
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea nri59/1934 asupra cecului, publicata in Monitorul Oficial 
al RomMei, Partea I, nr.lOO din 1 mai 1934, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Cecul cuprinde:

1. Denumirea de cec exprimata in limba rom^a.
2. Ordinal neconditionat de a piati o anumita suma de bani.
3. Denumirea institutiel de credit care trebuie sa plateasca,

avand calitatea de tras;
4. Locul platii;
5. Data si locul emiterii;
6. Semnatura emitentului, av^d calitatea de tragator. Prin 

semnatura tragatorului se in|elege semnatura olografa a persoanei fizice avand 
calitatea de tragator sau a imputemicitului acesteia, respectiv semnatura olografa a 

reprezentantilor legal! sau a imputemicitilor persoanei or juridice care se obliga ori ale 

altor categorii de entitafi 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 entitafii
A

care se obliga. In cazul in care numele tragatorului dep^e§te spafiul alocat pe titlu, se 

vor inscrie pe cec primele caractere din numele prenumele, respectiv din denumirea
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tragatorului, in limita spa^iului special alocat, f^a 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.
Cecul original este cecul emis pe suport de hartie, purtand 

semnatura olografa. Imaginea cecului original reprezinta copia electronica a cecului 
original.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- Cecul caruia ii lipse§te unul din elementele prevazute la articolul 1, 

cu exceptia locului platii si a locului emiterii, nu va fi considerat cec.
A

In cazul in care locul platii lipseste, se considera plMibil la sediul
social al trasului.”

3. Articolul 3 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
A

„Art.3.- In scopul prezentei legi, cecul nu poate fi tras decat asupra unei 
institu^ii de credit.

Cecul nu poate fi emis decat daca tragatorul are disponibil in contul
sau deschis la tras.”

4. La articolul 4, alineatul 1 se modiiica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.4.- Cecul nu poate fi acceptat. Menfiunea de acceptare trecuta pe cec se 

considera nescrisa.”

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6.- Cecul nu poate fi tras asupra tragatorului insu^i.”

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.7.- Orice clauza cu privire la dobanda inscrisa in cec se considera

nescrisa.”

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.8.- Cecul este platibil numai la institufia de credit trasa.”

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A

„Art.9.- Intr-un cec suma de plata este scrisa in litere §i in cifi'e, iar in cazul 
in care exista neconcordan^e, prevaleaza suma de plata scrisa in litere.
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Daca suma de plata este scrisa de mai multe ori, fie in litere, fie in 

cifre, in caz de neconcordanfe suma de plata este cea mai mica.”

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A

„Art.lO.- In cazul in care cecul poarta semnaturile unor persoane mcapabile 

de a se obliga prin cec, semnMuri false ori semnaturi care pentru orice alt motiv nu ar 
putea obliga persoanele care au semnat cecul, sau in numele c^ora a fost semnat, 
obliga^iile celorlalfi semnatari raman totusi valabile.”

10. Articoiul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Orice semnatura a unui cec trebuie sa respecte prevederile art.l

alin.l pct.6.”

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.l2.- Persoana flzica care semneaza un cec in calitate de reprezentant 

legal sau de imputemicit al unei persoane pentru care nu are imputernicirea de a o 

reprezenta in acest scop, este linuta personal, in temeiul cecului, §i, daca a piatit, are 

aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat ori imputemicit. Aceeasi 
regula se aplica reprezentantului sau imputemicitului care a depasit imputemicirea sa.

Orice persoana se poate obliga prin cec, prin mandatar sau, dupa 

caz, prin imputemicit, chiar daca mandatul este conceput in termeni general!, in ce 

prive§te dreptul mandatamlui de a emite sau semna cecuri.”

12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
„Art.l3.- Tragatoml raspunde de plata. Orice clauza, prin care tragatoml se 

descarca de aceasta raspundere, se considera nescrisa.”

13. La articolul 15, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„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.”

14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.l6.- Girul trebuie sa fie neconditionat. Orice condifie la care este supus 

se considera nescrisa.
Giml partial este nul.
Este de asemenea nul girul trasului.
Giml „la purtator” este echivalent unui gir in alb.
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Girul in folosul trasului are valoarea unei chitante, in afara de 

cazul cand trasul are mai multe dezmembraminte §i daca girul este facut in folosul 
unui dezmembram^t, altul decat acela asupra caruia cecul a fost tras.”

15. La articolul 17, alineatul 1 se modiHca si va avea urmatorul cuprins:
„Art.l7.- Girul trebuie scris pe cec; el trebuie sa fie semnat de girant sau de 

catre reprezentantul sau legal sau, dupa caz, de imputemicitul acestuia.”

16. La articolul 18 alineatul 2, punctele 1 §i 3 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„1. Sa-1 completeze cu propriul sau nume/propria sa denumire sau cu 

numele/denumirea unei alte persoane.

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

17. La articolul 19, alineatul 1 se modiilca si va avea urmatorul cuprins:
„Art.l9.- Girantul, daca nu exista clauza contrara, raspunde de platl”

18. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.20.- Detinatorul unui cec transmisibil prin gir este considerat legitim 

daca justifica dreptul sau printr-o serie neintrerupta de giruri, chiar daca ultimul gir 
este in alb. Girurile §terse se considera in aceasta privin^a nescrise. Daca un gir in alb 

este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este considerat ca a dobandit cecul prin 

gir in alb.”

19. Articolul 22 se modifica si 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 cecui, cu exceptia cazului in care 1-a dobandit cu 

rea-credin|a sau daca a savar^it o gre^eala grava in dobandirea lui.”
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20. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.23.- Persoanele impotriva carora s-a pomit ac^iune, in baza unui cec, 

nu pot opune posesorului exceptiile intemeiate pe raporturile lor personale cu 

tragatorul sau cu posesorii anteriori, cu excep^ia situa^iei in care posesorul a dobandit 
cecul cu inten^ia de a pagubi debitorul.”

21. La articolul 24, alineatele 1 $i 2 se modiflca si vor avea urmatorul
cuprins:

„Art.24.- Daca girul cuprinde men^iunea „valoare pentru acoperire”, „pentru 

incasare”, „pentru procura”, sau orice alta men|iune care implica un simplu mandat, 
posesoml poate sa exercite toate drepturile ce decurg din cec, dar nu-1 poate gira 

decat cu titlu de procura.
Cei obligati nu pot opune in acest caz posesorului decat excep^iile 

pe care le-ar fi putut opune girantului.”

22. Articolul 25 se modiilca si va avea urmatorul cuprins:
„Art.25.- Girul inscris posterior protestului sau unei alte constatari 

echivalente, sau dupa expirarea termenului de prezentare, produce numai efectele 

unei cesiuni ordinare.
Girul f^a data este considerat, pana la.dovada contrara, ca fiind 

inscris inaintea protestului sau constatarii echivalente, sau inaintea expirarii 
termenului la care se refera alineatul precedent.”

23. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„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 tragMor.

24. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.28.- Avalistul este tinut in acela§i mod ca §i persoana pentru care a dat

avalul.
Obliga^ia sa este valabila chiar daca obliga^ia pe care a garantat-o 

ar fi nula pentru orice alt motiv decat un viciu de forma.
Cand avalistul plate§te cecul, el 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.
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25. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.29.- Cecul este platibil la vedere. Orice clauza contrara se considera

nescrisa.

26. La articolul 30, alineatele 1 • 4 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„Art.30.- Cecul emis platibil in Romania trebuie, sub sanctiunea pierderii 
dreptului de regies impotriva giran^ilor, garantilor §i a tragatorului, sa fie prezentat la 

plata in termen de 15 zile.
Cecul emis intr-o ^ara straina §i platibil in Romania trebuie sa fie 

prezentat in termen de 30 zile, iar daca este emis in afara Europei in termen de 70 
zile.

Termenele de mai sus se calculeaza pe zile calendaristice, 
incepand cu ziua urmatoare date! emiterii.

Daca cecul este platibil in strainatate, termenul de prezentare la 
plata va fi cel stabilit de legea locului plafii.”

27. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.32.- Prezentarea unui cec la institufia de credit a platitorului sau la o 

casa de compensare echivaleaza cu o prezentare la plata.”

28. Articolului 32^ se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.32^-Prezentarea imui cec la plata se poate face in original sau prin

trunchiere.
A

In sensul prezentei legi, prin trunchiere se infelege 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 recepfionata in conditiile art.32'^; §i

c) transmiterea informafiei electronice obfinute prin 
operatiunile prevazute la lit. a) §i b) catre institufia de credit platitoare.

Prezentarea la plata a unui cec prin trunchiere produce aceleasi 
efecte juridice ca §i prezentarea la plata a cecului original, cu condi^ia ca acesta din 

urma sa fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.
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Institu^iile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu 

condi^ia ca intre ele si intre institu|ia de credit a beneficiarului si beneficiar sa existe 

0 conventie prealabila in contextul unui aranjament de plata si de transfer de 

documente sau o conventie constand in aderarea lor la un sistem de pla|i.
In relatia dintre institutiile de credit, informa|iile relevante pentru 

trunchiere, cuprinse in cecul original sau in imaginea cecului original, transmis 

printr-un canal electronic securizat, sunt stabilite potrivit conven^iei prevazute la 

alin.4.
Imaginea cecului original reprezinta copia electronica a cecului 

original. Imaginea cecului original trebuie sa respecte standardele stabilite potrivit 
conven|iilor prevazute la alin.4. Imaginea cecului original reprezinta copia 

electronica a cecului original. Imaginea cecului original trebuie sa respecte 
• standardele stabilite potrivit conven^iilor prevazute la alin.4.

Momentul recep^ionM de catre institulia de credit platitoare, 
respectiv de catre un sistem de pla^i a informa^iilor relevante pentru trunchiere §i a 

imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin.2, constituie momentul 
prezentarii la plata.

Transmiterea catre institufia de credit platitoare a informaliilor 

relevante §i a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizata astfel meat 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 transmita fie cecul in original, fie 
imaginea cecului original, printr-un canal electronic securizat.”

29. Articolul 32^ se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.32^.-Cand prezinta la plata un cec in original sau imaginea cecului 

original, prin trunchiere, institutia de credit este obligata:
a) sa verifice daca cecul original sau imaginea cecului 

original respecta prevederile legale cu privire la forma si continut, inclusiv 
succesiunea girurilor, cu exceptia autenticitatii semnaturilor tragatorului si girantilor, 
sau a reprezentantilor legali ori, dupa caz, a imputemicitilor acestora;

b) sa garanteze acuratetea si conformitatea informatiilor 

relevante pentru trunchiere, transmise electronic, cu datele din cecul original, precum 

§i conformitatea imaginii cecului cu cecul original.
Institutia de credit care prezinta la plata un cec prin trunchiere 

raspunde de orice pierdere suferita prin nerespectarea obligatiilor prevazute la alin.l.”
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30. Articolul 32^ se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.32^.- Refuzul total sau partial la plata al unui cec prezentat la plata prin 

trunchiere se face in forma electronica, de catvQ institutia de credit platitoare.
In baza refiizului prevazut la alin.l, institu^ia de credit care define 

cecul original sau c^eia 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 la art.30;
b) mentiunea „Refuzat” insotita de motivele refuzului la 

plata, datata §i semnata de catre reprezentan|i legal! sau, dupa caz, imputemiciti ai 
acestora.

Men|iunile inscrise pe cecul original, potrivit alin.2 lit.a) §i b), cu 

respectarea dispozitiilor art.44, constituie dovada refuzului de plata.
A

In cazul in care beneficiarul a transmis institufiei sale de credit 
imaginea cecului original prin canal electronic securizat, pentru exercitarea dreptului 
de protest/regres, acesta va prezenta cecul original in vederea inscrierii mentirmilor 

doveditoare ale refuzului de plata de indata ce a primit notificarea refuzului, in 

condifiile stabilite conform conven^ei 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 

institufia de credit nu va raspunde pentru eventuale prejudicii, daca a informat 
beneficiarul cu privire la existen|a refuzului.”

31. Dupa articolul 32^ $e introduce un nou articol, art.32‘^, cu urmatorul
cuprins:

„Art.32^-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.

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.”
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32. La articolul 33, aiineatul 2 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„in lipsa unui astfel de ordin, trasul poate plati §i dupa expirarea

termenului.”

33. La articolul 35, alineatele 1 $i 3 se abroga.

34. Articolul 37 se modifica si va urmatorul cuprins:
„Art37.- 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 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 ^arii, 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 

0 valoare diferita in ^ara de emisiune §i in aceea a plafii, se presupune ca indicarea se 

refera la moneda locului de plata.”

35. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, art.37S cu urmatorul
cuprins:

„Art.37^.-Plata cecurilor emise in alte valute si care au curs la locul plafii §i 
sunt platibile in lei se va face prin conversia valutara a sumelor la cursul B^cii 

Nationale a Romaniei valabil in ziua prezentarii la plata a cecului.”

36. Articolele 38,39 si 40 se abroga.

37. La articolul 41, alineatele 2, 4 §i 5 se modiflca si vor avea urmatorul
cuprins:

„Primitorul nu poate gira cecul decat unei institufii de credit pentru incasare; 
institufia de credit nu-1 poate gira mai departe. Girurile puse contra acestei dispozitii 
se considera nescrise.
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Cel care plate|te un cec netransmisibil altei persoane decat primitorului sau 

instituliei de credit giratare pentru mcasare raspunde de plata facuta.
Clauza „netransmisibir’ trebuie pusa chiar de institu^ia de credit, la cererea

clientului.”

38. Articolul 42 se abroga.

39. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.43.- Posesorul poate exercita dreptul de regres impotriva girantilor, 

tragatorului §i celorlalli obligati, daca cecul prezentat in termen util nu este platit §i 
daca reflizul de plata este constatat:

1. fie printr-un act autentic (protest);
2. fie prin mentiunea de refuz a trasului datata si scrisa pe 

cec, cuprinzand ziua cand a fost prezentat, conform prevederilor art.32^ alin.2 lit.b);
3. fie prin men|iunea de refuz a trasului datata si scrisa pe o 

copie a cecului refuzat, certificate 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.”

40. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.45.- Posesorul trebuie sa aduca la cunostin|a 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 cuno^tinta girantului sau, aratand numele si 
adresele celor care au facut instiin^arile precedente; instiintarile se vor realiza astfel 
pana la tragator. Termenele prev^ute in prezentul articol curg de la primirea
instiintarii precedente.

in cazul in care o in§tiinfare este transmisa unui semnatar al
cecului, aceasta trebuie sa fie transmisa in acelasi termen si 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 socoteste facuta in termen daca a fost predata oficiului postal 
cel mai tarziu in ultima zi a termenului.
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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 paguba cauzata prin 

neglijenta sa, fara insa ca daunele sa poata depa^i suma din cec.”

41. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.46.- Tragatorul, girantul sau avalistul, prin reprezentantul sau legal/sau, 

dupa caz, imputemicitul acestuia, poate, prin mentiunea „fara cheltuieli”, „f^a 

protest” sau orice alta expresie echivalenta, scrisa pe cec §i semnata, sa scuteasca- 

posesorul-, pentru exercitarea dreptului de regres, de formularea protestului sau a 

unei constatari echivalente.
Aceasta men^iune nu exclude obligalia posesorului de prezentare a 

cecului la termenele stabilite, nici de in§tiinlarile ce urmeaza a fi transmise.
Dovada nerespectarii termenelor este in sarcina celui care o opune

posesorului.
Daca men^iunea este inscrisa de tragator, ea produce efecte fa^a de 

to^i semnatarii; daca ea este inscrisa de catre un girant sau un avalist, ea produce 
efectele sale numai fata de acesta. in cazul in care, de^i exista clauza inscrisa de 

tragator, insa posesorul formuleaza protestul sau constatarea echivalenta, cheltuielile 

raman in sarcina posesorului. Daca mentiunea 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 toti semnatarii.”

42. La articolul 47, alineatele 1 §;i 2 se modiflca si vor avea urmatorul
cuprins:

„Art.47.- Toti cei care s-au obligat prin cec sunt obligati solidar fata de
posesor.

Posesorul se poate indrepta impotriva tuturor acestor persoane, 
individual sau colectiv, fara a fi tinut sa observe ordinea in care s-au obligat.”

43. La articolul 48, punctele 2 $i 3 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„2. Dobanda legala, calculate de la prezentare.
3. Cheltuielile de protest §i celelalte cheltuieli”.

44. La articolul 49, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„2. Dobanda legala la aceasta suma, calculata din ziua cand a platit suma.”
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45. La articolul 50, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„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.”

46. Articolul 51 se modiflca si va avea urmatorui cuprins:
„Art.51.- 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 foita majora), aceste termene sunt 
prelungite in condi^iile legii.

Posesorul este dator sa aduca, f^a intarziere la cuno§tin|a 

girantului sau, tragMorului, prin scrisoare recomandata sau prin orice mijloc de 
comunicare care asigura confirmarea primirii, cazul fortuit ori de forfa majora §i sa 

inscrie pe cec o men^iune in acest sens datata §i semnata de el, urm^d a fi aplicate 

dispozifiile art.45 in mod corespunzMor.
Dupa incetarea cazului fortuit ori de forfa majora, posesorul 

trebuie, f^a intarziere, sa prezinte cecul la plata.
In cazul in care cazul fortuit ori de forfa majora dureaza 15 zile 

calendaristice, calculate de la data cand posesorul a adus la cuno§tinla girantului sau, 
tragatorului, cazul fortuit ori de foifa major^ chiar daca in§tiinlarea este facuta 

inainte de expirarea termenului de prezentare, drepturile de regres pot fi exercitate
fara a fi nevoie de prezentare.

Nu se considera cazuri fortuite ori de for^a majora faptele pur 

personale ale posesorului sau ale celui pe care el 1-a insarcinat eu prezentarea cecului 
sau cu intocmirea protestului.”

47. Articolul 52 se modiHca si va avea urmatorul cuprins:
„Art.52.- Intre mai mulfi obligafi care au o situafie egala in cec nu se poate 

exercita acfiunea cambiala; raporturile dintre aceste persoane sunt reglementate de 

prevederile legale cu privire la obligafiile solidare.”

48. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.54.- in termen de 5 zile de la primirea somafiei, debitorul poate 

formula contestatie la executare.
Contestafia se va introduce la instan^a de executare, care o va 

judeca potrivit Codului de procedura civila, de urgenfa §i cu precadere, inaintea 

oricarei alte cauze.



13

Hot^area pronun^ata asupra contesta^iei va putea fi atacata numai 
cu apel in termen de 15 zile de la pronun^are.

Instan^a va putea suspenda executarea numai in cazul in care 

contestatorul, inscriindu-se in fals, nu recunoaste semnatura sa sau pe cea 

reprezentan^ilor legali ori a imputemicitilor sai sau nu recunoaste procura.
A

In caz de suspendare a executarii, creditorul va putea obpne
masuri de asigurare.”

49. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A

„Art.55.- In procesele pomite fie pe cale de ac^iune, fie pe cale de opozi^ie, 
la Somalia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decat excep^iile de 

nulitate a titlului, prevazute la art.2 §i art.23, in conditiile legii.
Excepliile personale trebuie intotdeauna intemeiate pe o proba

scrisa.”

50. La articolul 56, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.56.- Daca din raportul care a dat na§tere emiterii sau transmiterii 

cecului deriva o ac^iune cauzala, aceasta poate fi exercitata §i ulterior emiterii sau 

transmiterii cecului, afara de cazul in care se dovede§te novatia.”

51. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.58.- Protestul se intocmeste de catre executorul judecatoresc, notarul 

public sau avocatul.
Protestul se poate intocmi si la orice judecatorie.
Asisten|a martorilor nu este necesara la intocmirea protestului.

52. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.59.- Protestul poate fi intocmit prin act separat sau pe insu§i originalul 

cecului, ori pe duplicatul acestuia.
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.”

53. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.60.- Protestul trebuie intocmit impotriva tragatorului, chiar daca nu

este prezent.
A.

In cazul falimentului trasului, posesorul poate intocmi protestul
impotriva acestuia.
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Daca tragatorui a incetat din via^a, protestul se va intocmi de
asemenea pe numele sau.”

54. La articolul 61, aiineatele 1 si 2 se modiflca si vor avea urmatorul
cuprins:

„Art.61.- Protestul trebuie sa cuprinda:
1. Anul, luna, ziua §i ora in care a fost intocmit.
2. Numele §i prenumele/denumirea celui care a cerut

formularea protestului.
3. Numele §i prenumele persoanei/denurnirea entita^ii

impotriva careia s-a formula! protestul.
4. Locul unde a fost intocmit.
5. Somalia de plata”.

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

55. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„In cazurile prevazute de primul alineat al acestui articol, girul f^a data se 

considera realizat inainte de declaralie.”

56. Articolele 64 $i 65 se abroga.

57. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.66.- In cazul alterarii textului unui cec, semnatarii ram^ obligati in 

termenii textului original.”

58. La articolur67, aiineatele 1 $i 3 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„Art.67.- In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul 
va putea in§tiinfa despre aceasta pe tras §i sa solicite anularea titlului printr-o cerere 

adresata judecatoriei, in conditiile legii.

Instanta de judecata competenta, dupa examinarea cererii si a 

elementelor produse, ca si a dreptului posesorului, va pronunfa in cel mai scurt timp 

posibil o ordonanta prin care, specificand 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 Oficiai al Romaniei, Partea I, daca intre timp detinatorul 
cecului nu a facut opozitie.”
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59. Articolul 73 se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.73.- Actiunile de regres ale posesorului impotriva giran^ilor, 

tragatorului sau celorlalti obligati, se prescriu prin 6 luni, calculat de la expirarea 

termenului de prezentare.
Acliunile de regres ale diferililor 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 ac^iunea in regres a fost pomita impotriva sa.”

60. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.75.- Prin expresia institute de credit intrebuinfata in prezenta lege se 

in|elege persoanele juridice prevazute de Ordonan^a de urgenp a Guvernului 
nr.99/2006 privind institu|iile de credit §i adecvarea capitalului, cu modificarile si 
completmle.”

61. La articolul 76, alineatul 2 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„Cand cea din urma zi a termenului prev^ut de lege, pentru indeplinirea 

actelor privitoare la cec §i in special pentru prezentarea sau pentru formularea 

protestului sau a unui act echivalent este o zi de sarbatoare legala, acest termen este 
prorogat pmia la urmatoarea zi lucratoare. Zilele de sarbatoare legale intermediate 

sunt cuprinse in calculul termenului.”

62. Articolul 77 se modiflca si 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”.

63. Dupa articolul 78 se introduce un nou articol, art.78^, care va avea 

urmatorul cuprins:
„Art.78^-Dupa prezentarea la plata, posesorul instrumentului poate solicita 

retragerea din circuital bancar, in baza unei solicit^ adresate institutiei sale de credit 
prin orice mijloace de comunicare agreate, iar instmmentul va fi retras din circuital 
bancar de catre institutia sa de credit, daca nu a fost debitat contul clientului platitor 

sau nu a fost ini^iat refuzul la plata pe contul acestuia. In acest caz, posesorul i§i 
asuma consecintele retragerii de la decontare.

Instrumentul retras nu mai poate fi prezentat la plata.”

64. Articolele 79 - 83 se abroga.
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65. Articolul 85 se abroga.

66. Dupa articolul 85 se introduce un nou articol, art.85^, cu urmatorul
cuprins:

„Art.85^- Banca Na^ionala a Rom^iei este autoritatea competenta sa emita 

norme pentni punerea in aplicare a prezentei legi.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in §;edinta din 14 martie 2022, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata.
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