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Nota asupra ediþiei

Născute din necesitatea de a se evita circulaţia banilor lichizi, titlurile

de credit au cunoscut o reglementare internaţională timpurie, datorită
importanţei şi utilităţii lor, fiind consacrate încă din anii ’30 prin Convenţiile
de la Geneva. România a participat la elaborarea acestor convenţii fără a
le ratifica, cele două legi adoptate în materie – Legea nr. 58/1934 privind

cambia şi biletul la ordin şi Legea nr. 59/1934 privind cecul fiind inspirate

însă din legislaţia italiană (Italia ratificând aceste convenţii în 1933).

Schimbările aduse celor două legi prin O.U.G. nr. 38/2008 şi, respectiv,

prin O.U.G. nr. 39/2008, ţin cont de faptul că actele normative în domeniu

nu au mai fost modificate după adoptarea O.G. nr. 11/1993 iar în decursul

ultimilor ani sistemul de plăţi şi decontări din România a cunoscut un

amplu proces de reformă, modernizare, dezvoltare şi diversificare. Se

impunea astfel şi o reformă legislativă în materie, care să fie în sprijinul şi
în concordanţă cu schimbările de esenţă produse în acest interval în

sistemul financiar-bancar românesc, urmărind o adaptare necesară la noile

realităţi impuse de tehnologia mondială privind procesarea acestor

instrumente de plată.
Completările celor două legi nu înlocuiesc vechile sisteme de plată, ci

oferă o alternativă de procesare în variantă electronică. Este reglementată
posibilitatea de prezentare la plată a cecului, a cambiei şi a biletului la

ordin şi în formă electronică, respectiv prezentarea imaginilor

instrumentelor originale. Conferirea valorii legale doar formei fizice a

acestora a generat cheltuieli importante şi riscuri semnifcative precum

frauda, alterarea informaţiilor, distrugerea sau pierderea acestora în circuitul

bancar. De asemenea, importanţa reducerii costurilor de procesare se va

reflecta şi în reducerea comisioanelor percepute persoanelor fizice şi
juridice care utilizează aceste titluri de valoare.

Instituţiile de credit nu sunt însă obligate să adere la acest mod de

procesare. Acestea pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca
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între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de

plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi.
Pe scurt, modificările celor două legi se concentrează asupra urmă-

toarelor aspecte:

- reglementarea aşa-numitei trunchieri;

- definirea mai clară a cuprinsului semnăturilor de pe cec, cambie şi
bilet la ordin;

- stabilirea unui termen unic de prezentare la plată a instrumentului,

indiferent dacă acesta este plătibil în localitatea în care a fost emis sau nu,

respectiv un termen de 15 zile, precum şi faptul că nu mai sunt plătibile

dacă prezentarea la plată este înaintea datei de emitere.

- eliminarea foii de prelungire (allonge) şi a referirilor la verso-ul

instrumentelor pe care erau înscrise girurile, avalurile sau protestul, dat

fiind faptul că acestea erau puţin utilizate, şi a referirilor de pe verso care

vor fi înscrise pe recto.

Ca un corolar al acestor modificări legislative, în M. Of. nr. 500 din

3 iulie 2008 au fost publicate Norma tehnică nr. 4/2008 privind cecul

şi Norma tehnică nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin. Acestea

reglementează, pe lângă caracteristicile de securitate ale cecului, şi
următoarele categorii de cecuri: cecul certificat, cecul barat, cecul

barat special, cecul circular, cecul de călătorie. De asemenea, sunt

stipulate dispoziţii privitoare la rubricile care se regăsesc pe acestea şi
se stabileşte că nicio menţiune nu se va afla la o distanţă mai mică de 3

mm de oricare dintre marginile titlurilor de credit.

Până la data de 31 august 2008 inclusiv, Banca Naţională a României

şi instituţiile de credit vor putea elibera clienţilor lor atât formularele

prevăzute de noile norme tehnice, cât şi formularele prevăzute de Normele

tehnice nr. 9/1994 privind cecul şi nr. 10/1994 privind cambia şi biletul la

ordin, urmând ca de la data de 1 septembrie 2008 să fie eliberate exclusiv

formularele conforme cu noile norme tehnice.
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