva
sale impotriva

cu

(3)in cazul in care cambia nu 
este prezentata spre acceptare in 
termenul stipulat de tragator,

este
acceptare
stipulat

in cazul in care cambia nu este 
prezentata spre acceptare in
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termenul stipulat de tragator, 
posesorul este decazut din 
dreptul sau de regres, atat 
pentm neplata, cat si pentru 
neacceptare, doar daca nu 
rezulta din cuprinsul cambiei 
ca tragatorul a inteles sa se 
descarce numai de garantia de 
acceptare.
Daca mentionarea unui termen 

pentru prezentare este cuprinsa 
intr-un gir, numai girantul 
poate opune lipsa.

posesorul nu mai are dreptul de 
regres, pentru neplata sau 
pentru neacceptare, doar daca 
nu rezulta din cuprinsul cambiei 
ca tragatorul a inteles sa se 
descarce numai de garantia de 
acceptare.

posesorul este decazut din 
dreptul sau de regres, atat 
pentru neplata, cat §i pentru 
neacceptare, afara numai 
daca nu rezulta din cuprinsul 
stipulatiunii ca tragatorul a 
inteles sa se descarce numai 
de garantia de acceptare.

Daca stipulatiunea unui 
termen pentru prezentare 
este cuprinsa intr-un gir, 
numai girantul poate opune 
lipsa.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

(4) Daca men^ionarea unui 
termen pentru prezentare este 
cuprinsa intr-un gir, numai 
girantul poate opune lipsa.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 si pet. 11 
lit. o) din Avizul nr. 
53/17.01.2022

ale69. Alineatele (1), (2), (3), (5), 
(6) ale artieolului 59 vor avea 
urmatorul euprins:

62.

ART.59
Cand prezentarea cambiei sau 
formularea protestului 
termenele mentionate este 
impiedicata de un obstacol de

respeetiv 
prevedere legala, caz fortuit ori 
de forta majora, aceste termene 
sunt prelungite in conditiile 
legii.

In cazul intervenirii situatiei 
indicate la alin. (1) de mai sus, 
posesorul este dator sa aduca, 
f^a intarziere, la cuno§tinta 
girantului sau, prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de

ART.59
Cand prezentarea cambiei 
sau facerea protestului in 
termenele prescrise este 
impiedicata de un obstacol de 
neinlaturat {prevedere legala, 
caz fortuit ori de forta 
majora), aceste termene sunt 
prelungite.
Posesorul este dator sa 
aduca, fara intarziere, la 
cuno§tinta girantului sau, 
prin scrisoare recomandata, 
cazul fortuit ori de forta 
majora §i sa faca pe cambie 
mentiune datata §i semnata

aceasta 
incuno§tintare; pentru rest

(l)C^d prezentarea cambiei sau 
formularea protestului 
termenele mentionate este 
impiedicata de un obstacol de 
neinlaturat {prevedere legala, caz 
fortuit ori de forta majora}, 
aceste termene sunt prelungite 
in conditiile legii.

inin

ObservatiileNota:
Consiliului Legislativ 
prev^ute la pet. 11 
lit. o) din Avizul nr. 
53/17.01.2022nu au 
fost primite intrucat 
modificarea

neinlaturat.

(2) In cazul intervenirii situatiei 
indicate la alin. (1) de mai sus, 
posesorul este dator sa aduca, 
faxa intarziere, la cuno§tinta 
girantului sau, prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de 
primire sau prin orice mijloc de 
comunicare

legislativa vizeaza 
exclusiv actualizarea 
limbajului juridic, 
fara a se modifica 
solutia legislativa 
anterioara.primire sau prin orice mijloc de 

comunicare
de el de

asiguracarecare asigura
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se aplica dispozitiile art. 49. confirmarea primirii §i sa inscrie 
pe cambie mentiunea datata §i 
semnata de el cu privire la 
aceasta instiintare, dispozi^ile 
art. 49 urmand a fi aplicabile.
(3)Dupa incetarea cazului 

fortuit ori de forta majora, 
posesorul trebuie, fara 
intarziere, sa prezinte cambia 
spre acceptare sau spre plata §i 
daca este nevoie sa formuleze 
protest.

confirmarea primirii §i sa 
inscrie pe cambie mentiunea 
datata §i semnata de el cu 
privire la aceasta instiintare, 
dispozitiile art. 49 urmand a fi 
aplicabile.
Dupa incetarea cazului fortuit 

ori de forta majora, posesorul 
trebuie, fara intarziere, sa 
prezinte cambia spre acceptare 
sau spre plata §i daca este 
nevoie sa formuleze protest.

Daca cazul fortuit ori de forta 
majora tine peste treizeci de zile 
de la scadenta, drepturile de 
regres pot fi exercitate fara a fi 
nevoie de prezentare §i de 
protest.

Dupa incetarea cazului 
fortuit ori de forta majora, 
posesorul 
int^ziere, sa prezinte cambia 
spre acceptare sau spre plata 
§i daca este nevoie s-o 
protesteze.

Daca cazul fortuit ori de 
forta majora tine peste 
treizeci de zile de la scadenta, 
drepturile de regres pot fi 
exercitate fara a fi nevoie de 
prezentare §i de protest.

trebuie. fara

Pentru cambiile la vedere sau 
la un anume timp de la vedere, 
termenul de treizeci de zile 
curge de la data cand posesorul 
a in§tin^at pe girantul sau 
despre cazul fortuit ori de forta 
majora, chiar dacain^tintarea 
este

Pentru cambiile la vedere 
sau la un anume timp de la 
vedere, termenul de treizeci 
de zile curge de la data cand 
posesorul a incuno§tintat pe 
girantul sau despre cazul 
fortuit ori de forta majora, 
chiar daca incuno§tintarea 
este facuta inainte de 
expirarea termenului de 
prezentare; la termenul de 30 
de zile se adauga termenul de 
vedere sau de la un timp de 
la vedere, aratat in cambie.

(5)Pentru cambiile la vedere sau 
la un anume timp de la vedere, 
termenul de treizeci de zile curge 
de la data cand posesorul a 
instintat pe girantul sau despre 
cazul fortuit ori de forta majora, 
chiar
transmismnainte de expirarea 
termenului de prezentare; la 
termenul de 30 de zile se adauga 
termenul de vedere sau de la un 
timp de la vedere, aratat in 
cambie.

dedacain§tin^area transmisainainteeste
Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

termenului deexpirarea 
prezentare; la termenul de 30 
de zile se adauga termenul de 
vedere sau de la un timp de la 
vedere, aratat in cambie.
Nu se considera cazuri fortuite

ori de forta majora, faptele pur
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personale ale posesorului sau 
ale persoanei pe care acesta a 
insarcinat-o sa prezinte cambia 
sau de a formula protest.

{6)Nu se considera cazuri 
fortuite ori de forta majora, 
faptele
posesorului sau ale persoanei pe 
care acesta a insarcinat-o sa 
prezinte cambia sau de a 
formula protest.

Nu se socotesc cazuri 
fortuite, ori de forta majora, 
faptele pur personale ale 
posesorului sau ale persoanei 
pe care acesta a ins^cinat-o 
sa prezinte cambia sau de a o 
protesta.

personale alepur

Nemodificat.63. 70. Alineatele (5) -(6) ale
articolului 61 vor avea 
urmatorul cuprins:

ART.61
Cambia are valoare de titlu 
executor pentru capital §i 
accesorii, stabilite conform 
art. 53, 54 §i 57.

Alineatul 2 
Competenta 

invest! cambia cu formula 
executorie este judecatoria.

Incheierea de investire nu 
este supusa apelului.

Cambia 
strainatate are acelea§i efecte 
executorii, daca acestea sunt 
admise §i de legea locului 
unde cambia a fost emisa.

*** Abrogat
pentru a

emisa in

70. Alineatele (5) -(6) ale
articolului 61 
urmatorul cuprins:

vor avea

Somatiunea de executare 
trebuie

(5)Somatia de executare trebuie 
sa cuprinda transcrierea exactacuprindasa
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a cambiei sau a protestului, 
precum §i a ceiorlalte acte din 
care rezulta suma datorata.

transcrierea exacta a cambiei 
sau a protestului, precum §i 
a celorlalte acte din care 
rezulta suma datorata.

Pentru
cambiale subscrise prin 
procura, somatiunea va face 
mentiune §i de actul din care 
rezulta mandatul.

obligatiunile (6)Pentru obligatiile cambiale 
subscrise prin procura, somatia 
va face mentiunea §i cu privire 
la actul din care rezulta 
mandatul.

64. 71. Alineatele (1) (4) ale
articolului 62 vor avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.

ART.62
(l)ln termen de 5 zile de la 
comunicarea soma^iei debitorul 
poate formula contestatie la 
executare.

In termen de 5 zile de la 
somatiunii, 

face
comunicarea 
debitorul poate 
contestatie la executare.

Contestatia 
introduce la instanta de 
executare, care o va judeca 
potrivit Codului de procedura 
civila, de urgenta §i cu 
precadere, inaintea oricarei 
alte pricini.

Hotararea pronuntata 
asupra contestatiei va putea 
fi atacata numai cu apel in 
termen de 15 zile de la

se va

pronuntare.
Instanta 

suspenda executarea numai 
in cazul in care contestatorul 
nu recunoa§te semnatura, 
inscriindu-se in fals, sau nu

(4 )Instanta va putea suspenda 
executarea numai in cazul in 
care contestatorul, inscriindu-se

recunoa§te 
semnatura sa sau pe cea a

puteava

fals.in nu
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reprezentantilor legali ori a 
imputemicitilor sai sau nu 
recunoa§te procura.

recunoa§te procura.
In caz de suspendare a 

executarii, creditorul va 
putea obtine masuri de 
asigurare.

65. 72. Alineatele (1) (2) ale
articolul 63 
urmatorul cuprins:

Nemodificat. ObservatiileNota:
Consiliului Legislativ 
prev^ute la pet. 6 
din

vor avea

AvizulART.63
In procesele cambiale 
pornite, fie pe cale de 
actiune, fie pe cale de 
opozitie la somatia de 
executare, debitorul nu va 
putea opune posesorului 
decat exceptiunile de 
nulitatea titlului, potrivit 
dispozitiunilor art. 2, precum 
§i cele care nu sunt oprite de 
art. 19.

nr.
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
limbajul 
actualizat. Nu au fost 
primite 
observatiile de la pet. 
11 lit. p) intrucat 
sintagma 
conditiile legii” are in 
vedere dispozitiile din 
Codul de procedura 
civila referitoare la 
modalitatea 
invocare a excep^iilor 
procesuale. Aceasta 
sintagma 
utilizatasi in alte acte 
normative, sens in

(1) In procesele cambiale pornite, 
fie pe cale de actiune, tie pe cale 
de opozitie la somatia de 
executare, debitorul nu va putea 
opune
exceptiile de nulitate a titlului, 
potrivit dispozitiilor art. 2si ale 
art. 19, in conditiile legii.

fosta

posesorului decat nici

”in

Exceptiunile personale vor 
trebui sa tie de grabnica 
solutiune §i intotdeauna 
intemeiate pe o proba scrisa.

cambiale

(2)Exceptiile personale trebuie 
intotdeauna intemeiate pe o 
proba scrisa.

de

Exceptiunile 
trebuiesc propuse la primul 
termen de infati§are.

Prin primul termen de 
infati§are se intelege primul 
termen la prima instanta, 
cand

73. Alineatele (3) (4) ale
articolului 63 se abroga.

este

exemplificamcare
dispozifiile art. 7, art. 
21 si art. 24 din 
Codul civil.procedura 

indeplinita partile pot pune 
concluzii in fond, chiar daca 
paratul sau oponentul nu se

fiind
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prezinta.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 8 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

ale74. Alineatele (1) fi (3) ale 
articolului 64 vor avea 
urmatorul cuprins:

ART.64
Daca din raportul care a dat 
na§tere
transmiterii cambiei deriva o 
actiune cauzala, aceasta 
ramane valabila inclusiv in ceea 
ce prive§te emiterea sau 
transmiterea acesteia 
exceptia situatiei in care a 
intervenit o nova^ie.

O asemenea actiune nu 
poate fi insa exercitata decat 
dupa ce se dovede§te cu 
protestul lipsa de acceptare sau 
de plata.

66.

emiterii sau
ART.64
Daca din raportul care a dat 
na§tere
transmisiunii cambiei, deriva 
o actiune cauzala, aceasta 
ramajie in fiinta cu toata 
emiterea sau transmisiunea 
cambiei, afara de cazul cand 
se dovede§te novatiunea.

O asemenea acUune nu 
poate fi insa exercitata decat 
dupa ce se dovede§te cu 
protestul lipsa de acceptare 
sau de plata.

Posesorul cambiei nu 
poate exercita 
cauzala decat 
debitorului 
cambiei, depunand-o la grefa 
instantei 
justific^d in acela§i timp 
indeplinirea formalitat:ilor 
necesare pentru conservarea 
fata de debitor a actiunilor de 
regres ce-i pot apartine.

(1) Daca din raportul care a dat 
na§tere emiterii sau transmiterii 
cambiei deriva o actiune 
cauzala, aceasta ram^e valabila 
inclusiv in ceea ce priveste 
emiterea sau transmiterea 
acesteia, cu excep^ia situa^iei in 
care a intervenit o nova^ie.

emisiunii sau

cu

Posesorul cambiei nu poate 
exercita actiunea cauzala 
decat oferind debitorului 
restituirea 
depunandu-o 
instantei competente sau la 
un executor judecatoresc 
competent, justiflcand in 
acelasi timp indeplinirea 
formalitatilor necesare pentru 
conservarea fata de debitor a 
actiunilor de regres ce-i pot 
apartine.______________________

(3) Posesorul cambiei nu poate 
exercita actiunea cauzala decat 
oferind debitorului restituirea 
cambiei depun^du-o la un 
executor 
competent.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

actiunea
oferind

restituirea cambiei
la grefajudecatoresc

competente,
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aleObservatii 
Consiliului 
Legislativ prev^ute 
la pet. 8 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

75. Articolul 66 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.66
Protestul se intocme§te de catre 
executorul judecatoresc, notarul 
public sau - -de—alte—organs—si 
autorit-ati competente prevazute
de lege.
Asistenta martorilor nu este 
necesara 
protestului.

ART.6667.

ART.66
Protestul se dreseaza de 
executorul judecatoresc.

Asistenta martorilor nu 
este necesara la dresarea 
protestului.

ART.66
Protestul se mtocmeste de catre 
executorul judecatoresc, notarul 
public sau avocatul.
Protestul se poate intocmi si la 
orice judecatorie.
Asisten^a martorilor nu este

intocmirea

Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.6 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

la intocmirea

lanecesara
protestului.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.
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68.
Observatii 
prevazute la pet. 
LB.7 si I.B.8 din 
Avizul
G/22/26.01.2022.

BNR

ART.67
Protestul poate fi dresat 

prin act separat, pe insu§i 
originalul titlului sau pe unul 
din exemplare, pe copia ori 
pe un adaos al acestora. 
Daca protestul se dreseaza pe 
un adaos, cel care 1-a dresat 
trebuie sa puna §tampila 
judecatoriei pe linia de unire.

Pentru mai multe titluri 
platibile de aceea§i persoana, 
in acela§i loc, protestul se 
poate face la cererea 
posesorului, printr-un singur 
act separat.

Daca protestul este 
cuprins in act separat, 
mentiune de facerea 
protestului va fi facuta pe 
titlul depus spre protest.

ART.67
Protestul poate fi intocmit prin 
act separat, pe insu§i originalul 
titlului, pe copia ori pe un 
adaos al acestora.

Pentru mai multe titluri 
platibile de aceea§i persoana, in 
acela§i loc, protestul se poate 
face la cererea posesorului, 
printr-un singur act separat.

Daca protestul este cuprins 
in act separat, mentiune de 
facerea protestului va fi facuta 
pe titlul depus spre protest.

nr.

76. Alineatul (1) al articolului 
67 va avea urmatorul cuprins:

(l)Protestul poate fi intocmit 
prin act separat, pe insu§i 
originalul titlului sau pe unul 
dintre exemplare, pe copia ori pe 
un adaos al acestora.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

69. 77. Alineatele (1) §i (4) ale 
articolului 68 vor avea 
urmatorul cuprins:
ART. 68.
(l)Protestul trebuie intocmit 
chiar daca nu sunt prezente 
partile implicate.

Nemodificat. Nota: S-au avut in 
vedere 
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 7 
din
53/17.01.2022, prin 
modificarea art. 8.

Observa^ile
ART.68
Protestul trebuie facut in 
locurile prevazute in art. 42 
contra persoanelor respectiv 
indicate de acest articol, 
chiar daca nu sunt prezente. 

Daca domiciliul acestor

Avizul nr.
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persoane nu poate fi gasit, 
protestul se dreseaza la 
judecatoria in a carei raza 
teritoriala se afla locul de 
plata indicat in cambie.

Incapacitatea persoanelor 
carora cambia trebuie sa fie 
prezentata nu dispenseaza de 
obligatiunea de a dresa 
protestul contra acestora, cu 
exceptia celor prevazute de 
ultimul alineat al art. 49.

Daca persoana careia 
trebuie sa fie prezentata 
cambia a incetat din viata, 
protestul se va face de 
asemenea pe numele sau, 
dupa regulile precedente.

(4)Daca persoana careia trebuie 
sa ii fie prezentata cambia a 
incetat din viata, protestul se va 
formula, de asemenea, pe 
numele sau.

78. Alineatul (2) al articolului 
68 se abroga.
79. La articolul 68, dupa 
alineatul (2), se introduce un 
nou alineat, alineatul (2^), cu 
urmatorul cuprins:
(2‘) In cazul falimentului 
personnel careia trebuie sa ii fie 
prezentata cambia, posesorul 
poate
impotriva acesteia.

intocmi protestul

80. Alineatul (3) al articolului 
68 se abroga.___________________
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81. Alineatele (1), (2) (3) ale
articolului 69 vor avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.70.

ART.69
Protestul 
cuprinda:

1. Anul, luna, ziua §i ora 
in care a fost dresat;

2. Numele §i prenumele 
celui care a cerut facerea 
protestului;

3. Numele §i prenumele 
persoanei sau persoanelor 
contra c^ora s-a facut

trebuie (l)Protestul trebuie sa cuprinda:
1. Anul, luna, ziua §i ora in 

care a fost intocmit;
2. Numele §i prenumele celui 

care a cerut formularea 
protestului;

3. Numele §i prenumele 
persoanelor

sa

persoanei 
impotriva carora s-a formulat

sau

protestul;
4. Locul in care a fostprotestul;

4. Aratarea locurilor in intocmit;
5. Transcrierea exacta a 

cambiei, daca protestul nu s-a 
formulat chiar pe inscrisul 
cambial;

6. Somatia de plata.

care a fost 
mentiunea 
facute, conform art. 42;

5. Transcrierea exacta a 
cambiei, daca protestul nu s- 
a facut chiar pe inscrisul 
cambial;

6. Somatiunea de plata, 
raspunsurile primite sau 
motivele pentru care nu s-a 
obtinut nici un raspuns.

Protestul va fi subscris de 
cel care 1-a dresat.

Cand trasul caruia i se 
prezinta spre acceptare o 
cambie cere ca o noua 
prezentare sa-i fie facuta in 
ziua urmatoaire, aceasta

dresat, cu 
cercetarilor

(2)Protestul va fl subscris de 
cel care 1-a intocmit.

(3)C^d trasul caruia i se 
prezinta spre acceptare o cambie 
cere ca o noua prezentare sa-i fie 
realizata in ziua urmatoare, 
aceasta cerere trebuie cuprinsa
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cerere trebuie cuprinsa in 
protest.

in protest.

71. 82. Articolul 70 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.70
Elimin^ile, modificarile §i 
completarile printre r^duri sau 
cu semn de trimitere trebuie sa 
fie aprobate de cel care 
formuleaza protestul.

NemodiHcat.
ART.70
§tersaturile, indreptarile §i 
scrisul printre r^duri sau

trimitere 
trebuiesc sa fie aprobate de 
acel care face protestul.

decu semn

72. Nemodificat. ObservafiileNota:
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 6 
din

ART.71
Cel care face protestul este 
dator sa treaca protestele in 
intregime, zi cu zi, dupa 
ordinea datei, intr-un 
registru special.

Originalul protestului se 
va inmana celui ce a cerut 
protestul.

In caz de pierdere, 
originalul poate fi inlocuit 
printr-o copie legalizata dupa 
registru.

83. Alineatul (1) al articolului 
71 va avea urmatorul cuprins:

Avizul nr.
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
limbajul 
actualizat.

(l)Cel care formuleaza protestul 
este obligat sa inregistreze 
protestele in intregime, zi cu zi, 
dupa ordinea datei, intr-un 
registru special.

fosta

73. Nemodificat. Nota: Observa^ii BNR 
prevazute la pet. I.B.9 
din
G/22/26.01.2022 au 
fost avute in vedere, 
bind
sintagma ”sau pe 
adaos” in cuprinsul

84. Articolul 73 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.73
In afara de cazul c^d tragatorul 
a mentionat obligatia de protest, 
acesta poate fi inlocuit, daca 
posesorul este de acord, printr-o

Avizul nr.
ART.73

in afara de cazul cand 
tragatorul 
obligatiunea de protest, 
acesta poate fi inlocuit, daca

stipulat reintrodusaa
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art. 34.posesorul se mvoie§te, printr- 
o declarat;ie de refuz de 
acceptare sau plata scrisa §i 
datata pe titlu sau pe adaos, 
semnata de cel impotriva 
caruia protestul urma sa fie 
facut. Aceasta declaratiune 
trebuie sa fie investita cu 
data 
stabilit 
protestului

declaratie de refuz de acceptare 
sau plata scrisa §i datata pe titlu 
sau pe adaos, semnata de cel 
impotriva caruia protestul urma 
sa fie facut. Aceasta declaratie 
trebuie sa fie investita cu data 
certa, in termenul stabilit pentru 
formularea protestului.

certa, in termenul 
pentru facerea

74. Nemodificat.85. Alineatele (2) -(4) ale
articolului 74 vor avea 
urmatorul cuprins:
ART.74ART.74

Tragatorul, girantul sau 
avalistul pot indica o 
persoana care sa accepte sau 
sa plateasca la nevoie.

Gambia poate fi, in 
conditiunile aratate mai jos, 
acceptata sau platita de o 
persoana care intervine 
pentru oricare din obligati pe 
cale de regres.

Intervenientul poate fi un 
tertiu, insu§i trasul sau o 
persoana deja obligata prin 
cambie, 
acceptantului.

Intervenientul trebuie, in 
cele doua zile lucratoare ce 
urmeaza interventiunii, sa 
incunogtinteze

(2) Cambia poate fi, in conditiile 
aratate mai jos, acceptata sau 
platita de o persoana care 
intervine pentru oricare dintre 
obligati, pe cale de regres.
(3) Intervenientul poate fi un tert, 
insu§i trasul sau o persoana 
deja obligata prin cambie, cu 
exceptia acceptantului.
(4) Intervenientul trebuie, in cele 
doua zile lucratoare ce urmeaza 
interventiei, sa instiinteze de 
interventia sa pe cel pentru care

intervenit. 
nerespectare a acestui termen, el

exceptiacu

In dea caz
de
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interventiunea 
pentru care a intervenit. In 
caz de neobservare a acestui 
termen, el este raspunzator, 
daca va fi locul, de paguba 
cauzata prin neglijenta sa, 
fara insa ca daunele interese 
sa poata intrece suma din 
cambie.

pe acel este raspunzator, daca va fi 
cazul, de paguba cauzata prin 
neglijenta sa, fara insa ca 
daunele-interese sa poata depasi 
suma din cambie.

sa

75. 86. Articolul 75 va avea 
urmatonil cuprins:
ART.75
Acceptarea prin interventie poate 
fi facuta ori de cate ori posesorul 
unei cambii ce poate fi acceptata 
ar putea exercita dreptul de 
regres inainte de scadenta. 
in cazul in care, intr-o cambie s- 
a indicat o persoana pentru a o 
accepta sau o plati la nevoie, la 
locul platii, posesorul nu poate 
exercita, inainte de scadenta, 
dreptul de regres in contra celui 
indicat §i in contra semnatarilor 
urmatori, cu exceptia cazului in 
care a prezentat cambia 
persoanei indicate §i daca 
aceasta, refuzand acceptarea, 
acest refuz a fost constatat prin 
protest.
In alte cazuri de interventie, 
posesorul 
acceptarea prin interventie. 
Totu§i, daca o admite, el pierde

Nemodiflcat.

ART.75
Acceptarea prin interventiune 
poate fi facuta ori de cate ori 
posesorul unei cambii ce 
poate fi acceptata ar putea 
exercita dreptul de regres 
inainte de scadenta.

Cand intr-o cambie s-a 
indicat o persoana pentru a o 
accepta sau o plati la nevoie, 
la locul platii, posesorul nu 
poate exercita, inainte de 
scadenta, dreptul de regres 
in contra acelui care a facut 
indicatiunea §i in contra 
semnatarilor urmatori, afara 
numai daca a prezentat 
cambia persoanei indicate §i 
daca
acceptarea, acest refuz a fost 
constatat prin protest.

cazuri

refuzandaceasta

refuzapoate
In alte de

interventiune, posesorul
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poate refuza acceptarea prin 
interventiune. Totu§i, daca o 
admite, el pierde dreptul de a 
recurge, inainte de scadenta, 
pe cale de regres, impotriva 
aceluia
acceptarea a fost facuta §i a 
semnatarilor urmatori.

dreptul de a recurge, inainte de 
scadenta, pe cale de regres, 
impotriva celui pentru care 
acceptarea a fost facuta §i a 
semnatarilor urmatori.

pentru care

76. 87. Articolul 76 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.76
Acceptarea prin interventie se 
scrie pe cambie §i se semneaza 
de intervenient. Ea arata pentru 
cine este data; in lipsa acestei 
men^uni,
considers, data pentru tragator.

Nemodificat.
ART.76
Acceptarea prin interventiune 
se scrie pe cambie §i se 
semneaza de intervenient. Ea 
arata pentru cine este data; 
in lipsa acestei aratari, 
acceptarea se socote§te data 
pentru tragator.

acceptarea se

77. 88. Articolul 77 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.77
Acceptantul prin interventie se 
obliga fata de posesorul cambiei 
§i fata de girantii posteriori celui 
pentm care a intervenit in 
acela§i mod ca §i acesta.
Cu toata acceptarea prin 
interventie, cel pentru care ea a 
fost facuta §i girantii sai pot cere 
posesorului, in schimbul platii 
sumei indicate la articolul 53, 
predarea cambiei, a protestului 
§i, daca va ii cazul, a contului de 
intoarcere achitat.

Observadi 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 din Avizul 
nr. 53/17.01.2022.

ale

ART.77 ART.77
Acceptantul prin interventie 
este tinut fata de posesorul 
cambiei §i fata de girantii 
posteriori celui pentru care a 
intervenit in acela§i mod ca §i 
acesta.
Cu toata acceptarea prin 
interventie, cel pentru care ea a 
fost facuta §i girantii sm pot 
cere posesorului, in schimbul 
platii sumei indicate la articolul 
53, predarea cambiei, a 
protestului §i, daca va fi cazul, 
a contului de intoarcere achitat.

Acceptantul pnn
interventiune este tinut fata 
de posesorul cambiei §i fata 
de girantii posteriori aceluia 
pentru care a intervenit in 
acela§i mod ca §i acesta.

Cu toata acceptarea prin 
interventiune, acela pentru 
care ea a fost facuta §i 
giranfii 
posesorului, 
platii 
articolul

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.____________

pot cere 
in schimbul 

sumei aratate la 
53, predarea 

cambiei, a protestului §i.

sai

Obligatia acceptantului prin
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daca va fi locul, a contului de 
intoarcere achitat.

interventiie inceteaza in cazul in 
care cambia nu i-a fost 
prezentata cel mai tarziu in ziua 
urmatoare ultimei zile pentru 
formularea 
neplata.

Obligatia acceptantului prin 
interventie inceteaza in cazul in 
care cambia nu i-a fost 
prezentata cel mai tarziu in ziua 
urmatoare ultimei zile pentru 
formularea protestului de 
neplata.

Obligatia acceptantului 
prin interventiune inceteaza 
in cazul in care cambia nu i- protestului de
a fost prezentata cel mai 
t^ziu in ziua urmatoare 
ultimei zile pentru dresarea 
protestului de neplata.

78. 89. Articolul 78 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.78
Plata prin interventie poate fi 
facuta ori de cate ori posesorul 
ar putea exercita dreptul de 
regres la scadenta sau inainte de 
aceasta.
Plata trebuie sa cuprinda 
intreaga suma ce ar fi trebuit 
platita de cel pentru care 
interventia s-a realizat.
Ea trebuie facuta cel mai tarziu 
in ziua urmatoare, ultima zi 
admisa pentru formularea 
protestului de neplata.
Plata prin interventie trebuie sa 
rezulte din protest §i, daca 
acesta a fost deja intocmit, 
trebuie sa fie mentionata la 
sfar§itul actului de protest de 
catre cel care 1-a formula!. 
Cheltuielile de protest se vor 
restitui chiar daca tragatorul a 
pus clauza "fara cheltuieli".______

Nemodificat.

ART.78
Plata prin interventiune 
poate fi facuta ori de cate ori 
posesorul ar putea exercita 
dreptul de regres la scadenta 
sau inainte de aceasta.

Plata trebuie sa cuprinda 
intreaga suma ce ar fi avut sa 
plateasca acel pentru care 
interventiunea s-a facut.

Ea trebuie facuta cel mai 
tarziu in ziua ce urmeaza, 
ultima zi admisa pentru 
facerea protestului de 
neplata.

Plata prin interventie 
trebuie sa rezulte din protest 
§i, daca acesta a fost deja 
dresat, trebuie sa fie 
mentionata la sfar§itul 
actului de protest de catre cel 
care 1-a dresat. Cheltuielile 
de protest se vor restitui
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chiar daca tragatorul a pus 
clauza "fara cheltuieli".

Nemodificat.79. 90. Articolul 79 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.79
In cazul in care cambia a fost 
acceptata de 
intervenienti, care au domiciliul 
la locul platii, sau daca au fost 
indicate pentru a plati, la nevoie, 
persoane avand domiciliul in 
acela§i loc, posesorul trebuie sa 
prezinte cambia tuturor acestor 
persoane, iar daca va fi cazul, sa 
ceara protestul de neplata cel 
mai tarziu in ziua urmatoare 
ultimei zile admise pentru 
formularea protestului.
Daca protestul nu a fost 
formulat in acest termen, cel 
care a facut mentiunea la nevoie, 
sau cel pentru care o cambie a 
fost acceptata, precum §i girantii 
posteriori, sunt eliberati.

ART.79
In cazul in care cambia a 

fost acceptata de mai multi 
intervenienti, 
domiciliul la locul platii, sau 
daca au fost indicate pentru 
a plati - la nevoie - persoane 
avand domiciliul in acela§i 
loc, posesorul trebuie sa 
prezinte cambia tuturor 
acestor persoane, iar daca va 
fi locul, sa ceara protestul de 
neplata cel mai tarziu in ziua 
ce urmeaza ultimei zile 
admise pentru facerea 
protestului.

Daca protestul nu a fost 
facut in acest termen, acel 
care a facut indicarea la 
nevoie, sau acel pentru care 
o cambie a fost acceptata, 
cum §i girantii posteriori, 
sunt liberati.

multimai
care au

80. 91. Articolul 80 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.va avea

ART.80
Posesorul care refuza plata 
prin interventiune pierde

ART.80
Posesorul care refuza plata prin 
interventie pierde dreptul de
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dreptul de regres impotriva 
celor care ar fi fost liberati.

regres impotriva celor care ar fi 
fost eliberati.

81. 92. Articolul 81 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.81
Plata prin interventie trebuie sa 
fie constatata prin mentiune pe 
cambie, cu indicarea celui 
pentru care este efectuata. In 
lipsa unei astfel de mentiuni, 
plata se considerafacuta pentru 
tragator.
Gambia §i protestul, daca a fost 
incheiat, trebuie sa fie predate 
celui care a platit pentru 
interventie

Nemodificat.

ART.81
Plata prin interventiune 
trebuie sa fie constatata prin 
mentiune pe cambie, cu 
indicarea acelui pentru care 
este facuta. In lipsa unei 
atari indic^i, plata se 
socote§te facuta pentru 
tragator.

Gambia §i protestul, daca 
a fost incheiat, trebuie sa fie 
predate aceluia care a platit 
pentru interventiune.

82. 93. Articolul 82 va avea 
urmatonil cuprins:
ART.82
Gel care a platit prin interventie 
dobande§te drepturile rezultand 
din cambie impotriva aceluia 
pentru care a platit §i impotriva 
celor care sunt obligati cambial 
catre aceasta din urma; el nu 
poate insa gira din nou cambia. 
Girantii posteriori semnatarului 
pentru care plata a fost facuta 
sunt eliberati de obligatie.
Daca mai multe persoane ofera 
plata prin interventie, este 
preferat cel a carui plata

Nemodificat.

ART.82
Gel care a platit
interventiune 
drepturile rezultand din
cambie impotriva aceluia 
pentru care a platit §i 
impotriva acelora care sunt 
tinuti cambialmente catre 
aceasta din urma; el nu 
poate insa gira din nou 
cambia.

Girantii 
semnatarului pentru care
plata a fost facuta sunt

prin 
dobande§te

posteriori
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elibereaza un num^ mai mare 
de obligati.
Cel care, in cuno§tinta de cauza, 
intervine contrar acestei reguli, 
pierde dreptul de regres 
impotriva celor care ar fi fost 
eliberati de obligalie.

liberati.
Daca mai multe persoane 

plata
interventiune, este preferat 
acela a carui plata libereaza 
un numar mai mare de 
obligati. Acela care, in 
cuno§tint;a 
intervine contrar 
reguli, pierde dreptul de 
regres impotriva acelora care 
ar fi fost liberati.

ofera prin

de cauza,
acestei

Observatii 
prev^ute la pet. 
LB. 10 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNRART.83
Gambia poate fi trasa in mai
multe exemplare identice.
—Aceste exemplare trebuiesc
8a fie numerotate in insu^i
textul------
aceasta,—
exemplare—se—socotegte—e
cambie distincta.
—Oricare—posesor—al—unei
cambii in care nu se arata ca
a - fost—trasa intr-un—singur
exemplar,
liberarea

04i—Alineatele—(2)----(3)—ale
articolului---- S3— vor------avea
urmatorul cuprins;
ART.83

83.

titlului;—
-----fiecare

lip8ind
----- din

(2)Aceste exemplare trebuie—sa
fie numerotate in insugi textul 
titlului;
menfiuni, fiecare din exemplare
se considera o cambie distincta.

4ipsa acestei4n-

(3)Oricare posesor al unei cambii
pe care nu se mentioneaza ca a
lest-

Se abroga art.83.T
Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

trasaintr-unpoate —eere
multor

singur
exemplar, poate cere eliberarea
mai-----multor-----exemplare-----pe
cheltuiala sa. In acest scop, el
trebuie sa se adreseze girantului
sau nemijlocit, care este dator
sa-i—dea-eprqinul catre propriul
sau - girant-;—se va urma astfel
pana la tragator. Girantii sunt
datori a reproduce girurile pe

mai
exemplare pe—cheltuiala sa.
in acest scop el trebuie sa se
adreseze girantului
nemijlocit, care este dator sa-
i dea sprijinul catre propriul
sau-girant; se-va -urma astfel
pana—la—tragator.—Girantii
sunt datori a reproduce

-sau
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girUale-pe nolle exemplare. Fioile-e-x^mplQf67

Se abroga art.84. Observatii 
prevazute la pet. 
LB. 10 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR84. ART.84
Plat-a—unuia din—exemplars

—Artioolul—84—va—avea
armatorul-ottprins;
ART.84
Plat-a—unuia—dintre—exemplare
este eliberatorie, chiar daca nu
s-a—stipulat—ea—e—atare—plata
anuleaaa efectul------ celorlalte
exemplare.—G«—toate—aceetea,
traeul ramane obligat in temeiul
fiecarui exemplar acceptat care
nu-i-a-fost-inapeiatT
Girantul

nu s-a stipulat ca o atare
plata
celorlalte'exemplare. Cu toate
aceotea trasul ramane ^nut
in temeiul fiecarui exemplar
acceptat—eare—nu—i-a—feet
inapoiat.
—Girantul care a transmie
exemplarele
pereoane, ca---- ------ gir-an^
urmatori,—sunt—tinuti—in
temeiul tuturor exemplarelor,
purt^d- ■ semnatura lor care
nu le-au fast tnapoiate.

anuleaza efectul

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

4a- diferite transmiscare a-

deea——giranfii—urmatori,—sunt
obligati---- in---- temeiul---- tuturor
exemplarelor,
semnatura-der—sau?—dupa caz, a
r-epreeent-antilor-
imputemici|ilor—acestora, care
nu le-au fost inapoiate.

purtand

legal! -sau

85. 96. Alineatul (2) al articolului 
85 va avea urmatorul cuprins: 
ART.85

Se abroga art.85. Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.IO din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

ART.85
Acel----eare---- a—trimis—un
exemplar—al—cambiei,—in
vederea acceptarli^trebuie -sa
indice pe celelalte exemplare
numele—persoanei—la—eare
acest—exemplar—se—gasegte.
Aceasta
datoaro’

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de

persoana
sa-l------

—eete
predea
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voturi ale membrilor 
prezenti.

posesorului—legitkn—al unui
alt exemplar.
—Baca (2)Daca acesta refuza, posesorul

mi—peate—exercita—dreptul—de
regres decat dupa ce a solicitat
sa se constate prin protest:
—It:—Ga—exemplarul—trimis—la
acceptare nu i-a fost predat, cu
toata ca a formulat o cerere m
acest sens;
—2. Ca acceptarea eau plata nu
a putut fi facuta pe alt exemplar.

refuza,
posesorul nu poate exercita
dreptul de regres decat dupa
ce a facut sa se constate prin
protest:
—1. Ca exemplarul trimis la
acceptare nu i-a fost predat,
cu toata cererea sa;
—2.- Ca acceptarea-sau plat-a
nu a putut fi obtinuta pe alt
exemplar.

acesta

Nemodificat.97. Articolele 86 
abroga

87 se86. ART. 86
Oricare posesor al unei 
cambii are dreptul sa faca 
una sau mai multe copii.

Copia trebuie sa reproduca 
mtocmai originalul cu girurile 
§i toate celelalte mentiuni 
care figureaza in cambie; ea 
trebuie sa indice unde ia 
sfar^it.

Copia poate fi girata §i 
avalizata in acela§i mod §i cu 
acelea§i efecte 
originalul.

ca §1

97. Articolele 86 
abroga

Nemodificat.87. ART. 87
Copia trebuie sa arate pe 
detinatorul titlului original. 
Acesta este dator sa-1 predea 
posesorului legitim al copiei.

in caz de refuz, posesorul 
nu poate exercita dreptul de

87 se
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regres impotriva persoanelor 
care au girat sau avalizat 
copia, decat dupa ce a facut 
sa se constate, prin protest, 
ca originalul nu i-a fost 
predat, cu toata cererea sa.

Daca titlul original poarta 
dupa ultimul gir dat inainte 

intocmireade copiei
stipulatiunea ”de aici girul nu 
este valabil decat pe copie",

formaaltasau
echivalenta, girul ulterior pe 
original este nul.

once

98. Alineatul (1) al articolului 
88 va avea urmatorul cuprins
In cazul alterarii textului unei 
cambii, semnatarii 
obligati potrivit textului original.

Nemodificat.88. ART. 88
In cazul alterarii textului 

unei cambii, semnatarii 
posteriori alterarii sunt tinuti 
in limitele textului alterat; 
semnatarii anteriori sunt 
finuti potrivit textului 
original.

In cazul in care din titlu 
nu rezulta sau nu se 
dovede§te ca semnatura a 
fost pusa inainte sau dupa 
alterare, se presupune ca a 
fost pusa inainte.

raman

99. Alineatul (2) al articolului 
88 se abroga.

ObservatiileNemodiflcat.100. Alineatele (1), (2) (3) ale
articolului 89 vor avea 
urmatorul cuprins

Nota:
Consiliului Legislativ 
prev^ute la pet. 8 
din

89.

Avizul nr.
53/17.01.2022 
fost avute in vedere

ART.89
(1) In caz de pierdere, sustragere

ART.89
In caz de pierdere, sustragere

au
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fiindsau distrugere a unei cambii, 
posesorul poate in§tiinta despre 
aceasta pe tras §i poate solicita 
anularea titlului printr-o cerere 
adresata 
conditiile legii.
(2)Cererea va trebui sa contina 
mentiunile esentiale ale cambiei 
§i, daca este vorba de o cambie 
in alb, elementele suficiente spre 
a o identifica.

sau distrugere a unei cambii, 
posesorul poate m§tiinta 
despre aceasta pe tras §i 
poate solicita anularea 
titlului printr-o 
adresata

propusa 
modilicarea art. 66 in
acest sens.

judecatoriei, incerere 
pre§edintelui 

judecatoriei locului in care 
cambia este platibila.

Cererea va trebui sa arate
conditiunile esentiale ale 
cambiei §i, daca este vorba 
de o cambie in alb, 
elementele suficiente spre a o 
identifica.

judecata(3)Instanta 
competenta, dupa examinarea 
cererii si a elementelor produse,

dreptului

de

Pre§edintele judecatoriei, 
dupa examinarea cererii §i a 
elementelor produse, precum 
§i a dreptului posesorului, va 
pronunta in cel mai scurt 
timp posibil o ordonanta prin 

specificand

aprecum
posesorului, va pronunta in cel 
mai scurt timp posibil o 
ordonanta prin care, specificand 
datele cambiei, o va declara 
nulain mainile oricui se va gasi 
ea §i va autoriza sa se faca plata 
ei dupa trecerea a 30 de zile de 
la publicarea ordonantei in 
Monitorul Oficial al Romaniei, in 
cazul in care cambia are 
scadenfa depa?ita sau este la 
vedere, sau in termen de 30 de 
zile de la data scadentei, daca 
aceasta este ulterioara publicarii 
in Monitorul Oficial al Romaniei

51

datelecare,
cambiei, o va declara nula in 
mainile oricui se va gasi ea §i 
va autoriza sa se faca plata ei 
dupa trecerea a 30 de zile de 
la publicarea ordonantei in 
Monitorul Oficial al
Romaniei, in cazul in care 
cambia are scadenta depa§ita 
sau este la vedere 
termen de 30 de zile de la 
data scadentei, daca aceasta 
este ulterioara publicarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei

sau in
§i numai daca, intre timp, 
detinatorul nu a facut opozitie.
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§i numai daca, intre timp, 
detinatorul nu a facut 
opozitie.

Ordonanta trebuie sa fie 
notificata 
publicata 
Oficial, la staruinta §i pe 
cheltuiala petitionarului.

Plata facuta de tras inainte 
de notificarea ordonantei, cu 
toata m§tiintarea facuta, 
libereaza pe debitor.

trasului §1
Monitorulin

101. Alineatele (1) (3) ale
articolului 92 vor avea 
urmatonil cuprins:
ART. 92
(l)Dupa expirarea termenului 
prevazut de art. 89, in cazul in 
care nu s-a formulat opozitie, 
sau dupa respingerea opozitiei 
printr-o hotarare 
definitiva, cambia pierduta sau 
sustrasa nu mai are nici un 
efect.

Nemodificat.90.

ART. 92
Dupa trecerea termenului 

prev^ut de art. 89. fara a se 
fi facut opozitie, sau dupa 
respingerea opozitiei printr-o 
hotarare ramasa definitiva, 
cambia
sustrasa nu mai are nici un 
efect.

ramasa
pierduta sau

obtinutOricine
inlocuirea cambiei va putea, 
la prezentarea ordonantei de 
anulare §i a certificatului 
grefei
neintroducerea opozitiei in 
termen, sau la prezentarea 
hotararii

a

respective de

definitive de
respingerea opozitiei, sa 
ceara plata acelei cambii;
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cand Gambia a fost data in 
alb sau nu a scazut inca, va 
putea cere 
conditiuni, un duplicat.

Pentru cambiile sc^ute 
sau la vedere declarate nule, 
dobanzile 
conformitate cu art. 53 §i 54, 
afara de cazul cand suma 
datorata a fost depusa 
potrivit art. 46 pe seama 
persoanei in favoarea caxeia a 
avut loc anularea sau a fost

acelea§iin

{3)Pentru 
scadenta sau la vedere declarate 
nule, dobanzile curg in 
conformitate cu art. 53 §i cu 
exceptia situatiei in care suma 
datorata a fost depusa potrivit 
art. 46 la dispozi^a persoanei in 
favoarea careia a avut loc 
anularea sau a fost pronuntata 
sentinta.

cambiile dupa

curg in

pronunfata sentinta.
Nemodificat.ART. 94

Orice actiuni rezultand din 
impotriva 

acceptantului se prescriu 
prin trei ani, socotifi de la 
data scadentei.

Actiunile 
impotriva 
impotriva tragatorului se 
prescriu printr-un an socotit 
de la data protestului facut in 
timp util sau de la data 
scadentei 
stipulafiune, fara cheltuieli.

Actiunile girantilor, unii 
impotriva altora §i impotriva 
tragatorului, se prescriu prin 
6 luni socotite din ziua din 
care girantul a platit cambia 
sau din ziua in care acfiunea

102. Articolul 94 va avea 
urmatonil cuprins:
ART. 94
Orice actiuni rezultand din 
cambii, impotriva acceptantului 
se prescriu in termen de trei ani, 
calculati de la data scadentei. 
Actiunile posesorului impotriva 
girantilor 
tragatorului se prescriu in 
termen de un an, calculat de la 
data protestului sau de la data 
scadenfei, in cazul in care este 
prevazut, fara cheltuieli.
Actiunile 
impotriva altora §i impotriva 
tragatorului, se prescriu in 
termen de 6 luni calculate din 
ziua din care girantul a platit 
cambia sau din ziua in care

91.

cambii

posesorului 
girantilor §i

impotriva§1

dein caz

girantilor, unii
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de regres a fost pomita 
impotriva sa.

Actiunea de imbogatire 
fara cauza se prescrie printr- 
un an din ziua in care 
hotararea pronuntata asupra 
actiunii cambiale va fi ramas 
defmitiva.

actiunea de regres a fost pomita 
impotriva sa.
Actiunea de imbogatire fara 
justa cauza se prescrie in 
termen de un an din ziua in care 
hotax^ea pronuntata asupra 
actiunii cambiale a ramas 
definitiva.

92. 103. Articolul 95 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 95
Plata unei cambii a carei 
scadenta este intr-o zi de 
sarbatoare legala, nu poate fi 
cemta decat in prima zi 
lucratoare ce urmeaza. Tot 
astfel, toate celelalte acte 
privitoare la cambie, in special 
prezentarea spre acceptare §i 
protestul, nu pot fl intocmite 
decat intr-o zi lucratoare.
Cand unul din aceste acte 
trebuie sa fie intocmit intr-un 
anumit termen, a carui ultima zi 
este o zi de sarbatoare legala, 
acest termen se prelungeste 
pana la urmatoarea 
lucratoare. Zilele de s^batoare 
legala intermediare intrain 
calculul termenului.

Nemodificat.

ART. 95
Plata unei cambii, a carei 

scadenta este intr-o zi de 
sarbatoare legala, nu poate fi 
ceruta decat in prima zi 
lucratoare ce urmeaza. Tot 
astfel toate celelalte acte 
privitoare la cambie, in 
special prezentarea spre 
acceptare §i protestul, nu pot 
fi facute decat intr-o zi 
lucratoare.

Cand unul din aceste acte 
trebuie sa fie facut intr-un 
anumit termen, a cami 
ultima zi este o zi de 
sarbatoare legala, acest 
termen este prelungit pana la 
prima zi lucratoare ce 
urmeaza. Zilele de s^batoare 
legala intermediare intra in 
calculul termenului.

zi
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Nemodificat.93. 104. Articolul 96 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 96

ART. 96
In termenele legale sau 

conventionale nu se socote§te 
ziua de la care ele incep sa 
curga.

in termenele 
conventionale nu se ia in calcul 
ziua de la care ele incep sa 
curga.

legale sau

Nemodificat.94. 105. Articolul 99 va avea 
urmatorul cuprins:

ART. 99
Subscrierea prin punere 

de deget nu este socotita 
semnatura, afara numai daca 
inscrisul este facut in forma 
autentica sau notariala.

ART. 99
Subscrierea prin punere de 
deget nu este considerata 
semnatura, cu excep^ia cazului 
in care inscrisul este emis in 
forma autentica.

95. 106. Alineatele (2) (4) ale
articolului 
urmatorul cuprins:
ART. 100

NemodiHcat.
100 vor avea

ART. 100
in cambia trasa, care nu 

trebuie sa fie prezentata la 
acceptare, cum §i in orice 
alta cambie trasa in cazul in 
care nu a fost acceptata, 
tragatorul poate, in limitele 
sumei prevazute in cambie, 
sa cedeze printr-o clauza 
inserata in cuprinsul cambiei 
creanta sa derivand din 
vanzarea de marfuri, pe care 
o are fata de tras.

Clauza
cuprinda, sub sanctiune de

trebuie (2)Clauza trebuie sa cuprinda, 
sub sanctiunea nulitatii, data ?i

sa
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nulitate, data §i numarul 
facturii referitoare la 
vanzarea de marfuri.

In cazul unei cambii emisa

numarul facturii referitoare la 
vanzarea de marfuri.

la ordinul tragatorului insu§i, 
clauza de cesiune poate fi 
inserata in primul gir.

Cesiunea nu poate fi 
facuta de tragator decat in 
favoarea societati 
bancare sau a altei societati 
de credit, insa va folosi 
tuturor giratarilor succesivi. 
Prin
bancara sau alta societate de 
credit se intelege persoanele 
juridice 
legislatia privind activitatea 
bancara §i de credit.

(4) Cesiunea nu poate fi facuta 
de tragator decat in favoarea 
unei institutii de credit, insa va 
folosi 
succesivi.

unei

giratarilortuturor
societateexpresia

prevazute de

96. 107. Alineatul (1) al articolului 
101 va avea urmatonil 
cuprins:
ART. 101
(l)Cesiunea dobande§te efect 
fata de terti prin notificarea 
facuta trasului, notificare ce se 
poate formula §i prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de 
primire sau prin orice mijloc de 
comunicare

Nemodiflcat.

ART. 101
Cesiunea dobande§te efect 

fata de terti prin notificarea 
facuta trasului, notificare ce 
se poate face §i prin scrisoare 
recomandata, cu recipisa de 
intoarcere; notificarea trebuie 

cuprinda 
exacte pentru identificarea 
cambiei.

Prezentarea cambiei facuta 
trasului,

mentiunilesa asigura
confirmarea primirii; notificarea 
trebuie sa cuprinda mentiunile 
exacte pentru identificarea 
cambiei.

care

rezultand din
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protestul de neacceptare, tine 
loc de notificare.

aleObservatii 
Consiliului 
Legislativ prev^ute 
la pet. 11 lit. q) din 
Avizul
53/17.01.2022.

108. Alineatele (2) §i (4) ale 
articolului 102 vor avea 
urmatorul cuprins:
ART. 102

97.

ART. 102
Trasul, dupa notificarea 

cesiunii, nu poate plati decat 
posesorului cambiei.
Acesta nu poate valorifica fata 
de tras drepturile derivand din 
cesiune, decat daca a intocmit 
protestul de neplata contra 
acestuia §i nu au trecut 5 zile 
de la comunicarea facuta 
tragatorului a somafiei de 
executare, conform art. 61. sau 
de la in§tiintare in actiunea 
cambiala, ori de la admiterea 
creantei cambiale la pasivul 
falimentului tragatorului, cand 
acesta a fost declarat in stare 
de faliment.

Exercitarea actiunii contra 
impiedica 

executarea in acela§i timp a 
actiunii
tragatorului §i a celorlalti 
obligati.

ART. 102
Trasul, dupa notificarea 

cesiunii, nu poate plati decat 
posesorului cambiei.

Acesta nu poate valorifica 
fata de tras drepturile 
derivand din cesiune, decat 
daca a dresat protestul de 
neplata contra acestuia §i nu 
au trecut 5 zile de la

facuta

nr.

(2)Acesta nu poate valorifica fata 
de tras drepturile derived din 
cesiune, decat daca a intocmit 
protestul de neplata contra 
acestuia §i nu au trecut 5 zile de

facuta
tragatorului a somafiei de 
executare, conform art. 61, sau 
de la in§tiintare in actiunea 
cambiala, ori de la admiterea 
creantei cambiale la pasivul 
falimentului tragatorului, cand 
acesta a fost declarat in stare de 
faliment.

la comunicarea
comunicarea
tragatorului a somatiei de 
executare, conform art. 61.
sau de la citare in actiunea 
cambiala, ori de la admiterea 
creantei cambiale la pasivul 
falimentului tragatorului, 
cand acesta a fost declarat in
stare de faliment.

Exercitarea actiunii contra 
trasului 
executarea in acela§i timp a 
actiunii cambiale contra 
tragatorului §i a celorlalti 
obligati.

Posesorul cambiei nu-§i va 
putea valorifica drepturile 
derivand din cesiune la

trasului nu
impiedicanu

cambiale contra

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.____________

Posesorul cambiei nu-§i va 
putea valorifica drepturile 
derived din cesiune, in cadrul

(4)Posesorul cambiei nu-§i va 
putea
derivand din cesiune, in cadrul

valorifica drepturile

76



procedurii de faliment al 
trasului, decat dupa notificarea 
ceruta de alin. (1).

falimentul trasului decat 
dupa facerea notificarii 
ceruta de alin. I al acestui 
articol.

procedurii de faliment al 
trasului, decat dupa notificarea 
ceruta de alin. I—al—acestui 
articol.
109. Articolul 103 se va 
modiHca astfel:
Se va elimina sintagma ”*) 
Sumele sunt exprimate in 
moneda veche.” de la finalul 
articolului.

Nemodiflcat.98. ART. 103
Oricine 

creanta 
prevazute de art. 100. §tiind 
ca in momentul cesiunii nu 
exista, in total sau in parte, 
creanta cedata, se va pedepsi 
cu amenda de la 5.000 - 
100.000 lei*) §i inchisoare 
pana la 6 luni, afara de cazul 
cand faptul constituie un 
delict
pedeapsa mai mare, in care 
caz se va aplica aceasta 
pedeapsa.
*) Sumele sunt exprimate in 
moneda veche.

ObservatiileNota:
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 11 
lit. r) din Avizul nr. 
53/17.01.2022 vor fi 
avute
urmand a se reda

cesioneaza o
conditiunilein

vedere.in

textul integral, fara 
teza finala *) Sumele 
sunt exprimate in 
monedd veche.sanctionat cu o

ART. 103
Oricine cesioneazd 

creantd 
conditiunile prevdzute 
de art. 100, §tiind cd 
in momentul cesiunii 
nu existd, in total sau 

creanta 
cedatd, se va pedepsi 
cu amendd de la 
5.000 - 100.000 lei*) 
§i inchisoare pdnd la 
6 luni, afard de cazul 
ednd faptul constituie 
un delict sanctionat cu 
o pedeapsd mai mare, 
in care caz se va

o in

parte,in

11



aplica
pedeapsd.

aceastd

ObservatiileNemodificat. Nota:
BNR prev^ute la pet. 
LA.6 din Avizul nr.

110. Dupa articolul 103 se 
introduce un nou articol, 
articolul 103^ avand urmatorul 
cuprins:
Art. 1031
Dupa prezentarea la plata, 
posesorul instrumentului poate 
solicita retragerea din circuitul 
bancar, in baza unei solicitaxi 
adresate institutiei sale de 
credit,prin orice mijloace de 

agreate,
instrumentul va fi retras din 
circuitul bancar de catre 
institutia sa de credit, daca nu a 
fost debitat contul clientului 
platitor sau nu a fost inifiat 
refuzul la plata pe contul 
acestuia. In acest caz, posesorul 
isi asuma consecintele retragerii 
de la decontare.
Instrumentul retras nu mai 
poate fi prezentat la plata.

99.

G/22/26.01.2022 nu 
pot fi primite avand 

vedere 
institutiile de credit 
au proceduri diferite 
legate de momentul 
limita de transmitere 
in sistem a deciziei de 
refuz sau platasi 
tinand cont de faptul 
ca Legea 253/2004 
se refera la momentul 
irevocabilitatii 
punct de vedere al 
sistemelor. Fata de 

aspecte, 
consideram necesara 
pastrarea propunerii 
de modificare a§a 
cum a fost transmisa 
initial.

cain

larcomunicare

din

aceste

Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.l din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR111. Punctele 1)3,4, 5, 6 ale 
articolului 
urmatorul cuprins:
(1) Biletul la ordin cuprinde:

1) denumirea de bilet la ordin 
exprimata in limba romana;_____

100. ART. 104
Biletul la ordin cuprinde:
1) denumirea de bilet la 

ordin trecuta in insu§i textul 
titlului §i exprimata in limba 
intrebuintata

104 vor avea
ART. 104
(1) Biletul la ordin cuprinde:

1) denumirea de bilet la ordin 
exprimata in limba romana;pentru
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2) promisiunea neconditionat 
de a plati o suma determinata;

3) data scadentei;
4) locul platii;
5) numele/denumirea 

aceluia caruia sau la ordinul

redactarea acestui titlu;
promisiunea 

neconditionata de a plati o 
suma determinata;

3) aratarea scadentei;
4) aratarea locului unde 

plata trebuie facuta;
5) numele aceluia caruia 

sau la ordinul caruia plata 
trebuie facuta;

6) aratarea datei §i a 
locului emiterii;

7) Semnatura emitentului,
respectiv semnatura olografa 
a persoanei fizice avand 
calitatea de emitent sau, 
dupa caz, a reprezentantului 
legal ori a imputemicitului 
emitentului, persoana fizica, 
persoana juridica
entitate care utilizeaza astfel 
de instrumente;

8) numele emitentului,
respectiv numele §i
prenumele, in clar, ale
persoanei fizice 
denumirea persoanei juridice 
ori a entitatii care se obliga. 
in cazul in care numele 
emitentului depa§e§te spatiul 
alocat pe titlu, se vor inscrie 
pe biletul la ordin primele 
caractere din numele §i 
prenumele, respectiv din

2)

3) data scadentei;
4) locul pla^ii;
5) numele/denumirea aceluia 

caruia sau la ordinul caruia 
plata trebuie facuta;

6) data §i locul emiterii;

caruia plata trebuie facuta;
6) data si locul emiterii;
7) Semnatura emitentului, 

respectiv semnatura olografa a 
persoanei fizice av^d calitatea 
de emitent sau, dupa caz, a 
reprezentantului legal ori a 
imputemicitului

fizica.
emitentului

persoanapersoana 
juridica sau entitate care 
utilizeaza astfel de instrumente;

emitentului, 
respectiv numele §i prenumele, 
in clar, ale persoanei fizice sau 
denumirea persoanei juridice 
ori a entitatii care se obliga. in 
cazul

numele8)

sau

numelecarein
emitentului depa§e§te spatiul 
alocat pe titlu, se vor inscrie pe 
biletul la ordin primele 
caractere din numele §i 
prenumele, 
denumirea

sau

dinrespectiv 
emitentului, 

limita spatiului special alocat, 
fara ca prin aceasta sa se 
atraga nulitatea biletului la 
ordin;

in

emitentului.codul
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respectiv un numar unic de 
identificare 
documentele de identificare sau 
de inregistrare ale emitentului.
10)
posesorului.

denumirea emitentului, in 
limita spatiului special 
alocat, f^a ca prin aceasta 
sa se atraga nulitatea 
biletului la ordin;

9) codul emitentului, 
respectiv un numar unic de 
identificare preluat din 
documentele de identificare 
sau de inregistrare ale 
emitentului.

dinpreluat

contuluiCodul

112. La articolul 104, dupa 
punctul 9, se introduce un nou 
punct, punctul 10, cu 
urmatorul cuprins:
10) codul contului posesorului.

113. Dupa alineatul (1) al 
articolului 104, se introduce 

alineat
urmatorul cuprins:

(2)un nou cu

(2) Biletul la ordin original este 
biletul la ordin emis pe suport 
de hartie, purtand semnatura 
olografa. Imaginea biletului la 
ordin original reprezinta copia 
electronica a biletului la ordin 
original.

(2) Biletul la ordin original este 
biletul la ordin emis pe suport 
de hartie, purtand semnatura 
olografa. Imaginea biletului la 
ordin original reprezinta copia 
electronica a biletului la ordin 
original.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

aleObservatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 8 si pet. 11 
lit, s) din Avizul nr.

101. ART. 105
Titlul caruia li lipse§te 

vreuna din conditiunile 
aratate la articolul precedent 
nu va fi socotit bilet la ordin.

114. Articolul 105 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 105
Titlul caruia ii lipse§te vreuna 
din conditiile aratate la articolul

ART. 105
Titlul caruia ii lipse§te vreuna 
din condi^iile prevazute la art.
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53/17.01.2022.104 cu excepfia locului platii, a 
locului emiterii §i a datei 
scadentei nu are valoarea de 
bilet la ordin.
Biletul la ordin fara scadenta 
este considerat platibil la 
vedere.
in cazul in care locul platii 
lipseste, se considera platibil 
la sediul social al institutiei 
emitentului.

precedent,—cu excepfia locului 
platii, a locului emiterii §i a datei 
scadentei nu are valoarea de 
bilet la ordin.
Biletul la ordin fara scadenta 
este considerat platibil la vedere. 
in cazul in care locul emiterii

lipsegte,

afara de cazurile aratate in 
alineatele ce urmeaza.

Biletul la ordin a carui 
scadenta nu este aratata este 
socotit platibil la vedere.

In lipsa unei aratari 
speciale, locul emisiunii 
titlului este socotit loc de 
plata §i in acela§i timp loc al 
domiciliului emitentului.

Biletul la ordin care nu 
arata locul unde a fost emis 
se socote§te semnat in locul 
aratat langa numele
emitentului.

Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.2 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR

platii
teritoriala

locul
competenta
instantei—de—judecata—se—va
stabili-ln condi^iile legii. In acest 
ea^,—legea—aplicabila—se—va
determina—in raport cu locul •d'e
la—sediul—social—al—institutiei
emitentului.

sau-
a

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

Observatii 
prev^ute la pet. 
II.A.5 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR115. Articolul 105^ va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 1051

ART. 105^^1
Biletul la ordin care intrune§te 
conditiile prevazute in art. 104 - 
105 poate fi prezentat la plata 
prin trunchiere, in conditiile 
stabilite pentru cambie la art. 
46^, 46^, 46^. 46*^. cu exceptia 
conditiei referitoare la acceptare 
prevazute la art. 46^ alin. 3, 
producand toate efectele pe 
care legea le recunoa§te 
biletului la ordin original.

102. ART. 105^^1
Biletul la ordin care 

intrune§te 
prevazute in art. 104 - 105 
poate fi prezentat la plata 
prin trunchiere, in conditiile 
stabilite pentru cambie la art. 
46^1, 46^2, 46^3, cu
excepfia condifiei referitoare 
la acceptare prevazute la art. 
46^1 alin. 3, produced toate 
efectele pe care legea le 
recunoa§te biletului la ordin 
original.

conditiile
Biletul la ordin care intrune§te 
conditiile prev^ute in art. 104 - 
105 poate fi prezentat la plata 
prin trunchiere, in conditiile 
stabilite pentru cambie la art. 
46h 46^, 463. 454^ cu
exceptia conditiei referitoare la 
acceptare prevazute la art. 46^ 
alin. 3, producand toate efectele 
pe care legea le recunoa§te 
biletului la ordin original.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi ale membrilor 
prezenti.

de

Observatii 
prevazute la pet. 
I.B.ll din Avizul nr.

BNRART. 106
Sunt aplicabile biletului la 
ordin, in masura in care nu

ART. 106
Sunt aplicabile biletului la 

ordin, in masura in care nu

116. Articolul 106 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 106

103.
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G/22/26.01.2022.sunt incompatibile cu natura 
acestui titlu, urmatoarele 
dispozitii relative la cambie:

sunt incompatibile cu natura 
acestui titlu, dispozitiunile 
relative la cambie, privind: 
girul (art. 13 - 23); 
scadenta fart. 36 - 40); 
plata (art. 41 - 46); 
actiunea sau executarea 
cambiala (art. 47), §i 
regresul in caz de neplata 
(art. 48 - 55 65);
protestul fart. 66 - 73); 
plata prin interventiune (art. 
74§i78 - 82); 
copiile (art. 83 §i ^); 
alterarile fart. 88); 
prescriptiunea (art. 94); 
zilele de sarbatoare legala, 
calendarul termenelor §i 
inadmisibilitatea termenului 
de grade (art. 95 - 98); 
subscrierea prin punere de 
deget (art. 99)
actiunea decurg^d din 
imbogatire fara cauza (art. 
65);
anularea §i inlocuirea titlului 
fart. 89 - 93).

Sunt aplicabile biletului la ordin, 
in masura in care nu sunt 
incompatibile cu natura acestui 
titlu, dispozitiile relative la 
cambie, privind: 
girul (art. 13—3S); 
scadenta (art. 36—40); 
plata (art. 41—46); 
actiunea 
cambiala (art. 47), §i 
regresul in caz de neplata (art. 
48 - 55 gi 57 - 65); 
protestul (art. 66 —73); 
plata prin interventie (art. 74 §i 
7-8—82);
copiile (art. 83 gi 86); 
alterarile (art. 88); 
prescriptia (art. 94); 
zilele de sarbatoare legala, 
calendarul termenelor §i 
inadmisibilitatea termenului de 
grade (art. 95—98); 
subscrierea prin punere de deget 
(art. 99)
actiunea decurgand din 
imbogatire fara justa cauza (artr
M);
anularea §i inlocuirea titlului 
(art. 89 - 93).

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 11 lit. c) din 
Avizul
53/17.01.2022.

ale

dispozitiile art. 13 - 23
referitoare la gir; 
dispozitiile art. 
referitoare la scadenta; 
dispozitiile art. 41 -^6, 46''^, 
46"2. 46''3, 46"‘» referitoare la 
plata;
dispozitiile art. 47 referitoare
la actiunea sau executarea 
cambiala §i
dispozitiile art. 48-55 si art. 
57-65 referitoare la regres in
caz de neplata;
dispozitiile art.
referitoare la protest; 
dispozitiile art. 74 si art. 78-
82 referitoare la plata prin 
interventie;
dispozitiile art. 88 referitoate
la alterari
dispozitiile art. 94 referitoare 
laprescrip^ie; 
dispozitiile art.
referitoare la zilele de 
sarbatoare legala, calendarul 
termenelor §i inadmisibilitatea 
termenului de grade; 
dispozitiile art. 99 referitoare 
la subscrierea prin punere de 
deget;__________________________

36-40 nr.

executareasau

Nota: Observatii ale 
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 11 
lit. t) din Avizul nr. 
53/17.01.2022 nu au 
fost primite intrucat 
modificarea vizeaza 
exclusiv indicarea 
corecta a numarului 
articolelor.

66-73

95-98
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dispozitiile art. 65 referitoare
la actiunea decurg^d din 
imbogatire fara justa cauza;
dispozitiile art. 
referitoare la anularea §i
inlocuirea titlului si dispozitiile 
art.1031 referitoare la
retragerea din circuitul 
bancar.

89-93

Sunt
aplicabile biletului la ordin 
dispozitiunile privind cambia 
platita de un al treilea sau 
intr-o localitate alta decat 
aceea a domiciliului trasului 
(art. 4 §i ^), stipulatiunea de 
dobanda (art. 51, deosebirile 
in indicarea sumei de plata 
(art.
semnaturi 
conditiunile aratate la art. 7. 
efectele
persoane care lucreaza fara 
imputemicire sau depa§ind 
imputemicirea (art. 10) §i 
cambia in alb (art. 12).

de Sunt, de asemenea, aplicabile 
biletului la ordin dispozitiile 
privind cambia platita de un al 
treilea sau intr-o localitate alta 
decat aceea a domiciliului

Sunt, de asemenea, aplicabile 
biletului la ordin dispozitiile
art. 4 si art. 30 referitoare la
cambia platita de un al treilea 
sau intr-o localitate alta decat 
aceea a domiciliului trasului,
dispozitiile art. 5 referitoare
la aplicarea dobanzii,
dispozitiile art. 6 referitoare
la neconcordan^ele in indicarea 
sumei de plata, dispozitiile art. 
7 referitoare la efectele unei 
semnaturi, dispozitiile art. 10 
referitoare la efectele 
semnaturii unei persoane care 
nu detine imputemicire sau 
care a depasit imputernicirea 
§i dispozitiile art. 12 
referitoare la cambia in alb.

asemenea

trasului (art. 4 gi 301, aplicarea 
dobanzii (art.
neconcordanfele in indicarea 
sumei de plata (art. 6). efectele
unei semnaturi puse----- m
conditiile—aratate—la—artr
efectele

6) efectele unei
1,puse in

semnaturii unei
persoane care nu detine 
imputemicire sau depa§md 
imputemicirea (art. 1^1 §i 
cambia in alb (art. 121.-

semnaturii unei

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.Sunt de 

aplicabile biletului la ordin 
dispozifiunile privitoare la

Sunt, de asemenea, aplicabile 
biletului la ordin dispozitiile 
privitoare la aval (art. 33—dd),

Sunt, de asemenea, aplicabile 
biletului la ordin dispozitiile
art. 33-35 referitoare la aval

asemenea
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in cazul prevazut de ultimul 
alineat al art. 34, daca avalul 
nu indica pentru cine a fost 
dat, el se considera dat pentm 
emitent

in cazul prevent de ultimul 
alineat al art. 34. daca avalul nu 
indica pentru cine a fost dat, el 
se considera dat pentru emitent

aval (art. 33 - 35), in cazul 
prevazut de ultimul alineat al 
art. 34. daca avalul nu arata 
pentru cine a fost dat, el se 
socote§te dat pentru emitent.

Observatii 
Consiliului 
Legislativ prevazute 
la pet. 6 si pet. 11 
lit. e) din Avizul nr. 
53/17.01.2022.

aleART. 107
Emitentul unui bilet la ordin 
este tinut in acela§i mod ca 
acceptantul unei cambii.
Biletele la ordin platibile la un 
anume timp de la vedere 
trebuie prezentate spre viza 
emitentului in termenele fixate 
la art. 26. Termenul de la 
vedere curge de la data vizei 
subscrise de emitent pe biletul 
la ordin. Refuzul emitentului de 
a pune viza datata se constata 
prin protest, in eonditiile 
prevazute la art. 28, a carui 
data serve§te ca punct de 
plecare pentru termenul de la 
vedere.

117. Articolul 107 va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 107
Emitentul unui bilet la ordin 
este obligat in acela§i mod ca 
acceptantul unei cambii.
Biletele la ordin platibile la un 
anume timp de la vedere trebuie 
prezentate spre viza emitentului 
in termenele fixate la art. 26. 
Termenul de la vedere curge de 
la data vizei subscrise de 
emitent pe biletul la ordin. 
Refuzul emitentului de a pune 
viza datata se constata prin 
protest fart. 28b a carui data 
serve§te ca punct de plecare 
pentru termenul de la vedere.

104. ART. 107
Emitentul unui bilet la 

ordin este tinut in acela§i 
mod ca acceptantul unei 
cambii.

Biletele la ordin platibile la 
un anume timp de la vedere 
trebuiesc prezentate spre viza 
emitentului in termenele 
fixate la art. 26. Termenul de 
la vedere curge de la data 
vizei subscrise de emitent pe 
biletul la ordin. Refuzul 
emitentului de a pune viza 
datata se constata prin 
protest (art. 28), a carui data 
serve§te ca punct de plecare 
pentru termenul de la vedere.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi ale membrilor 
prezenti.

ObservatiileNemodificat. Nota:
Consiliului Legislativ 
prevazute la pet. 11 
lit. t) din Avizul nr. 
53/17.01.2022 nu au 
fost primite, intrucat 
exprimari similare se 
regasesc si in alte 
acte normative.

105. 118. Dupa articolul 110 se 
adauga un nou articol 110^ cu 
urmatorul cuprins:
ART. 1101
Banca Nationala a Romaniei este 
autoritatea competenta sa emita 
norme pentru punerea in 
aplicare a prezentei legi.
Aceastd lege a fost adoptatd de 
Parlamentul 
respectarea prevederilor art. 75

Romdniei, cu
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alin. (1) art. 76 alin. (2) din 
Constitutia 
republicatd.

Romdniei,
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