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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.59/1934

asupra cecului

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

juridica, de numiri, discipline, imunita^i §i validari, prin adresa nr. L63/2022, a fost sesizata de 

Biroul permanent al Senatului in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii 

legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului, avand ca 

initiatori senatori si deputati apartinand grupurilor parlamentare PNL, PSD, UDMR si 

Minoritati.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 

nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificerile si completarile ulterioare. Potrivit expunerii de 

motive, proiectul vizeazd reglementarea posibilitetii remiterii spre incasare a imaginii cecului 

de cetre posesor cetre banca sa, prin intermediul unui canal electronic securizat, cu asigurarea 

unui nivel ridicat de securitate, redefinirea, respectiv reformularea unor elemente obligatorii 

prevezute pe cec, clarificarea rolului fiecaruia dintre participant la procesul de plate a cecului, 

introducerea posibilitetii de retragere de la decontare a unui instrument de debit la solicitarea 

scrise a beneficiarului, actualizarea terminologiei juridice, simplificarea si completarea 

articolelor in scopul clarificerii intelesului acestora, precum si abrogarea unor dispozitii.



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

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

favorabii.

Banca Nationala a Romaniei a transmis un aviz favorabii cu observatii si propuneri. 

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

propunerea legislativa si a transmis aviz favorabii, fara amendamente.

Comisia pentru drepturile omuiui, egaiitate de $anse, culte $i minorita^i a analizat 

propunerea legislativa si a transmis aviz favorabii, fara amendamente.

in sedinfa din 08 martie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 

imunitafi ^i validari au analizat inifiativa legislativa, amendamentele, avizele si observatiile 

transmise.

Comisia a hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenfi, 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 in anexa la prezentul raport.

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

iar competenfa de dezbatere pentru acestea, in calitate de Camera decizionala, aparfine 

Camerei Deputafilor.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §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 

L63/2022, Senatul este prima Camera sesizata.

Secretar,

Senator Laura-Mihaela FUL AGHER

Intocmit, consilierparlamentari Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportui nr. XIX/ 40/ 08.03.2022

Amendamente admise
la Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

L63/2022

Motivarea
amendamentelor

Amendamente admiseText m vigoare 
Legea nr. 59/1934

Text 
i Senat

Nr.
crt.

Articol unic; -
Legea nr. 59/1934 asupra cecului 
publicata in Monitorul Oficial nr. 
100 din data de 1.05.1934 cu 
modificarile ulterioare, se modifica 
§i se completeaza dupa cum' 
urmeaza:

Amendament 
tehnica legislativa 
conform avizului CL.

deArticol unic. -
Legea nr. 59/1934 asupra cecului, 
cu modificarile si completariie 
ulterioare, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 100 din data de 1 mai 
1934, se modifica §i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

1.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.
Observatii 
prevazute la pet. I.A.2, 
I.C.l si ILB.l din 
Avizul

BNR,2. 1. Punctele 1, 3, 4, 5,6 §i 7 ale 
articolului 1 vor avea 
urmatorul cuprins:

ART. 1
Cecul cuprinde:
1. Denumirea de cec exprimata in 
limba romana.
2. Ordinul necondi^ionat de a plati o 
anumita suma de bani.
3. Denumirea institufiei de credit 
care trebuie sa plateasca, avand 
calitatea de tras.
4. Locul platii.
5. Data §i locul emiterii.
6. Semnatura emitentului, avand 
calitatea de 
semnatura tragatorului se intelege 
semnatura olografa a persoanei 
fizice avand calitatea de tragator 
sau a imputemicitului acesteia, 
respectiv semnatura olografa a 
reprezentantilor legali sau a 
imputemicitilor

ART.l
Cecul cuprinde:
1. Denumirea de cec trecuta in 
insu§i textul titlului §i exprimata 
in limba intrebuintata pentru 
redactarea
2. Ordinul necondifionat de a plati
o anumita suma de bani.
3. Numele celui care trebuie sa 
plateasca
4. Aratarea locului unde plata

facuta.
5. Aratarea datei §i a locului
emiterii.
6. Semnatura celui care emite
cecul
7. Numele tragatorului, respectiv 
numele §i prenumele, in clar, ale 
persoanei fizice sau denumirea 
persoanei juridice ori a entitafij

ART.l nr.
G/22/26.01.2022cuprinde: 

1. Denumirea de cec exprimata in 
limba

(1) Cecul
titlu.acestui

romana.
Observatii Consiliul 
Legislativ, prevazute 
la pet. 6 si pct.9 lit.d) 
din Avizul 
54/17.01.2022

3. Denumirea institutiei de credit 
care trebuie sa plateasca (tras).

platii.
5. Data si locul emiterii.

emitentului 
semnatura

(tras).
4. Locul nr.

trebuie
tragator. Prin6. Semnatura

(tragatorul). 
tragatorului se intelege semnatura 
olografa a persoanei fizice avand 
calitatea de tragator sau a 
imputemicitului acesteia, respectiv 
semnatura 
reprezentantilor

Prin

(tragatorul).

olografa 
legali sau

a
persoanelora
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juridice care se obliga ori ale altor 
categorii de entitati care utilizeaza 
astfel de instrumente, dupa caz.
7. Numele/Denumirea tragatorului, 
respectiv numele §i prenumele, in 
clar, ale persoanei fizice sau 
denumirea persoanei juridice ori a 
entita^ii care se obliga. In cazul in 
care numele tragatorului depa§e§te 
spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie 
pe cec primele caractere din numele 
§i prenumele, respectiv din 
denumirea tragatorului, in limita 
spatiului special alocat, fara ca prin 
aceasta sa se atraga nulitatea 
cecului.
8. Codul tragatorului, respectiv un 
numar unic de identificare, preluat 
din documentele de identificare sau 
de inregistrare ale tragatorului.

imputemicitilor persoanelor juridice 
care se obliga ori ale altor categorii 
de entitati care utilizeaza astfel de 
instrumente,
7. Numele/Denumirea tragatorului, 
respectiv numele §i prenumele, in 
clar, ale persoanei fizice sau 
denumirea persoanei juridice ori a 
entitatii care se obliga. In cazul in 
care numele tragatorului depa§e§te 
spapul alocat pe titlu, se vor inscrie 
pe cec primele caractere din numele 
§i prenumele, respectiv din 
denumirea tragatorului, in limita 
spapului special alocat, fara ca prin 
aceasta sa se atraga nulitatea cecului.

care se obliga. In cazul in care 
numele tragatorului depa§e§te 
spapul alocat pe titlu, se vor 
inscrie pe cec primele caractere 
din numele §i prenumele, 
respectiv 
tragatorului, in limita spapului 
special alocat, fara ca prin aceasta 
sa se atraga nulitatea cecului. 
8. Codul tragatorului, respectiv un 
numar unic de identificare, preluat 
din documentele de identificare 
sau de inregistrare ale tragatorului

dupa caz.

din denumirea

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

9. Codul-contului posesorului. ale2. La articolul 1, dupa pet. 8 se 
introduce un nou punct, punctul 9, 
cu urmatorul cuprins:
9. Codul contului posesorului.

prezenti.

Punctul 2 se elimina.

2



3. Cecul original este cecul emis pe 
suport de hartie, purtand semnatura 
olografa. Imaginea cecului original 
reprezinta copia electronica a 
cecului original.

Observatii Consiliul 
Legislativ, prevazute 
la pct.9 lit.d) din 
Avizul
54/17.01.2022.

3. La articolul 1, dupa alineatul (1) 
se introduce un nou alineat (2) cu 
urmator cuprins:
(2) Cecul original este cecul emis pe 
suport de hartie, purtand semnatura 
olografa. Imaginea cecului original 
reprezinta copia electronica a 
cecului original©.

nr.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

4. ART.2
Titlul caruia ii lipse§te una din 
condi^iunile aratate in articolul 
precedent nu va fi socotit cec, 
afara de cazurile aratate in 
alineatele

4. Alineatul (1) al articolului 2 va 
avea urmatorul cuprins:

ART.2
Cecul caruia ii lipse§te unul din 
elementele prevazute la articolul 1, 
cu exceptia locului platii §i a 
locului emiterii, nu va fi considerat 
cec.
in cazul in care locul platii 
lipseste, se considera platibil la 
sediul social al trasului.

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

BNR,

(2)Cecul caruia ii lipse§te unul din 
elementele aratate in articolul 1, cu 
exceptia locului platii si a locului 
emiterii, nu va fi considerat cec.
In acest din urma caz, competenta
teritoriala a instantei de judecata se
va-stabili- in conditiile legii iar legea
aplicabila se va stabili in raport cu
locul-de-la sediul social al trasului.

urmeaza.ce
In lipsa unei aratari special©, 
locul aratat langa numele trasului 
este socotit loc de plata. Daca mai 
multe locuri sunt aratate langa 
numele trasului, cecul este platibil

aratat.

Observatii Consiliul 
Legislativ, prevazute 
la pet. 6 si 7 din Avizul 
nr. 54/17!o1.2022.

primul
In lipsa acestora, sau a oricaror 

alte aratari, cecul este platibil la 
locul unde trasul are principalul 

stabiliment.

la loc

5. Alineatele (2), (3) (4) ale
articolului 2 se abroga.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al
sau
Cecul care nu arata unde a fost 

emis se socote§te semnat la locul 
aratat langa numele tragatorului.

ale
prezenti.

5. ART.3
Cecul nu poate fi tras decat asupra 
societafii bancare. Cu toate 
acestea, cecul tras §i platibil in

6. Articolul 3 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.3
(1) In scopul prezentei legi, cecul nu

Nemodificat.
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strainatate este valabil ca cec, 
chiar daca trasul nu este o 
societate 
Cecul nu poate fi emis decat daca 
tragatorul are disponibil la tras, 
disponibil asupra caruia are 
dreptul de a dispune prin cec pe 
baza unei convenpi exprese sau 
tacite. Titlul emis fara observarea 
acestor conditii valoreaza totu§i 
ca cec.

poate fi tras decat asupra unei 
institutii
(2) Cecul nu poate fi emis decat 
daca tragatorul are disponibil in 
contul sau deschis la tras.

de credit.
bancara.

6. ART. 4 7. AlineatuI (1) al articolului 4 va 
avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.

Cecul nu poate fi acceptat. 
Mentiunea de acceptare trecuta pe 
cec se socote§te nescrisa.

(1) Cecul nu poate fi acceptat. 
Men^iunea de acceptare trecuta pe 
cec se considera nescrisa.

Orice menfiune de certificare, 
vedere sau alta echivalenta, scrisa 
pe titlu §i semnata de tras, are

confirmariiefectulnumai
existenlei disponibilului §i 
impiedica pe tragator de a-1 putea 
retrage inainte de a fi trecut 
termenul de prezentare.
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Nota: Nu s-a actualizat 
termenul ''stabilimenr 
avand in vedere 
abrogarea ultimului 
alineat din actualul art.

nefiind primite 
observatiile Consiliului 
Legislativ, prevazute la 
pet. 6 §i 7 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

7. ART. 6 8.. Alineatul (3) al articolului 6 va 
avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.
fi la ordinul 

msu§i.
Cecul poate fi tras pentru contul

terliu.
Cecul nu poate fi tras asupra 
tragatorului insu§i, in afara de 
cazul unui cec tras intre deosebite 
stabilimente ale aceluia§i tragator. 
In acest caz cecul nu poate fi la 
purtator.

Cecul poate 
tragatorului

(3)Cecul nu poate fi tras asupra 
tragatorului insu§i.unui

6,
9. Alineatele (1) (2) ale
articolului 6 se abroga.

8. 10. Articolul 7 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 7
Orice mentiune cu privire la 
dobanda inscrisa in cec se considera 
nescrisa.

ART. 7 Observatii 
prevazute la pet. l.A.l 
din Avizul 
G/22/26.01.2022.

BNR,

Orice clauza cu privire la dobanda 
inscrisa in cec se considera 
nescrisa.

ART.7
Orice stipula^iune de dobanda 
inscrisa in cec se socote§te 
nescrisa.

nr.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

9. Nemodificat.11. Articolul 8 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 8
Cecul este platibil numai la institutia 
de credit trasa.

ART.8
Cecul poate fi platibil la 
domiciliul unui terl, fie in 
localitatea unde trasul are 
domiciliul sau, fie intr-o alta 
localitate, cu conditia insa ca
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tertul sa fie o societate bancara.

10. Nemodiflcat.ART.9
Daca intr-un cec suma de plata 
este scrisa m 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 cea mai mica.

12. Articolul 9 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.9
(1) intr-un cec suma de plata este 
scrisa in litere §i in cifre; in cazul in 
care
prevaleaza suma de plata scrisa in 
litere.
(2) Daca suma de plata este scrisa de 
mai multe ori, fie in litere, fie in 
cifre, in caz de neconcordante suma 
de plata este cea mai mica.

exista neconcordante,

11. Observalii Consiliul 
Legislativ, prevazute 
la pet. 7 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

13. Articolul 10 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 10
In cazul in care cecul poarta 
semnaturile 
incapabile de a se obliga prin cec, 
semnaturi false sau semnaturi ale

ART. 10
in cazul in care cecul poarta 
serrmMurile 
incapabile de a se obliga prin cec, 
semnaturi false ori semnaturi care 
pentru orice alt motiv nu ar putea 
obliga persoanele care au semnat 
cecul, sau in numele carora a fost 
semnat, obligatiile celorlal^i 
semnatari raman totu§i valabile.

ART.IO
Daca cecul poarta semnaturile 
unor persoane incapabile de a se 
obliga prin cec, semnaturi false 
sau semnaturi ale unor persoane 
imaginare, ori semnaturi care 
pentru orice alt motiv nu ar putea 
obliga persoanele care au semnat 
cecul, sau in numele carora a fost 
semnat, obliga^iunile celorlalli 
semnatari raman totu§i valabile.

unor persoane

unor persoane

Nota: s-a renuntat la 
sintagma "semnaturi ale 

persoane 
imaginare" avand in 
vedere ca ipotezele 
”semndturi 
respectiv 
care pentru orice alt 
motiv nu ar putea obliga 
persoanele care au 
semnat cecut' acopera

unor—persoane—imaginare, on 
semnaturi care pentru orice alt motiv 
nu ar putea obliga persoanele care au 
semnat cecul, sau in numele carora a 
fost semnat, obligafiile celorlalli 
semnatari raman totu§i valabile.

unor

false",
"semndturi

6



ipoteza persoanelor 
imaginare, inexistente.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.

12. 14. Articolul 11 se abroga. ART, 11
Orice semnatura a unui cec 
trebuie sa respecte prevederile 
art. 1, alin.(l) pct.6.

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

BNR,
ART.ll
Orice semnatura a 
trebuie

unui cec 
cuprinda:

a) in clar, numele §i prenumele 
persoanei fizice sau denumirea 
persoanei juridice ori a entita^ii

obliga;
b) semnatura olografa a persoanei 
fizice, respectiv a reprezentanlilor 
legali sau a imputemicitilor 
persoanelor juridice care se obliga 
ori a reprezentanplor sau a 
imputemicililor altor categorii de 
entita^i care utilizeaza astfel de 
instrumente.
Prin exceplie de la prevederile 
alin.
tragatorului se in^elege semnatura 
olografa a persoanei fizice avand

nr.
sa

care se

1, prin semnatura

7



alcalitatea de tragator sau, dupa caz, 
a reprezentantului legal ori a 
imputemicitului 
persoana fizica, persoana juridica 
ori entitate care utilizeaza astfel 
de instrumente.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor
tragatorului,

ale
prezenti.

ObservatU Consiliul 
Legislativ, prevazute 
la pet. 7 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

13. 15. Articolul 12 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 12
(1) Persoana fizica care semneaza un 
cec in calitate de reprezentant legal 
sau de imputemicit al unei persoane 
pentru care nu are imputemicirea de 
a o reprezenta in acest scop, este 
obligata personal, in temeiul cecului, 
§i, daca a platit, are acelea§i drepturi 
pe care le-ar fi avut pretinsul 
reprezentat ori imputemicit. Aceea§i 
regula se aplica reprezentantului sau 
imputemicitului care a depa^it 
imputemicirea sa.
(2) Orice persoana se poate obliga 
prin cec, prin mandatar sau, dupa 
caz, prin imputemicit, chiar daca 
mandatul este conceput in termeni 
generali, in ce prive§te dreptul 
mandatamlui de a emite sau semna 
cecuri.

ART.12
Cine pune semnatura sa pe un 
cec, ca reprezentant al unei 
persoane pentru care nu are 
imputemicirea de a lucra, e pnut 
personal, in temeiul cecului, §i, 
daca a platit, are acelea§i drepturi 
pe care le-ar fi avut pretinsul 
reprezentat. Aceea§i regula se 
aplica reprezentantului care a 
depa§it
Orice persoana se poate obliga 
prin cec, prin mandatar, chiar 
daca mandatul este conceput in 
termeni generali, in ce prive§te 
dreptul mandatamlui de a emite 
sau semna cecuri.

ART. 12
Persoana fizica care semneaza un 
cec in calitate de reprezentant legal 
sau de imputemicit al unei persoane 
pentm care nu are imputemicirea de 
a o reprezenta in acest scop, este 
tinuta personal, in temeiul cecului, 
§i, daca a platit, are acelea§i 
drepturi pe care le-ar fi avut 
pretinsul
imputemicit. Aceea§i regula se 
aplica
imputemicitului care a depa§it 
imputemicirea sa.
Orice persoana se poate obliga prin 
cec, prin mandatar sau, dupa caz, 
prin imputemicit, chiar daca 
mandatul este conceput in termeni 
generali, in ce prive§te dreptul 
mandatamlui de a emite sau semna 
cecuri.

reprezentat on
imputemicirea sa.

reprezentantului sau

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

14. 16. Articolul 13 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.13
Tragatoml raspunde de plata. Orice 
clauza, prin care tragatoml se 
descarca de aceasta raspundere, se 
considera nescrisa.

Nemodificat.

ART.13
Tragatorul raspunde de plata. 
Orice clauza, prin care tragatoml 
se descarca de aceasta raspundere, 
se socotegte nescrisa.___________
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15. ART. 15
Cecul stipulat platibil unei
anumite persoane, cu sau fara 
clauza expresa "la ordin", este 
transmisibil prin gir.
Cecul stipulat platibil unei
anumite persoane, cu clauza "nu 
la ordin" sau o expresiune
echivalenta, este transmisibil 
numai in forma §i cu efectele unei 
cesiuni ordinare.
Girul poate fi facut chiar in 
folosul tragMorului sau a oricarui 
alt obligat. Ace§tia pot sa gireze 
din nou cecuL

17. Alineatul (2) al articolului 15 
va avea urmatorul cuprins:
ART. 15

Nemodificat.

(2) Cecul stipulat platibil unei 
anumite persoane, cu clauza "nu la 
ordin" sau o expresie echivalenta, 
este transmisibil numai in forma §i 
cu efectele unei cesiuni ordinare.

16. 18. Alineatul (1) al articolului 16 
va avea urmatorul cuprins:

ART. 16
Girul trebuie sa fie necondiponat. 
Orice condipe la care este supus se 
considera nescrisa.
Girul paifial este nul.
Este de asemenea nul girul trasului. 
Girul "la purtator" este echivalent 
unui gir in alb.
Girul
valoarea unei chitante, in afara de 
cazul cand trasul are mai multe 
dezmembraminte si daca girul este 
facut
dezmembramant, altul decat acela 
asupra caruia cecul a fost tras.

Observatii Consiliul 
Legislativ, prevazute 
la pet. 7 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

ART. 16
Girul trebuie sa fie necondiponat. 
Orice condifiune la care este 
supus se socote^te nescrisa.
Girul partial este nul.
Este de asemenea nul girul 

trasului.
Girul "la purtator" este echivalent 
unui gir in alb.
Girul in folosul trasului are 
valoarea unei chitanfe, in afara de 
cazul cand trasul are mai multe 
stabilimente §i daca girul este 
facut in folosul unui stabiliment, 
altul decat acela asupra caruia 
cecul a fost tras.

(l)Girul trebuie sa fie necondiponat. 
Orice condipe la care este supus se 
considera nescrisa.

in folosul trasului are
Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

folosulin aleunui
prezenti.

17. 19. Alineatul (1) al articolului 17 
va avea urmatorul cuprins:

Nemodillcat.

ART. 17
Girul trebuie scris pe cec; el (l)Girul trebuie scris pe cec; el
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trebuie sa fie semnat de girant. 
Girul este valabil chiar daca 
beneficiarul nu este mentionat sau 
girantul a pus numai semnatura 
(gir in alb), in acest din urma caz, 
girul, pentru a fi valabil, trebuie 
sa fie scris pe cec.

trebuie sa fie semnat de girant sau de 
catre reprezentantul sau legal sau, 
dupa caz, de imputemicitul acestuia.

18. Nemodificat.20. Alineatul (2), pet. 1 3 al
articolului 18 va avea urmatorul 
cuprins:

ART. 18
Girul transmite toate drepturile 
rezultand din cec.
Daca girul este in alb, posesorul 
poate:
1. Sa-i completeze cu propriul 

sau nume sau cu numele unei alte 
persoane.
2. Sa gireze cecul din nou in alb 
sau unei anumite persoane.
3. Sa predea cecul unui ter^iu fara 
sa-1 gireze §i fara sa completeze 
girul in alb.

(2) Daca girul este in alb, posesorul 
poate:
1. Sa-1 completeze cu propriul sau 
nume/propria sa denumire sau cu 
numele/denumirea 
persoane.

alteunei

3. Sa predea cecul unui terf fara sa-1 
gireze §i fara sa completeze girul in
alb.

19. Nemodificat.ART. 19
Girantul, daca nu exista clauza 

contrarie, raspunde de plata.
El poate interzice un nou gir; in 
acest caz el nu raspunde catre 
persoanele carora cecul a fost 
ulterior girat.

21. Alineatul (1) al articolului 19 
va avea urmatorul cuprins:
(l)Girantul, daca nu exista clauza 
contrara, raspunde de plata.

Nemodificat.20. 22. Articolul 20 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 20
Definatorul unui cec transmisibil 
prin gir este considerat legitim daca

ART. 20
Definatorul unui cec transmisibil 
prin gir este socotit legitim, daca

10



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

justifica dreptul sau printr-o serie 
neintrerupta de giruri, chiar daca 
ultimul gir este in alb. Girurile §terse 
se considers in aceasta privinta 
nescrise. Daca un gir in alb este 
urmat de un alt gir, semnatarul 
acestuia este considerat ca a 
dobandit cecul prin gir in alb.

Observatia Consiliului 
Legislativ: pet. 7 din 
Avizul
54/17.01.2022.

21. 23. Articolul 22 va avea urmatorul
cuprins:
ART.22
Daca o persoana a pierdut,din orice 
motiv, posesia unui cec, posesorul in 
mainile caruia a ajuns cecul, fie ca 
este un cec la purtator, fie ca este un 
cec transmisibil prin gir, pentru care 
posesorul justifica dreptul sau, 
conform art. 20. nu este obligat sa 
predea cecul, cu exceptia situatiei in 
care 1-a dobandit cu rea-credin^a sau 
daca a savar§it o gre§eala grava in 
dobandirea lui.

ART. 22
Daca 0 persoana a pierdut,din orice 
motiv, posesia unui cec, posesorul 
in mainile caruia a ajuns cecul, fie 
ca este un cec la purtator, fie ca este 
un cec transmisibil prin gir, pentru 
care posesorul justifica dreptul sau, 
conform art. 20, nu este obligat sa 
predea cecul, cu exceptia cazului in 
care 1-a dobandit cu rea-credin^a 
sau daca a savar§it o gre§eala grava 
in dobandirea lui.

ART. 22
Daca o persoana a pierdut prin 
orice intamplare posesiunea unui 
cec, posesorul in mainile caruia a 
ajuns cecul, fie ca este un cec la 
purtator, fie ca este un cec 
transmisibil prin gir, pentru care 
posesorul justifica dreptul sau, in 
modul aratat in art. 20, nu este 
^inut sa predea cecul, afara numai 
daca 1-a dobandit cu rea-credinta 
sau daca a savar^it o gre§eala 
grava in dobandirea lui.

nr.

Nota: in ceea ce priveste 
revederea 
’’posesorul in mainile 
caruia a ajuns cecul” 

ca aceasta

sintagmei

apreciem 
corespunde limbajului 
juridic actual, expresii 
similare regasindu-se si 
in Codul civil (art. 678 
alin. (3), art. 1906 si art. 
2109), nefiind primite 
observatiile Consiliului 
Legislativ, pet. 9 lit. f) 

Avizul 
54/17.01.2022.
din nr.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

Nemodificat.22. 24. Articolul 23 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 23ART. 23
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Persoanele impotriva carora s-a 
pomit actiune, in baza unui cec, nu 
pot opune posesorului exceptiile 
intemeiate pe raporturile lor 
personale cu tragatorul sau cu 
posesorii anteriori, cu exceptia 
situatiei in care posesorul a dobandit 
cecul cu intentia de a pagubi 
debitorul.

Persoanele impotriva carora s-a 
pomit actiune, in baza unui cec, 
nu pot opune posesorului 
exceptiunile intemeiate pe 
raporturile lor personale cu 
tragMoml sau cu posesorii 
anteriori, afara numai daca 
posesoml dobandind cecul a 
lucrat cu §tiinta in paguba 
debitomlui.

Nemodificat.25. Alineatele (1) si (2) ale 
articolului 24 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART. 24
(1) Daca giml cuprinde mentiunea 
"valoare pentru acoperire", "pentru 
incasare", "pentru procura", sau 
orice alta mentiune care implica un 
simplu mandat, posesorul poate sa 
exercite toate drepturile ce decurg 
din cec, dar nu-l poate gira decat cu 
titlu de procura.
(2) Cei obligati nu pot opune in 
acest
exceptiile pe care le-ar fi putut 
opune girantului.

23.

ART. 24
Daca girul cuprinde mentiunea 

"valoare pentru acoperire", 
"pentm incasare", "pentru 
procura", sau orice alta mentiune 
care implica un simplu mandat, 
posesorul poate sa exercite toate 
drepturile izvorate din cec, dar 
nu-l poate gira decat cu titlu de 
procura.
Cei obligati nu pot opune in acest 
caz posesomlui decat exceptiunile 
ce ar fi putut opune girantului.

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

posesorului decatcaz

Nemodificat.26. Articolul 25 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.25
(1) Girul inscris posterior protestului 
sau unei alte constatari echivalente, 
sau dupa expirarea termenului de

24.

ART. 25
Giml facut posterior protestului 
sau unei alte constatari 
echivalente, sau dupa expirarea

12



termenului de prezentare, produce 
numai efectele unei cesiuni 
ordinare.
Girul fara data este socotit, pana 
la dovada contrarie, ca fiind facut 
inaintea protestului sau constatarii 
echivalente, sau inaintea expirarii 
termenului la care se refera 
alineatul precedent.

prezentare, produce numai efectele
ordinare.

(2) Girul fara data este considerat, 
pana la dovada contrarie, ca fiind 
inscris inaintea protestului sau 
constatarii echivalente, sau inaintea 
expirarii termenului la care se refera 
alineatul precedent.

unei cesium

Observatia Consiliului 
Legislativ: pet. 9 lit. g) 

Avizul 
54/17.01.2022.

25. ART.27
Avalul se da pe cec. El se exprima 
prin cuvintele: "pentru aval" sau 
orice forma echivalenta; el este 
semnat de avalist.
Avalul trebuie sa arate pentru cine 
este dat. in lipsa acestei aratari el se 
socote§te dat pentru tragator.

ART. 27
Avalul se da pe cec. El se exprima 
prin cuvintele: "pentru aval" sau 
orice forma echivalenta; el este 
semnat de avalist.
Alineatul 2 
Avalul trebuie sa arate pentru cine 
este dat. In lipsa acestei aratari el 
se socote§te dat pentru tragator.

Nemodificat

din nr.
27. Alineatul (2) al articolului 27 
va avea urmatorul cuprins:

Nota: S-a avut in vedere 
actualizarea textului fata 
de eliminarea alineatului 
2 prin OUG 38/2008.

Abrogat
„(2) Avalul trebuie sa prevada 
pentru cine este dat. in lipsa acestei 
prevederi el se considers dat pentru 
tragator”.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

Observatia Consiliului 
Legislativ: pet. 7 din 
Avizul
54/17.01.2022.

26. 28. Articolul 28 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 28
(1) Avalistul este obligat in acela§i 
mod ca §i persoana pentru care a dat 
avalul.
(2) Obligafia sa este valabila chiar 
daca obligafia pe care a garantat-o ar 
fi nula pentru orice alt motiv decat 
un viciu de forma.
(3) Cand avalistul plate$te cecul, el

ART. 28

Avalistul tinut in acela§i mod ca §i 
persoana pentru care a dat avalul.

ART. 28
Avalistul este finut in acela§i mod 
ca §i persoana pentru care a dat 
avalul.
Obligatiunea sa este valabila chiar 
daca obligatiunea pe care a 
garantat-o ar fi nula pentru orice 
alt motiv decat un viciu de forma. 
Cand avalistul plategte cecul, el

nr.

Obligatia sa este valabila chiar daca 
obligatia pe care a garantat-o ar fi 
nula pentru orice alt motiv decat un 
viciu de forma.

alAmendamentCand avalistul plategte cecul, el
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dobande§te drepturile rezultand 
din cec impotriva persoanei 
pentru care a garantat §i impotriva 
acelora care sunt ^inuti catre 
acesta din urma, in temeiul 
cecului.

dobande§te drepturile rezultand din 
cec impotriva persoanei pentru care 
a garantat §i impotriva celor care 
sunt obligati fata de acesta din urma, 
in temeiul cecului.

dobande§te drepturile rezultand din 
cec impotriva persoanei pentru care 
a garantat §i impotriva celor care 
sunt obligati fata de acesta din 
urma, in temeiul cecului.

Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

27. ART. 29
Cecul este platibil la vedere. 
Orice stipula^iune contrara se 
socote§te nescrisa.
Alineatul 2 ***Abrogat

29. Articolul 29 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 29
Cecul este platibil la vedere. Orice 
mentiune contrara se considera 
nescrisa.

ART, 29 Observatii 
prevazute la pet. l.A.l 
din Avizul 
G/22/26.01.2022.

BNR,

nr.
Cecul este platibil la vedere. Orice 
clauza contrara se considera 
nescrisa.

Observatia Consiliului 
Legislativ: pet. 9 lit. g) 
Observatia Consiliului 
Legislativ: pet. 9 lit. g) 

Avizul 
54/17.01.2022.
din nr.

Nota: S-a avut in vedere 
actualizarea textului fata 
de eliminarea alineatului 
2prin OUG 38/2008.

Amendament 
Comisiei adoptat eu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.

28. 30. Alineatele (1) 
artieolului 30 vor avea urmatorul 
euprins:
ART. 30
(1) Cecul emis §i platibil in Romania 
trebuie, sub sanctiunea pierderii

Nemodificat.(4) ale

ART. 30
Cecul emis §i platibil in Romania 
trebuie, sub sanepunea pierderii
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dreptului de regres impotriva 
girantilor §i garanplor, sa fie 
prezentat la plata m termen de 15 
zile.
Cecul emis intr-o tara straina §i 
platibil in Romania trebuie sa fie 
prezentat m termen de 30 zile, iar 
daca este emis in afara de Europa 
in termen de 70 zile.
Termenele aici aratate se socotesc 
din ziua aratata in cec ca data a 
emiterii.
Daca cecul este platibil in 
strainatate, termenul de prezentare 
va fi cel aratat de legea locului 
plalii.
Daca aceasta lege nu dispune se 
vor aplica regulile inscrise in 
alineatele precedente.

dreptului de regres impotriva 
girantilor, garantilor si a 
tragatorului, sa fie prezentat la plata 
in termen de 15 zile.
(2) Cecul emis intr-o tara straina si 
platibil in Romania trebuie sa fie 
prezentat in termen de 30 zile, iar 
daca este emis in afara Europe! in 
termen de 70 zile.
(3) Termenele de mai sus se 
calculeaza pe zile calendaristice, 
incepand cu ziua urmatoare datei 
emiterii.
(4) Daca cecul este platibil in 
strainatate, termenul de prezentare la 
plata va fi cel stabilit de legea 
locului platii

29. 31. Alineatul (1) al articolului 32 
va avea urmatorul cuprins:
(1) Prezentarea unui cec la institutia 

de credit a platitorului sau la o casa 
de compensare echivaleaza cu o 
prezentare la plata.

Observatie BNR, 
prevazuta la pet. I.A.3 
din Avizul 
G/22/26.01.2022.

ART. 32
Prezentarea unui cec la institutia de 
credit a platitorului sau la o casa de 
compensare echivaleaza cu o 
prezentare la plata.

ART. 32
Prezentarea unui cec la o casa de 

compensatii echivaleaza cu o 
prezentare la plata.

nr.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al32. La articolul 32, dupa alineatul
(1) , se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu urmatorul 
cuprins:
(2) In cazul in care posesorul si 
tragatorul cecului au conturi
deschise—la—aceea^i—institutie—de
credit, prezentarea cecului la aceasta
institutie de credit echivaleaza cu o
prezentare la plataT_______________

ale
prezenti.Punctul 32 se elimina.
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Observatie BNR, 
prevazuta la pet. I.C.2. 
din Avizul 
G/22/26.01.2022.

30. 33. Alineatul (2), pet. a) $i b) ale 
articolului 
urmatorul euprins:

ART. 32‘
Prezentarea unui cec la plata se 
poate face in original sau prin 
trunchiere.
In sensul prezentei legi, prin 
trunchiere se inlelege procedeul 
informatic care consta in 
urmatoarele operatiuni succesive:
a) transpunerea in format electronic 
a informatiilor relevante din cecul 
original sau din cecul remis la 
incasare de catre beneficiar printr- 
un canal electronic securizat;
b) reproducerea imaginii cecului 
original sau a imaginii cecului 
remis la incasare de catre beneficiar 
printr-un canal electronic securizat, 
astfel cum a fost receptionata in 
conditiile art.32 §i
c) transmiterea informapei 
electronice obpnute prin 
operapunile prevazute la lit. a) §i b) 
catre institupa de credit platitoare.

32^^! vor avea
nr.

ART. 32^^!
Prezentarea unui cec la plata se 
poate face in original sau prin 
trunchiere.
In sensul prezentei legi, prin 
trunchiere se inlelege procedeul 
informatic care consta in
urmatoarele operapuni succesive:
a) transpunerea in format

informapilor
relevante de pe cecul original;
b) reproducerea imaginii cecului 

original in format electronic; §i
c) transmiterea informapei
electronice obpnute prin 
operapunile prevazute la lit. a) §i 
b) cMre institupa de credit 
platitoare.

Observapa Consiliului 
Legislativ: pet. 9 lit. h) 

Avizul 
54/17.01.2022.

(2) In sensul prezentei legi, prin 
trunchiere se intelege procedeul 
informatic 
urmatoarele operapuni succesive:
a) transpunerea in format electronic 
a informapilor relevante din cecul 
original
incasare de catre beneficiar printr-un 
canal electronic securizat;
b) reproducerea imaginii cecului 
original sau a imaginii cecului remis 
la incasare de catre beneficiar printr- 
un canal electronic securizat, astfel 
cum a fost recepponata in condipile 
artJZ";

din nr.
consta incare

electronic a
sau din cecul remis la

34. Alineatele (3), (4) (5) ale
articolului 
urmatorul cuprins:

32'^1 vor avea

Prezentarea la plata a unui cec 
prin trunchiere produce acelea§i 
efecte juridice ca §i prezentarea la 
plata a cecului original, cu 
conditia ca acesta din urma sa fi 
fost
prevederilor legii.
Institupile de credit pot recurge la 
procedeul trunchierii, cu condipa 
ca intre ele sa existe o convenpe

(3) Prezentarea la plata a unui cec 
prin trunchiere produce aceleasi 
efecte juridice ca si prezentarea la 
plata a cecului original, cu condipa 
ca acesta din urma sa fi fost emis cu 
respectarea prevederilor legii.
(4) Institupile de credit pot recurge 
la procedeul trunchierii, cu condipa 
ca intre ele si intre institupa de 
credit a beneficiarului si beneficiar

Prezentarea la plata a unui cec prin 
trunchiere produce aceleasi efecte 
juridice ca si prezentarea la plata a 
cecului original, cu condipa ca 
acesta din urma sa fi fost emis cu 
respectarea prevederilor legii.
Institupile de credit pot recurge la 

procedeul trunchierii, cu condipa ca 
intre ele si intre institupa de credit a 
beneficiarului gi beneficiar sa existe

respectareaemis cu
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prealabila m contextul unui 
aranjament de plata sau o 
conven^ie constand m aderarea lor 
la un sistem de pla^i.
Informa^iile relevante pentru 
trunchiere, cuprinse m cecul 
original, sunt stabilite potrivit 
conventiilor prevazute la alin. 4.

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.
(5) In relatia dintre institutiile de 
credit, informatiile relevante pentru 
trunchiere, cuprinse in cecul original 
sau in imaginea cecului original, 
transmis printr-un canal electronic 
securizat, sunt stabilite potrivit 
conventiilor prevazute la alin. (4).

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.
In relatia dintre institutiile de credit, 
informatiile relevante pentru 
trunchiere, cuprinse in cecul 
original sau in imaginea cecului 
original, transmis printr-un canal 
electronic securizat, sunt stabilite 
potrivit conventiei prevazute la 
alin. (4).
Imaginea cecului original reprezinta 
copia electronica a cecului original. 
Imaginea cecului original trebuie sa 
respecte standardele stabilite
potrivit conventiilor prevazute la 
alin. 4. Imaginea cecului original 
reprezinta copia electronica a 
cecului original. Imaginea cecului 
original trebuie sa respecte
standardele stabilite potrivit
conventiilor prevazute la alin. 4. 
Momentul receptionarii de catre 
institutia de credit platitoare, 
respectiv de catre un sistem de plap 
a informatiilor relevante pentru 
trunchiere §i a imaginii electronice 
a respectivului cec, potrivit alin. 2, 
constituie momentul prezentarii la 
plata.

Imaginea 
reprezinta copia electronica a 
cecului original. Imaginea cecului 
original trebuie sa respecte
standardele stabilite potrivit
conventiilor prevazute la alin. 4.

cecului original

Momentul receptionarii de catre 
institutia de credit plMitoare, 
respectiv de catre un sistem de 
plati a informatiilor relevante 
pentru trunchiere §i a imaginii 
electronice a respectivului cec, 
potrivit
momentul prezentarii la plata.

alin. 2, constituie

Transmiterea catre institutia de 
credit platitoare a informatiilor 
relevante §i a imaginii cecului, prin 
trunchiere, trebuie realizata astfel

Transmiterea catre institutia de 
credit platitoare a informatiilor 
relevante §i a imaginii cecului,

35. La articolul 32'''!, dupa 
alineatul (8), se introduce un nou
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prin trunchiere, trebuie realizata 
astfel meat sa se asigure 
autenticitatea §i integritatea 
acestora, prin utilizarea oricaror 
procedee tehnice admise de lege.

incat sa se asigure autenticitatea §i 
integritatea acestora, prin utilizarea 
oricaror procedee tehnice admise de 
lege.
Pentru ca institutia de credit a 
beneficiarului sa prezinte la plata 
cecul, beneficiarul, client al sau, 
trebuie sa ii transmits fie cecul in 
original, fie imaginea cecului 
original, printr-un canal electronic 
securizat.

alineat, alineatul (9), cu urmatorul 
cuprins:

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale(9) Pentru ca institutia de credit a 
beneficiarului sa prezinte la plata 
cecul, beneficiarul, client al sau, 
trebuie sa ii transmits fie cecul in 
original, fie imaginea cecului 
original, printr-un canal electronic 
securizat.

prezenti.

31. Observatia Consiliului 
Legislativ: pet. 9 lit. i) 
si k) din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

ART. 32''2 36. La articolul 32''2, dupa 
alineatul (1), se introduce pet. (i), 
cu urmatorul cuprins:

ART.32^2
Cand prezinta la plata un cec prin 
trunchiere, institutia de credit este 
obligata:
a) sa verifice daca cecul original 

respects in formS §i continut 
prevederile legale, inclusiv 
regularitatea succesiunii girurilor.

(i) pentru cecul pe suport hartie:

Observatii BNR 11.B.2 
din Avizul 
G/22/26.01.2022.

37. Alineatul (1) al articolului 
32^2, pet. (i), astfel cum a fost 
modificat conform art. 35 din 
prezenta lege, va avea urmatorul 
cuprins:
Cand prezintS la plata un cec in 
original sau imaginea cecului 
original,prin trunchiere, institutia de 
credit este obligata:

nr.
exceptia autenticitStii 

semnSturilor trSgStorului §i 
girantilor;
b) sS garanteze acuratetea §i 
conformitatea

cu

Cand prezintS la plata un cec in 
original sau imaginea cecului 
original, prin trunchiere, instituria 
de credit este obligata:
(i) pentru cecul pe suport hartie: 
a) sS verifice dacS cecul original 
sau imaginea cecului original 
respects prevederile legale cu 
privire la forma si conUnut, inclusiv 
succesiunea girurilor, cu exceptia

semnSturilor 
trSgStorului si girantilor, sau a 
reprezentantilor legali ori, dupa caz, 
a imputemicitilor acestora;_______

informatiilor 
relevante pentru trunchiere 
transmise electronic cu datele din
cecul original, precum §i 
conformitatea imaginii cecului cu 
cecul original.
Institutia de credit rSspunde de 
orice pierdere suferitS prin

obligatiilor

a) sS verifice dacS cecul original sau 
imaginea cecului original respects 
prevederile legale cu privire la 
forms si continut, inclusiv 
succesiunea girurilor, cu exceptia 
autenticitStii 
trSgStorului si girantilor, sau a 
reprezentantilor legali ori, dupS caz.

nerespectarea 
prevSzute la alin. 1. autenticitStii Amendament 

Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al
semnSturilor

ale
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b) sa garanteze acuratetea §i
informatiilor 

relevante pentru trunchiere, 
transmise electronic, cu datele din 
cecul original, precum §i 
conformitatea imaginii cecului cu 
cecul original.

prezenti.a imputemicitilor acestora; 
b) sa garanteze acuratetea §i 
conformitatea informatiilor relevante 
pentru
electronic, cu datele din cecul 
original, precum §i conformitatea 
imaginii cecului cu cecul original.

conformitatea

trunchiere, transmise

38. Alineatul (2) al articolului 
yi^l va avea urmatorul cuprins:
Institutia de credit care prezinta la 
plata un cec prin trunchiere raspunde 
de orice pierdere suferita prin 
nerespectarea obligatiilor prevazute 
la alin. 1.

Institutia de credit care prezinta la 
plata un cec prin trunchiere 
raspunde de orice pierdere suferita 
prin nerespectarea obligatiilor 
prevazute la alin. 1.

32. 39. Alineatul (2) al articolului 
32^3 va avea urmatorul cuprins:

ART.32^3
Refuzul total sau partial la plata al 
unui cec prezentat la plata prin 
trunchiere se face in forma 
electronica, de catre institutia de 
credit platitoare.

Observatie 
prevazuta la pet. I.C. 
3. si 4 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022

BNR,

ART. 32'"3
Refuzul total sau partial la plata al 
unui cec prezentat 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 
cecul original va inscrie pe acesta: 
a) data prezentarii acestuia la 
plata, spre a se constata daca 
prezentarea s-a efectuat in cadrul 
termenului prevazut la art. 30:

Observatie Consiliul 
Legislativ, prevazuta 
la pet. 9. lit. i) din 
Avizul
54/17.01.2022.

in baza refuzului prevazut la alin. 1, 
institutia de credit care detine cecul 
original sau careia beneficiarul i-a 
remis imaginea cecului original, 
printr-un canal electronic securizat, 
va inscrie pe cecul in original:
a) data prezentarii acestuia la plata, 
spre a se constata daca prezentarea 
s-a efectuat in cadrul termenului 
prevazut
b) mentiunea "Refuzat" insotita de 
motivele refuzului la plata, datata §i 
semnata de catre reprezentanti 
legal! sau, dupa caz, imputemiciti ai

(2) In baza refuzului prevazut la 
alin. 1, institutia de credit care detine 
cecul original sau careia beneficiarul 
i-a remis imaginea cecului original, 
printr-un canal electronic securizat,

aoesta:

nr.

inscrieva pe

40. Alineatul (2) lit. b) al 
articolului 
urmatorul
b) mentiunea "Refuzat" insotita de 
motivele refuzului la plata, datata §i 
semnata de catre reprezentanti legal!

la 30;32'"3 art.va avea
cuprins:

b) declarafia de refuz, datata §i 
semnata de catre reprezentan^i 
legali imputemiciti aisau
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sau, dupa caz, imputemiciti ai 
acestora.

acestora.acestora.

Mentiunile inscrise pe cecul 
original, potrivit alin. 2 lit. a) si b), 
cu respectarea dispozitiilor art. 44, 
constituie dovada refuzului de 
plata.

41. Alineatul (3) al articolului 
32'^3 va avea urmMorul cuprins:
(3) Mentiunile inscrise pe cecul 
original, potrivit alin. 2 lit. a) si b), 
cu respectarea dispozitiilor art. 44, 
constituie dovada refuzului de plata.

Men^iunile inscrise pe cecul 
original, potrivit alin. 2, cu 
respectarea dispozipilor art. 44. 
constituie dovada refuzului de 
plata.

42. La articolul 32'''2, 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 cecului original prin canal 
electronic securizat, pentru 

dreptului de

in cazul in care beneficiarul a 
transmis institutiei sale de credit 
imaginea cecului original prin canal 
electronic securizat, pentru 
exercitarea dreptului de
protest/regres, acesta va prezenta 
cecul original in vederea inscrierii 
mentiunilor doveditoare ale 
refuzului de plata de indata ce a 
primit notificarea refuzului, in 
conditiile stabilite conform
conventiei prealabile incheiate intre 
acestia. Orice pierdere sau 
imposibilitate de exercitare a 
drepturilor specifice rezultate din 
neprezentarea cecului original va fi 
imputabila beneficiarului cecului, 
caz in care institutia de credit nu va 
raspunde pentru eventuale
prejudicii, daca a informat
beneficiarul cu privire la existenta 
refuzului.

exercitarea 
protest/regres, acesta va putea 
prezenta cecul original in vederea 
inscrierii mentiunilor doveditoare 
ale refuzului de plata de indata ce a 
primit notificarea refuzului, in 
conditiile 
conventiei prealabile incheiate intre 
acestia. Orice pierdere sau 
imposibilitate de exercitare a 
drepturilor specifice rezultate din 
neprezentarea cecului original va fi 
imputabila beneficiarului cecului, 
caz in care institutia de credit nu va 
raspunde pentru eventuale prejudicii, 
daca a informat beneficiarul cu

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.stabilite conform

privire la existenta refuzului.
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Observatie 
prevazuta la pet. l.C. 5 
si 6 din Avizul nr. 
GI22ll6M2m,

BNR,33. 43. Dupa articolul 32''2 se 
introduc doua noi articole, 
articolul 32^4 §i 32^5, cu 
urmatorul cuprins: ’
ART.32^4
(1) Remiterea unui cec la incasare, 
printr-un canal electronic securizat, 
poate fi realizata de beneficiarii care 
indeplinesc conditiile de eligibilitate 
stabilite de institutiile de credit prin 
normele si politicile interne ale 
acestora.
(3} Transmiterea de catre beneficiar 
a imaginii cecului original in format 
electronic trebuie realizata prin 
mijloace §i procedee tehnice care 
asigura autenticitatea si integritatea 
acestuia, conform standardelor de
securitate stabil-ite---- de---- Banca
Nationala-----a-----Romaniei,-----prin
reglementari—emise—in—aplicarea
prezentei legi.
(3) Remiterea spre incasare a unui 
cec printr-un canal electronic 
securizat produce aceleasi efecte 
juridice ca si remiterea spre incasare 
a cecului original, pe suport hartie, 
cu conditia ca acesta din urma sa fi 
fost emis cu respectarea prevederilor 
legii.
(1) Momentul reoeptionarii de catre
institutia—de—credit • platitoare—a
imaginii eleotronioe a respecti\ailui 
eee^—potrivit—celor—de—mai—sus^
constituie momentul prezentarii la
plata.

ART. 32 M
Remiterea unui cec la incasare, 

printr-un canal electronic securizat, 
poate fi realizata de beneficiarii 
care indeplinesc conditiile de 
eligibilitate stabilite de institutiile 
de credit prin normele si politicile 
interne ale acestora.
Transmiterea de catre beneficiar a 
imaginii cecului original in format 
electronic trebuie realizata prin 
mijloace si procedee tehnice care 
asigura autenticitatea si integritatea 
acestuia, conform standardelor de 
securitate.

Observatie Consiliul 
Legislativ, prevazuta 
la pet 9 lit. 1) din 
Avizul
54/17.01.2022.

nr.

Remiterea spre mcasare a unui cec 
printr-un canal electronic securizat 
produce aceleasi efecte juridice ca 
si remiterea spre incasare a cecului 
original, pe suport hartie, cu 
conditia ca acesta din urma sa fl 
fost
prevederilor legii.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.

respectareaemis cu
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Nemodificat.34. ART. 33
Ordinal de a nu plati suma din cec 
nu are efect decat dupa expirarea 
termenului de prezentare.
In lipsa unui atare ordin, trasul 
poate plati §i dupa expirarea 
termenului.

44. Alineatul (2) al articolului 33 
va avea urmatorul cuprins:

(2) In lipsa unui astfel de ordin, 
trasul poate plati §i dupa expirarea 
termenului.

Nota: Se mentine
propunerea 
modificare avand m 
vedere practica bancara 
curenta.
in prezent, cecurile sunt 
emise in format nou, 
fiind barate prin pre- 
tiparire, fata de cecurile 
emise in format vechi, 
nebarate la momentul 
tiparirii si care trebuiau 
barate doar daca se 
dorea incasarea printr-o 
casa de compensatie.

Nemodificat.35. 45. Alineatele (1) (3) ale
articolului 35 se abroga. de

ART.35
Trasul poate cere, platind ceciil, 
ca el sa-i fie predat cu menpunea 
"achitat" de catre posesor. 
Posesorul nu poate refuza o plata 
parfiala.
In caz de plata paifiala, trasul 
poate cere sa se faca pe cec 
menpune de aceasta plata §i sa i 
se dea o chitan^a.
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Bararea speciala dadea 
dreptul beneficiarului sa 
incaseze cecul m contul 
deschis la o anumita 
institutie de credit 
indicata de acesta intre 
liniile de 
generala, 
transformandu-se un cec 
cu barare generala intr- 
un cec cu barare 
speciala. intrucat casele 
de compensatie, unde 
schimbul de documente 
si prezentarea la plata se 
facea in format fizic, au 
fost inchise, schimbul 
de documente §i 
prezentarea la plata se 
realizeaza in prezent 
doar prin intermediul 
casei de compensare 
automata sau la nivel 
intra-bancar. Incasarea 
unui cec este posibila in 
prezent doar in contul 
beneficiarului, deschis 
la institutia de credit a 
beneficiarului (institutia 
de credit care a 
prezentat cecul la plata) 
si nu in alt cont al 
beneficiarului deschis la 
0 alta institutie de credit 
(in cazul beneficiarilor 
care au conturi deschise 
la mai multe banci si

barare
astfel
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doresc 
creantelor m conturi
colectoare, la o anumita 
institutie de credit). 
Totodata, in prezent nu 
mai exista cecuri in 
numerar, cu cupiura
inscrisa pe spate,
acestea fiind utilizate de 
clienti pentru ridicarea
salariilor de la casieria 
bancii 
institutiile 
aceste instrumente fiind 
inlocuite cu ordinele de 
plata, respectiv transfer 
credit. Tot astfel, in 
prezent, nu se mai 
utilizeaza nici cecurile 
de calatorie.
Din aceste considerente, 
nu a fost primita 
observatia Consiliul 
Legislativ, prevazuta la 
pet. 6 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

incasarea

intre 
de credit,

sau

36. Observatie 
prevazuta la pet. II.B. 
2 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR,46. La articolul 37, dupa alineatul 
(3), se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu urmatorul 
cuprins:

ART. 37
Cand un cec este platibil intr-o 

moneda care nu are curs la locul 
plapi, suma poate fi platita, in 
termenul de prezentare a cecului, in 
moneda iarii, dupa valoarea ei din 
ziua pla^ii. Daca plata nu a fost 
facuta la prezentare, posesorul 
poate, la alegerea sa, sa ceara ca 
suma sa-i fie platita in moneda tarii,

ART.37
Cand un cec este platibil intr-o 
moneda care nu are curs la locul 
pla^ii, suma poate fi platita, in 
termenul de prezentare a cecului, 
in moneda tarii, dupa valoarea ei

Observatie Consiliul 
Legislativ, prevazuta 
la pct.9 lit. m) din 
Avizul nr.
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din ziua pla^ii. Daca plata nu a 
fost facuta la prezentare, 
posesorul poate, la alegerea sa, sa 
ceara ca suma sa-i fie platita in 
moneda tarii, fie dupa cursul in 
ziua prezentarii, fie dupa cursul

platii.
Valoarea monedei straine este 
determinata dupa uzurile locului 
de plata. Tragatorul poate totu§i 
sa stipuleze ca suma de plata va fi 
calculata dupa un curs indicat in 
cec. Regulile aici aratate nu se 
aplica in cazul c^d tragatorul a 
stipulat ca plata va trebui facuta 
intr-o moneda anume aratata 
(clauza de plata efectiva in

straina).
Daca suma este aratata intr-o 
moneda avand aceea§i denumire, 
dar o valoare diferita in fara de 
emisiune §i in aceea a plafii, se 
presupune ca indicarea se refera la 
moneda locului de plata.

fie dupa cursul in ziua prezentarii, 
fie dupa cursul din ziua plafii.
( Valoarea monedei straine este 
determinata dupa uzurile locului de 
plata. Tragatorul poate totu§i sa 
stipuleze ca suma de plata va fi 
calculata dupa un curs indicat in 
cec.
Regulile aici aratate nu se aplica in 

cazul cand tragatorul a stipulat ca 
plata va trebui facuta intr-o moneda 
anume aratata, prin (clauza de plata 
efectiva in moneda straina).
Daca suma este aratata intr-o 
moneda avand aceea§i denumire, 
dar o valoare diferita in fara de 
emisiune §i in aceea a plafii, se 
presupune ca indicarea se refera la 
moneda locului de plata.

54/17.01.2022.

S-a decisNota:
preluarea alin. (5) intr- 
un articol distinct.

din ziua

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

moneda
ale
prezenti.(4) Plata cecurilor emise in alte

valute si platibile in lei se va face
prin conversia valutara a sumelor la
cursul Bancii Nationale a Romaniei
valabil in ziua prezentarii la plata a
cecului.

Punctul 46 se elimina.

37. Nota: Articol introdus 
urmare

Dupa punctul 46, se introduce un 
nou punct, pet. 46' cu urmatorul 
cuprins:
46'. Dupa articolul 37, se 
introduce un nou articol, art. 37' 
ART. 37
Plata cecurilor emise in alte 
valute si care au curs la locul 
platii si sunt platibile in lei se va 
face prin conversia valutara a 
sumelor la cursul Bancii 
Nationale a Romaniei valabil in

ca a
observatiilor 
prevazute la pet. II.B.2 

Avizul 
G/22/26.01.2022, pentru 
a separa prevederile 
legate de moneda care 
nu are curs la iocul 
platii cu moneda care 
are curs.

BNR

din nr.
1
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ziua prezentarii la plata a cecului.
alAmendament 

Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.
Nota: A se vedea 
comentariul de la art.

38. 47. Articolele 38, 39, 40 §i 42 se 
abroga.
Se abroga.

Nemodificat.ART. 38
Tragatorul sau posesorul unui cec 
poate sa-1 bareze, cu efectele 
aratate m articolul urmator. 
Bararea se face prin doua linii 
paralele puse pe fa^a cecului.Ea 
poate fi generala sau speciala. 
Bararea este generala, daca intre 
cele doua linii nu se indica nimic 
ori se face men^iunea societate 
bancara sau alt termen echivalent; 
ea este speciala, daca denumirea 
unei societati bancare se mscrie 
intre cele doua linii.Bararea 
generala poate fi transformata in 
barare speciala, insa bararea 
speciala nu poate fi transformata 
in barare generala.Taierea 
(§tergerea) liniilor sau denumirii 
societatii bancare inscrise se 
socote§te ca §i cum ar fi fost 
facuta.

35.

Nota: A se vedea 
comentariul de la art.

39. Nemodificat.ART.39
Cecul cu barare generala nu poate 
fi platit de tras decit unei societap 
bancare sau unui client al 
trasului.Cecul cu barare speciala 
nu poate fi platit de tras decit 
societatii bancare inscrise in cec 
sau, daca aceasta este trasul, unui 
client al acestei societati bancare.

Se abroga.

35.
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Totu§i, societatea bancara indicata 
poate recurge pentru mcasare la o 
alta societate bancara.O societate 
bancara nu poate dobindi un cec 
barat decit de la unul din clientii 
sai sau de la o alta societate 
bancara. Ea nu poate sa-l incaseze 
pentru alte persoane decit 
acestea.Cecul purtind mai multe 
barari speciale nu poate fi platit 
de tras decit in cazul a doua 
barari, din care una pentru 
incasare prin intermediul unei 
case de compensalii.Trasul sau 
societatea bancara care nu 
respecta dispozi^iile de mai sus 
raspunde de paguba cauzata pina 
la concurenta valorii cecului.

Nota: A se vedea 
comentariul de la art.

40. Nemodificat.ART.40
Tragatorul ca §i posesorul unui 
cec poate interzice plata in 
numerar, inserand transversal pe 
fa^a cecului cuvintele "platibil in 
cont", "numai pentru virament", 
sau alta expresiune echivalenta. 
In acest caz, cecul nu poate da loc 
din partea trasului decat la o 
opera^iune de scripte (credit in 
cont,
compensatiune). Opera(iunea de 
scripte echivaleaza cu plata. 
§tergerea cuvintelor "platibil in 
cont", "numai pentru virament", 
se socote^te ca §i cand nu ar fi

facuta.
Trasul care nu respecta 
dispozitiunile de mai sus raspunde

Se abroga

35.

virament sau

fost
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de paguba cauzata pana la 
concuren^a valorii cecului.

41. 48. Alineatele (2), (3), (5) (6) ale
articolului 41 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART.41

Nemodiflcat.

ART. 41
Cecul
"netransmisibil" nu poate fi platit 
decat primitorului sau, la cererea 
acestuia, sa fie creditat in contul 
sau curent.
Primitorul nu poate gira cecul 
decat unei societa^i bancare 
pentru incasare; societatea 
bancara nu-1 poate gira mai 
departe. Girurile puse contra 
acestei dispozi^ii se considera ca 
nescrise.
$tergerea clauzei se considera ca 
neavenita.
Cel care plate§te un cec 
netransmisibil altei persoane 
decat primitorului sau societa^ii 
bancare giratare pentru incasare 
raspunde de plata facuta.
Clauza "netransmisibil" trebuie 
pusa chiar de societatea bancara, 
la cererea clientului.
Aceea§i clauza poate fi pusa de un 
girant, cu aceleagi efecte.

clauzaemis cu

(2) Primitorul nu poate gira cecul 
decat unei institutii de credit pentru 
incasare; institutia de credit nu-1 
poate gira mai departe.
(3) Girurile puse contra acestei 
dispozitii se considera nescrise.

(5) Cel care plateste un cec 
netransmisibil altei persoane decat 
primitorului sau institutiei de credit 
giratare pentru incasare raspunde de 
plata facuta.
(6) Clauza "netransmisibil" trebuie 
pusa chiar de institutia de credit, la

clientului.cererea

se vedea42. AART. 42
Tragatorul poate subordona plata 
cecului existenfei pe titlu in 
momentul prezentarii unei a doua 
semnaturi la fel cu a primitorului 
(cecul de calatorie).

Articolul 42 se abroga. Nota:
comentariul de la art.
35.

Amendament 
Comisiei adoptat cu

al
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unanimitate de voturi 
membrilorale

prezenti.
43. Observatie 

prevazuta la pet. l.C 7. 
si II.B.5 din Avizul nr. 
G/22/26.01.2022.

BNR,49. Alineatul (1), pet. 2 $i 3 ale 
articolului 43 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART. 43
(1) Posesorul poate exercita dreptul 
de regres impotriva giranplor, 
tragatorului §i celorlalti obligati, 
daca cecul prezentat in termen util 
nu este platit §i daca refuzul de plata 
este constatat:

ART. 43
Posesorul poate exercita dreptul de 

regres impotriva giran^ilor, 
tragatorului §i celorlal^i obligati, 
daca cecul prezentat in termen util 
nu este platit §i daca refuzul de 
plata este constatat:
1. fie printr-un act autentic 
(protest);
2. fie prin mentiunea de refliz a 
trasului datata si scrisa pe cec, 
cuprinzand ziua cand a fost 
prezentat, conform prevederilor art. 
32^ alin. (2) lit. b);
3. fie prin mentiunea de refuz a 
trasului datata §i scrisa pe o copie a 
cecului refuzat, certificata de tras, 
in cazul pierderii originalului pe 
circuit bancar si cuprinzand ziua 
cand a fost prezentat.
Posesorul pastreaza drepturile sale 
contra tragatorului si pentru 
cecurile prezentate la plata dupa 
expirarea termenului de prezentare. 
Daca, dupa trecerea termenului 
de prezentare, disponibilul nu 
mai exista prin faptul trasului, 
posesorul cecului pierde aceste 
drepturi in total sau numai in 
limita sumei disparute.

ART. 43
Posesorul poate exercita dreptul 
de regres impotriva girantilor, 
tragatorului ^i celorlalti obligati, 
daca cecul prezentat in termen util 
nu este platit §i daca refuzul de 
plata este constatat:
1. fie printr-un act autentic 
(protest);
2. fie printr-o declaratie a trasului 
datata §i scrisa pe cec, cuprinzand 
ziua cand a fost prezentat;
3. fie printr-o confirmare oficiala 
datata a unei case de compensapi, 
prin care se arata ca cecul a fost 
adus spre compensare in termen 
util, dar nu a fost platit.
Posesorul pastreaza drepturile 
sale contra tragatorului, cu toate 
ca cecul nu a fost prezentat in 
timp util sau nu s-a facut protestul 
ori constatarea echivalenta 
protestului. Daca, dupa trecerea 
termenului de prezentare, 
disponibilul nu mai exista prin 
faptul trasului, posesorul cecului 
pierde aceste drepturi in total sau 
numai in limita sumei disparute.

2. fie prin mentiunea de refuz a 
trasului datata si scrisa pe cec, 
cuprinzand ziua cand a fost 
prezentat, conform prevederilor art. 
32^3 alin. (3) lit. b);
3. fie prin mentiunea de refuz a 
trasului datata si scrisa pe o copie a 
cecului refuzat, certificata de tras, in 
cazul pierderii originalului pe circuit 
bancar si cuprinzand ziua cand a fost 
prezentat.

50. Alineatul (2) al articolului 43 
va avea urmatorul cuprins:

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

(2) Posesorul pastreaza drepturile 
sale contra tragatorului si pentru 
cecurile prezentate la plata dupa 
expirarea termenului de prezentare.

ale
prezenti.

44. 51. Articolul 45 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 45

Observatie 
Consiliului Legislativ 
pet. 7 din Avizul nr.

a

ART. 45 ART. 45
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Posesorul trebuie sa aduca la 
cuno§tinta girantului sau si a 
tragatorului despre neplata, in cele 
patru zile lucratoare care urmeaza 
zilei protestului sau constatarii 
echivalente ori zilei prezentarii, 
daca exista mentiunea "fara 
cheltuieli". Fiecare girant trebuie, in 
cele doua zile lucratoare ce 
urmeaza zilei in care a primit 
instiintarea, sa o aduca la cunostinta 
girantului sau, aratand numele si 
adresele celor care au facut 
in^tiintarile precedente; instiintarile 
se vor realiza astfel pana la tragator. 
Termenele prevazute in prezentul 
articol curg de la primirea 
in^tiintarii precedente.
In cazul in care o instiintare este 
transmisa unui semnatar al cecului, 
aceasta trebuie sa fie transmisa in 
acelasi termen §i avalistului sau.
In cazul in care un girant nu a 
indicat adresa sa sau a indicat-o 
intr-un mod ilizibil, instiintarea 
transmisa girantului, care il 
precede, este suficienta.
El trebuie sa dovedeasca ca a facut 
instiintarea in termenul prescris. 
Instiintarea se socote^te facuta in 
termen daca a fost predata 
oficiului postal cel mai tarziu in 
ultima zi a termenului.
Cel care nu face instiintarea in 

termenul mai sus indicat, nu decade 
din dreptul sau de regres; el este 
raspunzator, daca va fi cazul, de

Posesorul 
incuno^tinfeze de neplata pe 
girantul sau §i pe tragator, in cele 
patru zile lucratoare care urmeaza 
zilei protestului, sau constatarii 
echivalente ori zilei prezentarii, in 
caz de stipulafiune "fara 
cheltuieli". Fiecare girant trebuie, 
in cele doua zile lucratoare ce 
urmeaza zilei in care a primit 
incuno§tintarea, sa anunfe pe 
girantul sau de incuno§tinfarea 
primita, aratand numele §i 
adresele acelora care au facut

trebuie (1) Posesorul trebuie sa aduca la 
cuno^tinta girantului sau si a 
tragatorului despre neplata, in cele 
patru zile lucratoare care urmeaza 
zilei protestului sau constatarii 
echivalente ori zilei prezentarii, daca 
exista mentiunea "fara cheltuieli". 
Fiecare girant trebuie, in cele doua 
zile lucratoare ce urmeaza zilei in

54/17.01.2022.sa

Nota: Alin. (4) a fost 
modificat 
concordanta 
terminologia art. 2.556 
Cod civil, nefiind 
primita, in integralitate, 
observatia Consiliului 
Legislativ de la pet. 7 
din Avizul 
54/17.01.2022.

in
cu

care a primit instiintarea, sa aduca la 
cunostinta girantului sau instiintarea
primita, aratand numele si adresele 
celor care au facut instiintarile 
precedente; in§tiintarile se vor 
realiza astfel pana la tragator. 
Termenele prevazute in prezentul 
articol

nr.

incuno^tinfarile precedente; se va 
urma tot astfel pana la tragator. 
Termenele aici aratate curg de la 
primirea in^tiinfarii precedente. 
Cand, 
alineatului

curg de la primirea
instiintarii precedente.
(2) In cazul in care o instiintare este 
transmisa unui semnatar al cecului, 
aceeasi—instiintare trebuie sa fie 
transmisa in acelasi termen si 
avalistului sau.

potrivit prevederilor 
precedent, 

incuno^tinfare este facuta unui 
semnatar al cecului, aceea^i 
incuno^tinfare trebuie sa fie facuta 
in acela§i termen avalistului.
In caz cand un girant n-a aratat 
adresa sa sau a aratat-o intr-un

o

(3) In cazul in care un girant nu a 
indicat adresa sa sau a indicat-o intr- 
un mod ilizibil, in§tiintarea 
transmisa girantului, care il precede, 
este suficienta.
(4) El trebuie sa dovedeasca ca a 
facut instiintarea in termenul 
prescris. Acest—termen—va—S 
considerat—ea—observat,—daea—o
sorisoare ouprinzand instiintarea a
fest—predata—postei—in—termenul
prescris.
(5) Cel care nu face instiintarea in 
termenul mai sus indicat, nu decade

mod
facuta girantului, care il precede, 
este indestulatoare.
El trebuie sa dovedeasca ca a 
facut incuno^tinfarea in termenul 
prescris. Acest termen va fi 
socotit ca observat, daca o

cuprinzand 
incuno^tinfarea a fost predata 
po§tei in termenul prescris.
Acel care nu face incuno^tinfarea

ilizibil. incuno^tinfarea

scrisoare
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paguba cauzata prin neglijenta sa, 
fara msa ca daunele sa poata depasi 
suma din cec.

din dreptul sau de regres; el este 
raspunzator, daca va fi cazul, de 
paguba cauzata prin neglijenta sa, 
fara insa ca daunele sa poata depasi 
suma din cec.

in termenul mai sus aratat, nu 
decade din dreptul sau de regres; 
el este raspunzator, daca va fi 
locul, de paguba cauzata prin 
neglijenfa sa, fara insa ca daunele- 
interese sa poata intrece suma din 
cec.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.

45. 52. Articolul 46 va avea 
urmatorul cuprins:
ART.46
(1) Tragatorul, girantul sau 
avalistul, prin reprezentantul sau 
legal/sau, dupa caz, imputemicitul 
acestuia, poate, prin mentiunea 
"fura cheltuieli", "fara protest" sau 
orice alta expresie echivalenta, 
scrisa pe cec si semnata, sa 
scuteasca posesorul, pentru 
exercitarea dreptului de regres, de 
formularea protestului sau a unei 
constatari echivalente.

Aceasta mentiune nu exclude 
obligatia posesorului de prezentare 
a cecului la termenele stabilite, nici 
de instiintarile ce urmeaza a fi 
transmise.

Nemodificat.

ART. 46
Tragatorul, girantul, avalistul 

poate prin stipulafiunea "fara 
cheltuieli", "fara protest" sau 
orice alta expresiune echivalenta, 
scrisa pe cec §i semnata, sa 
scuteasca pe posesor, pentru 
exercitarea dreptului de regres, de 
facerea protestului sau a unei 
constatari echivalente.

Aceasta stipulafiune nu scute§te 
pe posesor de prezentarea cecului 
la termenele stabilite, nici de 
incuno§tinfarile ce urmeaza a fi 
facute. Dovada neobservarii 
termenelor este in sarcina aceluia 
care o opune posesorului.

Daca stipulapunea este inscrisa 
de tragator, ea produce efectele 
sale fafa de tofi semnatarii; daca 
ea este inscrisa de catre un girant 
sau avalist, ea produce efectele 
sale numai fafa de acesta. Daca cu 
toata clauza inscrisa de tragator, 
posesorul face protestul sau 
constatarea 
cheltuielile raman in sarcina sa. 
Daca stipulafiunea a fost inscrisa

(1)

(2) Dovada
termenelor este in sarcina celui care 
o opune posesorului.
(4) Daca mentiunea este inscrisa de 
tragator, ea produce efecte fata de 
toti semnatarii; daca ea este inscrisa 
de catre un girant sau un avalist, ea 
produce efectele sale numai fata de 
acesta. In cazul in care, desi exista 
clauza inscrisa de tragator, insa 
posesorul formuleaza protestul sau

nerespectarii

echivalenta,
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de un girant sau un avalist, 
cheltuielile protestului sau ale 
constatarii echivalente, daca un 
atare act a fost facut, pot fi cerute 
de la top semnatarii.

constatarea echivalenta, cheltuielile 
raman in sarcina posesorului. Daca 
menpunea a fost inscrisa de un 
girant sau un de avalist, cheltuielile 
protestului sau ale constatarii 
echivalente, daca un astfel de act a 
fost intocmit, pot fi cerute de la top 
semnatarii

46. 53. Alineatele (1) §i (2) ale 
articolului 47 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART. 47
(1) Top cei care s-au obligat prin cec 
sunt obligap solidar fata de posesor.
(2) Posesorul se poate indrepta 
impotriva tuturor acestor persoane, 
individual sau colectiv, fara a fi pnut 
sa observe ordinea in care s-au 
obligat.

Nemodificat.

ART. 47
Top cei care s-au obligat prin 

cec sunt pnup solidar catre 
posesor.

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

Acela§i drept il are oricare 
semnatar care a platit cecul.

Acpunea pomita impotriva 
unuia din obligap nu impiedica 
urmarirea celorlalp, chiar daca 
sunt posteriori aceluia impotriva 
caruia s-a procedat mai intai.

47. 54. Articolul 48, pet. 2 §i 3, va avea 
urmatorul cuprins:
ART.48

Nemodificat.

ART.48
Posesorul poate cere pe cale de 
regres:
1. Suma aratata in cecul neplatit.
2. Dobanda legala, socotita de la 
prezentare.
3. Cheltuielile de protest sau cele 
ale constatarii echivalente, acelea

2. Dobanda legala, calculata de la 
prezentare.
3. Cheltuielile de protest §i celelalte 
cheltuieli.
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ale incuno§tin^arii facute cum §i 
celelalte cheltuieli.

48. ART. 49
Acel care a platit prin regres 

cecul poate cere de la giran^ii sai:
1. intreaga suma platita.
2. Dobanda legala la aceasta 

suma, socotita din ziua cand a 
platit suma.

3. Cheltuieli pe care le-a facut.

55. Articolul 49, pet. 2, va avea 
urmatorul cuprins:
ART. 49

Nemodificat.

2. Dobanda legala la aceasta 
suma, calculate din ziua cand a platit 
suma.

49. ART.50
Oricare obligat impotriva caruia 
se exercita sau ar putea fi 
exercitat un drept de regres poate 
cere, in schimbul pla^ii, predarea 
cecului, impreuna cu protestul sau 
constatarea echivalenta §i un cont 

intoarcere 
Orice girant care a platit cecul 
poate §terge girul sau §i acelea ale 
girantilor urmatori.

56. Alineatul (1) al articolului 50 
va avea urmatorul cuprins: 
ART.50
(1) Oricare obligat impotriva caruia 
se exercita sau ar putea fi exercitat 
un drept de regres poate cere, in 
schimbul pladi, predarea cecului, 
impreuna cu protestul
(2) Orice girant care a platit cecul 
poate §terge girul sau §i acelea ale 
giranplor urmatori.

Nemodificat.

de achital.

50. ART.51
Cand prezentarea cecului, facerea 
protestului sau a constatarii 
echivalente in termenele prescrise 
este impiedicata de un obstacol de 
neinlaturat (prevedere legala, caz 
fortuit ori de foita majora), aceste 
termene
Posesorul este dator sa aduca, fara 
intarziere, la cuno^tin^a girantului 
sau cazul fortuit ori de for^a 
majora §i sa faca pe cec 
men^iunea datata §i semnata de el 
de aceasta incuno§tinlare; pentru 
rest se aplica dispozipunile art.

57. Articolul 51 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.51
(1) Cand prezentarea cecului, 
formularea protestului sau a 
constatarii echivalente in termenele 
prevazute in prezenta lege este 
impiedicata de un obstacol de 
neinlaturat (prevedere legala, caz 
fortuit ori de forta majora), aceste 
termene sunt prelungite in conditiile 
legii.
(2) Posesorul este dator sa aduca, 
fara int^ziere, la cuno^tinta 
girantului sau, tragatorului, prin

Nemodificat.

prelungite.sunt
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scrisoare recomandata sau prin orice 
mijloc de comunicare care asigura 
confirmarea primirii, cazul fortuit 
ori de forta majora si sa inscrie pe 
cec o mentiune in acest sens datata 
si semnata de el, urmand a fi aplicate 
dispozitiile art. 45 in mod 
corespunzator.
(3) Dupa incetarea cazului fortuit ori 
de forta majora, posesorul trebuie, 
fara intarziere, sa prezinte cecul la 
plata.
(4) In cazul in care cazul fortuit ori 
de forta majora dureaza 15 zile 
calendaristice, calculate de la data 
cand posesorul a adus la cuno^tinta 
girantului sau, tragatorului, cazul 
fortuit ori de forta majora, chiar daca 
instiintarea este facuta inainte de 
expirarea termenului de prezentare, 
drepturile de regres pot fi exercitate 
fara a fi nevoie de prezentare.
(5) Nu se considera cazuri fortuite ori 
de forta majora faptele pur personate 
ale posesorului sau ale celui pe care 
el 1-a insarcinat cu prezentarea 
cecului sau cu intocmirea protestulu.

45.
Dupa incetarea cazului fortuit ori 
de for^a majora, posesorul trebuie, 
fara intarziere, sa prezinte cecul la 
plata §i, daca este nevoie, sa faca 
protestul 
echivalenta.

constatareasau

Daca cazul fortuit ori de forfa 
majora pne 15 zile, socotite de la 
data cand posesorul a
incuno§tinfat pe girantul sau 
despre cazul fortuit ori de fopa 
majora, chiar daca incuno^tinfarea 
este facuta inainte de expirarea 
termenului de prezentare, 
drepturile de regres pot fi 
exercitate fara a fi nevoie nici de
prezentare, nici de protest sau de 

constatare 
Nu se socotesc cazuri fortuite ori 
de forfa majora faptele pur 
personale ale posesorului sau ale 
aceluia pe care el 1-a insarcinat cu 
prezentarea cecului, cu facerea 
protestului sau a constatarii 
echivalente.

echivalenta.o

51. ART. 52
intre mai mulp obligap care au o 
situafiune egala in cec nu se poate 
exercita actiunea cambiala; 
raporturile dintre aceste persoane 
vor fi reglementate dupa normele 
relative la obligapunile solidare.

58. Articolul 52 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 52
intre mai mulp obligap care au o 
situafie egala in cec nu se poate 
exercita
raporturile dintre aceste persoane 
sunt reglementate de prevederile 
legale cu privire la obligatiile 
solidare.

Nemodificat.

cambiala;acpunea
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52. Observatie 
Consiliului Legislativ 
pet. 7 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

59. Alineatele (1) $i (4) ale 
articolului 54 vor avea urmatorul 
cuprins:
(1) In termen de 5 zile de la 

primirea somatiei, debitorul poate 
formula contestatie la executare.

a

ART. 54
In termen de 5 zile de ia primirea 
somaliunii, debitorul poate face 
contesta^ie la executare. 
Contestatia se va introduce la 
instanja de executare, care o va 
judeca potrivit Codului de 
procedura civila, de urgen^a §i cu 
precadere, maintea oricarei alte 
prioini.
Hotararea pronun^ata asupra 
contestaliei va putea fi atacata 
numai cu apel in termen de 15 
zile de la pronun^are.
Instanta va putea suspenda 
executarea numai in cazul in care 
contestatorul nu recunoa§te 
semnatura, inscriindu-se in fals, 
sau nu recunoa§te procura.
In caz de suspendare a executarii, 
creditorul va putea ob^ine masuri 
de asigurare.

ART. 54
in termen de 5 zile de la primirea 
somatiei, debitorul poate formula 
contestatie la executare.
Contestapa se va introduce la 
instanta de executare, care o va 
judeca potrivit Codului de 
procedura civila, de urgen^a §i cu 
precadere, inaintea oricarei alte 
cauze.
Hotararea pronun^ata asupra 
contestapei va putea fi atacata 
numai cu apel in termen de 15 zile 
de la pronunlare.
Instanta va putea suspenda 
executarea numai in cazul in care 
contestatorul, inscriindu-se in fals, 
nu recunoaste semnatura sa sau pe 
cea reprezentantilor legali ori a 
imputemicitilor sai sau nu 
recunoaste procura. 
in caz de suspendare a executarii, 

creditorul va putea obtine masuri de 
asigurare.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

(4) Tnstanta va putea suspenda 
executarea numai in cazul in care 
contestatorul, inscriindu-se in fals, 
nu recunoaste semnatura sa sau pe 
cea reprezentantilor legali ori a 
imputemicitilor 
recunoaste procura.

ale
prezenti.

sai sau nu

53. 60. Alineatele (1) $i (2) ale 
articolului 55 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART.55
(1) in procesele poraite fie pe cale 
de aepune, fie pe cale de opozipe, la 
somapa de executare a cecului, 
debitorul nu va putea opune decat 
exceppile de nulitate a titlului, 
prevazut de art. 2 $i de art.23, in

Nemodiilcat.

ART.55
in procesele pomite fie pe cale de 
aepune, fie pe cale de opozipe, la 
somapa de executare a cecului, 
debitoml nu va putea opune decat 
exceppunile de nulitate a titlului, 
prevazut de art. 2, precum §i cele
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care nu sunt oprite de art. 23. 
Excep^iunile personale vor trebui 
sa fie de grabnica solupune §i 
intotdeauna intemeiate pe o proba 
scrisa. •
Exceppunile trebuiesc invocate la 
primul termen de infap§are. 
Prin primul termen de infap§are 
se m^elege primul termen de la 
prima instan^a, cand procedura 
fiind mdeplinita, par^ile pot pune 
concluzii in fond, chiar daca 
paratul sau oponentul nu se 
prezinta.

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

legii.

61. Alineatele (3) §i (4) ale 
articolului 55 se abroga.

54. ART.56
Daca din raportul care a dat 
na§tere
transmisiunii cecului deriva o 
acpune cauzala, aceasta ramane in 
fiin^a, cu toata emiterea sau 
transmiterea cecului, afara de 
cazul cand se dovede§te 
novapunea.
Posesorul cecului nu poate 
exercita acpunea cauzala decat 
oferind debitorului restituirea 
cecului, depunandu-1 la grefa 
instantei competente §i justificand 
in acela§i timp indeplinirea 
formalitaplor necesare pentru 
conservarea fa^a de debitor a 
acpunilor de regres ce-i pot 
apapine.

62. Alineatul (1) al articolului 56 
va avea urmatorul cuprins: 
ART.56
(1) Daca din raportul care a dat 
na§tere emiterii sau transmiterii 
cecului deriva o actiune cauzala, 
aceasta poate fi exercitata si ulterior 
emiterii sau transmiterii cecului, 
afara de cazul in care se dovede§te 
novapa.

Nemodificat.

emisiumi sau

55. 63. Articolul 58 va avea urmatorul 
cuprins:
ART. 58
Protestul se intocme^te de catre

ART. 58 Observatie BNR, 
prevazuta la pet. I.C 8 
din Avizul 
G/22/26.01.2022.

ART. 58
Protestul

nr.
dreseaza dese
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executorul judecatoresc.
Asisten^a martorilor nu este 
necesara ia dresarea protestului.

executorul judecatoresc, notarul 
public sau de alte organe autoritati 
oompetente prevazute de lege. 
Asistenta martorilor nu este necesara 
la intocmirea protestului.

Protestul se mtocmeste de catre 
executorul judecatoresc, notarul 
public sau avocatul.
Protestul se poate intocmi si la 
orice judecatorie.
Asistenta martorilor nu este 
necesara la intocmirea protestului.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.

56. 64. Articolul 59 va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 59
(1) Protestul poate fi intocmit prin 
act separat sau pe insu§i originalul 
cecului, ori pe duplicatul acestuia.
(2) Daca protestul este intocmit prin 
act separat, men^iunea de intocmire 
a protestului va fi facuta pe titlul 
depus la protest, afara de cazul cand 
a trebuit sa se procedeze la 
intocmirea protestului fara posesia 
titlului”.

Nemodificat.
Art. 59. -
Protestul poate fi dresat prin act 
separat sau pe insu§i originalul 
cecului, ori pe duplicatul acestuia.

Daca protestul este facut prin act 
separat, mentiunea de dresare a 
protestului va fi facuta pe titlul depus 
la protest, afara de cazul cand a 
trebuit sa se procedeze la dresarea 
protestului fara posesiunea titlului.
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Nota: rectificare eroare 
materiala.

57. 65. Alineatele (1), (3) §i (4) ale 
articolul 60 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART. 60
(1) Protestul trebuie mtocmit 
impotriva tragatorului, chiar daca nu 
este prezent.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

alART. 60
Protestul trebuie facut la locul de 
plata in contra trasului sau al celui 
indicat pentru plata, chiar daca nu 
sunt prezenp.
Daca domiciliul acestor persoane 
nu poate fi gasit, protestul se 
dreseaza la judecatoria in a carei 
raza teritoriala se afla locul de 
plata indicat in cec.
Incapacitatea trasului sau a
teitiului indicat in art. 8 nu 
dispenseaza de obligaliunea de a 
dresa protestul contra acestuia,
afara de cazul cand trasul este 
falit, in care caz sentinla
declarative de faliment este 
suficienta pentru a exercita
regresul.
Daca trasul sau ter^iul a incetat 
din via^a, protestul se va face de 
asemenea pe numele sau, dupa 
regulile precedente.

ART. 60
(1) Protestul trebuie intocmit 
impotriva tragatorului, chiar daca 
nu este prezent.
(2) In cazul falimentului trasului, 
posesorul poate intocmi protestul 
impotriva acestuia.
(3) Daca tragatorul a incetat din 
viata, protestul se va intocmi de 
asemenea pe numele sau.

ale
prezenti.

(3) In cazul falimentului trasului, 
posesorul poate intocmi protestul 
impotriva acestuia.
(4) Daca tragatorul a incetat din 
via^a, protestul se va intocmi de 
asemenea pe numele sau.

66. Alineatul (2) al articolului 60 
se abroga.

58. Nemodiflcat.ART.61
Protestul trebuie sa cuprinda:
1. Anul, luna, ziua §i ora in care a

dresat.
2. Numele §i prenumele celui care 
a cerut facerea protestului.
3. Numele persoanei contra careia

protestul.
4. Aratarea locului in care a fost 
dresat, cu mentiunea cercetarilor

67. Alineatele (1) (2) ale
articolului 61 vor avea urmatorul 
cuprins:fost

ART.61
(1) Protestul trebuie sa cuprinda:
1. Anul, luna, ziua §i ora in care a

intocmit.
2. Numele §i prenumele/denumirea 
celui care a cerut formularea

facuts-a fost
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facute.
5. Soma^iunea de plata, cu 
raspunsurile primite sau motivele 
pentru care nu s-a obtinut nici un 
raspuns.
Protestul va fi subscris de cel care

dresat.
Protestul prin act separat va trebui 
sa cuprinda §i transcrierea exacta 
a cecului.

protestului.
Numele

persoanei/denumirea 
impotriva careia s-a 
protestul.
4. Locul unde a fost intocmit. 

Somatia
(2) Protestul va fi subscris de cel

intocmit.

prenumele
entitatii

formulat

3. §1

1-a 5. de plata.

1-acare

59. ART. 62
Protestul cerut de art. 43 poate fi 
inlocuit, daca posesorul consimte, 
printr-o declarable de refliz de 
plata, scrisa §i datata pe titlu, 
semnata de tras.
Aceasta declarabiune, pentru a 
avea efectele protestului, trebuie 
investita cu data certa, in termenul 
stabilit pentru facerea protestului. 
in cazurile prevazute de primul 
alineat al acestui articol, girul fara 
data se socote§te facut inainte de 
declarable.

68. Alineatul (3) al articolului 62 
va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.

(3) in cazurile prevazute de primul 
alineat al acestui articol, girul fara 
data se considera realizat inainte de 
declarable.

60. ART.64
in afara de cecurile la purtator, 
orice cec emis in Romania §i 
platibil intr-un alt stat, poate fi 
tras in mai multe exemplare 
identice. Cand un cec este emis in 
mai multe exemplare, aceste 
exemplare trebuiesc a fi 
numerotate in insu§i textul 
titlului; lipsind aceasta, fiecare 
exemplar se socote§te un cec 
distinct.

Nemodificat.69. Articolele 64 §i 65 se abroga. 
Se abroga.

61. ART. 65 Nemodificat.Se abroga.

39



Plata unuia din exemplare este 
liberatorie, chiar daca nu s-a 
stipulat ca o atare plata anuleaza

celorlalte 
care

efectul
ex emp 1 are. Girantul 
transmis exemplarele la diferite 
persoane, ca girantii urmatori, 
Sint ^inu^i in temeiul tuturor 
exemplarelor purtind semnatura 
lor care nu le-au fost inapoiate.

a

62. ART. 66
in cazul alterarii textului unui cec, 
semnatarii posteriori alterarii sunt 
tinuti in termenii textului alterat; 
semnatarii anteriori sunt tinup in 
termenii textului original.
Cand din titlu nu rezulta sau nu se

70. Alineatul (1) al articolului 66 
va avea urmatorul cuprins:
ART. 66
(1) in cazul alterarii textului unui 
cec, semnatarii raman obligap in 
termenii textului original.

Nemodificat.

dovede§te ca semnatura a fost 
pusa inainte sau dupa alterare, se 
presupune ca a fost pusa inainte.

71. Alineatul (2) al articolului 66 
se abroga.

63. 72. Alineatele (1) §i (3) ale 
articolului 67 vor avea urmatorul 
cuprins:
ART.67
(1) in caz de pierdere, sustragere sau 
distrugere a cecului, posesorul va 
putea in§tiinta despre aceasta pe tras 
§i sa solicite anularea titlului printr-o 
cerere adresata judecatoriei, in 
conditiile

Nemodificat.

ART.67
in caz de pierdere, sustragere sau 
distnigere a cecului, posesorul va 
putea in§tiinla despre aceasta pe 
tras §i sa solicite anularea titlului 
printr-o
pre§edintelui judecatoriei de la 
locul de plata a cecului. 
Cererea va trebui sa arate 
menpunile esenpale ale cecului. 
Pre§edintele judecatoriei, dupa 

cererii

adresatacerere
legii.

(3) Instanta de judecata competenta, 
dupa examinarea cererii si a 
elementelor produse, ca si a 
dreptului posesorului, va pronunta in 
cel mai scurt timp posibil o 
ordonanta prin care, specificand

exammarea 
elementelor produse, ca §i a 
dreptului posesorului, va pronun^a

§1 a
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datele cecului, il va declara nul in 
mainile oricui s-ar gasi si va autoriza 
a se face plata cecului dupa 15 zile 
de la publicarea ordonantei in 
Monitorul Oficial al Romaniei, daca

in cel mai scurt timp posibil o 
ordonanta prin care, specificand 
datele cecului, il va declara nul in 
mainile oricui s-ar gasi §i va 
autoriza a se face plata cecului 
dupa 15 zile de la publicarea 
ordonan^ei in Monitorul Oficial al 
Romaniei, daca intre timp 
detinatorul cecului nu a facut 
opozitie.
Ordonan^a trebuie sa fie notificata 
atat tragatorului, cat §i trasului §i 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, la cererea §i pe 

petilionarului. 
Cu toata in^tiin^area, plata cecului 
facuta delinatorului mai inainte de 
notificarea ordonantei libereaza 
pe tras de obligatia de plata.

intre timp detinatorul cecului nu a 
facut opozitie.

cheltuiala

64. Nemodiilcat.73. Articolul 73 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.73
(1) Actiunile de regres ale 
posesorului impotriva giranfilor, 
tragatorului sau celorlalfi obligafi, se 
prescriu prin 6 luni, calculat de la 
expirarea termenului de prezentare.
(2) Actiunile de regres ale diferitilor 
obligati la plata cecului, unii 
impotriva altora, se prescriu in 
termen de 6 luni, calculate din ziua 
in care obligatul a platit cecul, sau 
din ziua in care actiunea in regres a 
fost pomita impotriva sa.

ART.73
Actiunile de regres ale 
posesorului impotriva girantilor, 
tragatorului sau celorlalti obligati, 
se prescriu prin 6 luni, socotite de 
la expirarea termenului de 
prezentare.
Actiunile de regres ale diferitilor 
obligati la plata cecului, unii 
impotriva altora, se prescriu prin 
6 luni, socotite din ziua in care 
obligatul a platit cecul, sau din 
ziua in care acpunea in regres a 
fost pomita impotriva sa.

Observatie Consiliul 
Legislative prevazuta

65. 74. Articolul 75 va avea urmatorul 
cuprins;________________________

ART. 75
Prin expresia institutie de credit
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mtrebuintata in prezenta lege se 
intelege persoanele juridice
prevazute de Ordonan^a de 
urgenfa nr. 99/2006 privind 
institufiile de credit $i adecvarea 
capitalului.

ART. 75
Prin expresiile societate bancara, 
societate de credit §i institute de 
credit intrebuintate in prezenta 
lege se in^elege persoanele 
juridice prevazute de legislatia 
privind activitatea bancara §i de 
credit.

la pet. 6 din Avizul nr. 
54/17.01.2022.

ART. 75
Prin expresia institutie de credit 
intrebuintata in prezenta lege se 
intelege
prevazute de legislatia—privind
activitatea bancara si de credit.

persoanele juridice
Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.

66. 75. AlineatuI (2) al articolului 76 
va avea urmatorul cuprins: 
ART.76

Nemodiflcat.

ART.76
Prezentarea §i protestul unui cec 
nu pot fi facute decat intr-o zi 
lucratoare.
Cand cea din urma zi a termenului 

lege,
(2) Cand cea din urma zi a 
termenului prevazut de lege, pentru 
indeplinirea actelor privitoare la cec 
si in special pentru prezentarea sau 
pentru formularea protestului sau a 
unui act echivalent este o zi de 
sarbatoare legala, acest termen este 
prorogat pana la urmatoarea zi 
lucratoare. Zilele de sarbatoare 
legale intermediare sunt cuprinse in 
calculul termenului.

de pentrupresens
indeplinirea actelor privitoare la 
cec §i in special pentru 
prezentarea sau pentru facerea 
protestului sau a unui act 
echivalent este o zi de sarbatoare
legala, acest termen este prorogat 
pana la prima zi lucratoare ce 
urmeaza. Zilele de sarbatoare 
legale intermediare sunt cuprinse 
in calculul termenului.

67. 76. Articolul 77 va avea urmatorul 
cuprins:
ART.77
in termenele prevazute prin prezenta 
lege nu se ia in calcul ziua de la care 
ele incep sa curga.

Nemodificat.
ART.77
In termenele prevazute prin 
prezenta lege nu se socote§te ziua 
de la care ele incep sa curga.

68. Observatie Consiliul 
Legislativ, prevazuta 
la pet. 9 lit. n) din 
Avizul

77. Dupa articolul 78 se introduce 
un nou articol, articolul 79, care 
va avea urmatorul cuprins:
ART. 79

ART. 78'
Dupa prezentarea la plata, 

posesorul instrumentului poate 
solicita retragerea din circuitul nr.
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bancar, in baza unei solicitari 
adresate institutiei sale de credit 
prin orice mijloace de comunicare 
agreate, iar 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 initiat 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.

54/17.01.2022.(1) Dupa prezentarea la plata, 
posesorul instrumentului poate 
solicita retragerea din circuitul 
bancar, in baza unei solicitari 
adresate institutiei sale de credit prin 
orice mijloace de comunicare 
agreate, iar 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 initiat refuzul la plata pe 
contul acestuia. In acest caz, 
posesorul i§i asuma consecintele 
retragerii de la decontare.
(2) Instrumentul retras nu mai poate 
fi prezentat la plata.

Nota: Observatia BNR, 
prevazuta la pet. LA 6 
din Avizul 
G/22/26.01.2022 nu a 
fost preluata avand in 
vedere ca institutiile de 
credit au proceduri 
diferite legate de 
momentul limita de 
transmitere in sistem a 
deciziei de refuz sau 
plata si tinand cont de 
faptul ca Legea nr. 
253/2004 
caracterul defmitiv al 
decontarii in sistemele 
de plati §i in sistemele 
de decontare 
operatiunilor 
instrumente financiare, 
actualizata, se refera la 
momentul
irevocabilitatii din punct 
de vedere al sistemelor. 
Consideram necesara 
pastrarea propunerii de 
modificare asa cum a 
fost transmisa initial.

nr.

privind

a
cu

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilor

al

ale
prezenti.
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69. ART.79
Cecul circular este un titlu de 
credit la ordin, emis de o societate 
bancara sau o alta societate de 
credit, anume autorizate pentru 
sume ce le are disponibile de la 
primitorii cecurilor in momentul 
emisiunii, platibil la vedere in 
oricare din locurile aratate de 
emitent.
Societatea bancara sau alta 
societate de credit, autorizata sa 
emita cecuri circulare, trebuie sa 
depuna la Banca Na^ionala a 
Romaniei, cel mai tarziu a doua zi 
de la emitere, o caupune in titluri 
de stat, garantate de stat, sau 
lombardabile la Banca Naponala 
a Romaniei, socotite la cursul 
zilei de 40% din valoarea 
cecurilor circulare emise zilnic, 
caupune asupra careia posesorii 
unor asemenea cecuri au un 
privilegiu 
Cautiunea nu se va putea restitui 
de Banca Naponala a Romaniei 
decat contra prezentarii cecului 
respectiv,
ACHITAT.

Nemodificat.78. Articolele 79-83 din Titlul II - 
„Despre cecul circular” se abroga. 
Se abroga.

special.

menpuneacu

70. ART.80
Cecul circular va cuprinde:
1. Denumirea de "cec circular" in 
cuprinsul
2. Promisiunea necondiponata de 
a plati la vedere o anumita suma

bani;
3. Numele §i prenumele

Se abroga. Nemodificat.

titlului;

de
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primitorului;
4. Aratarea datei §i locului in care 
cecul circular a fost emis;
5. semnatura societalii bancare 
sau a societajii de credit. 
Titlul caruia ii lipse§te vreuna din 
condi^iunile mai sus aratate nu are 
valoare de cec circular.

71. ART.81
Posesorul decade din dreptul de 
regres, daca nu prezinta titlul la 
plata in termen de 30 de zile de la 
emisiune.
Actiunea contra emitentului se 
prescrie prin trecere de 3 ani de la 
data

Nemodificat.Se abroga.

emisiunii. 
Girul in favoarea emitentului 
stinge cecul.

72. ART.82
Societatea bancara sau alta 
societate de credit poate 
incredinta emiterea de cecuri 
circulare unei societa^i bancare 
corespondente, cu cond4ia insa ca 
cecul emis sa poarte viza 
societa^ii bancare sau a societatii 
de credit autorizate, iar 
corespondentul sa semneze ca 
reprezentant al acelei societap 
bancare sau societa^i de credit 
autorizate.

Se abroga. Nemodificat.

73. ART.83
Sunt aplicabile cecului circular, in 
masura in care nu se deroga prin 
prezenta lege §i nu sunt 
necompatibile cu aceasta, toate 
dispozipunile din legea cambiala

Se abroga. Nemodificat. Observatii Consiliul 
Legislativ pet. 7 din 
Avizul
54/17.01.2022.

nr.

Nota: Nu s-a actualizat
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termenul ’’stabiliment” 
avand m vedere 
abrogarea articolului,
nefiind primita
observatia Consiliului 
Legislativ de la pet. 7 
din Avizul 
54/17.01.2022.

referitoare la gir, plata, protest, 
regres, prescriptie, cum §i cele 
relative la titlurile cu semnaturi 
false sau ale unor persoane 
incapabile.
De asemenea se vor aplica cecului 
circular dispozi^iile necontrarii 
referitoare la cecul barat, numai in 
cont, netransmisibil §i de 
calatorie.
in procedura de anulare §i 
inlocuirea cecului circular se vor 
aplica dispozi^iunile art. 67, cu

modificari: 
Cererea va fi adresata 
pre§edintelui judecatoriei in a 
carei raza teritoriala emitentul are 

stabiliment. 
Notificarea ordonan^ei se va face 
de unul din stabilimentele cele 
mai apropiate emitentului care, pe 
cheltuiala petiOonarului va 
in^tiin^a de indata despre aceasta 
toate stabilimentele locurilor de 
plata unde cecul este platibil. 
Opozilia se va face la instanta 
care
comunicandu-se petitionarului §i 
reprezentantului emitentului copie 
de pe opozitie odata cu cita^ia. 
Emitentul care a platit cecul 
circular, cu toata in§tiintarea 
despre pierderea sau sustragerea 
cecului, nu raspunde de plata 
facuta inainte de notificarea 
ordonan^ei 
De asemenea, emitentul care a

nr.

urmatoarele

un

dat ordonan^a.a

de anulare.
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platit un cec circular chiar dupa 
primirea notificarii, nu este 
responsabil daca plata a fost 
facuta de un stabiliment caruia, 
dintr-un fapt neimputabil 
emitentului, nu i-a putut ajunge la 
cuno§tinta notificarea ordonan^ei

anulare.
In caz de pierderea, sustragerea 
sau distrugerea unui cec circular 
netransmisibil nu se va putea 
folosi procedura de anulare, insa 
primitorul are dreptul de a ob^ine, 
dupa 20 de zile de la in§tiintare, 
plata cecului de la stabilimentul la 
care s-a facut in$tiintarea.

de

74. ART. 85 79. Articolele 85 §i 89 se abroga. 
Se abroga.

Nemodificat.
Emiterea fara drept de cecuri 
circulare constituie contraventie §i 
se sancponeaza cu amenda de la 
30.000 lei la 100.000 lei. 
Constatarea §i sanctionarea 
contraven^iei prevazute la alin. 1 
se fac de catre organele de poli^ie. 
Contravenpei prevazute la alin. 1 
li sunt aplicabile dispozipile 
Ordonan^ei Guvemului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenpilor, aprobata cu 
modificari §i completari prin 

180/2002, cu 
§i completarile

Legea nr. 
modificarile
ulterioare.

75. 80. Dupa articolul 85 se adauga un 
nou articoi 85* cu urmatorul 
cuprins:
ART. 85

Nemodificat.

1
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Banca Nationala a Romaniei este 
autoritatea competenta sa emita 
norme pentru punerea in aplicare a 
prezentei legi.

76. Observatie Consiliul 
Legislativ, prevazuta 
la pet. 9 lit. o).

ART. 89
Legea de fa^a intra in vigoare la 1 
iunie 1934.

79. Articolele 85 89 se abroga.
Se abroga.

Se elimina

Ramane textul:

Nota: Se va renunta la 
abrogare.

ART. 89
Legea de faid intro, in vigoare la 1 
iunie 19S4.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de voturi 

membrilorale
prezenti.
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