CURSUL Nr.6
OPERAŢIUNI DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI – continuare
INSTRUMENTE DE PLAT{ +I DE CREDIT

Cambia
Cambia =i biletul la ordin sunt instrumente negociabile.
Cambia reprezint[ o obliga\ie scris[ de a pl[ti sau de a face s[ se pl[teasc[, la scaden\[, o sum[ de
bani determinat[.
}n baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei =i biletului la ordin, cu modific[rile ulterioare1, cambia
este definita ca un titlu de credit, sub semn[tur[ privat[, care pune ]n leg[tur[ ]n procesul cre[rii sale
trei persoane: tr[g[torul, trasul =i beneficiarul.
Cambia este creat[ de c[tre tr[g[tor (creditor) care d[ ordin debitorului s[u, numit tras, s[ pl[teasc[ o
sum[ fixat[ la o dat[ determinat[ ]n timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urm[.

Pentru a fi valabil[, cambia trebuie s[ con\in[ men\iunile obligatorii cuprinse ]n Legea nr. 58/1934,
cu modific[rile =i complet[rile ulterioare (vezi Anexa nr. 1):

 denumirea “CAMBIE” ]n titlul textului;
 un ordin necondi\ionat de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani;
 trasul;
 data scaden\ei;
 locul unde se va efectua plata;
 tr[g[torul;
 data =i locul unde a fost emis[ cambia;
 semn[tura tr[g[torului.

1

Legea nr. 83/1994

Spre deosebire de dreptul continental, cambia este definit[ de legea britanic[2 (vede\i diferite tipuri
de cambii ]n Anexa nr. 2) ca fiind:



un ordin necondi\ionat dat ]n scris;



adresat de c[tre o persoan[ (tr[g[torul);



unei alte persoane (tras);



semnat de persoana care d[ ordinul, adic[ de tr[g[tor;



solicit`nd persoanei c[reia ]i este adresat (tr[g[torului);



s[ pl[teasc[;



la cerere sau la o dat[ fix[ sau determinabil[ ]n viitor;



o anumit[ sum[ de bani;



lui, sau la ordinul unei persoane specificate (beneficiarului) sau purt[torului.

Cuv`ntul “la cerere” ]nseamn[ “la vedere” =i ]i solicit[ trasului s[ onoreze cambia la scaden\[.

Cambia poate, de asemenea, s[ fie pl[tit[ la o dat[ fixat[ ]n viitor sau la o dat[ determinabil[ ]n viitor.
De exemplu, o cambie pl[tibil[ la “90 zile de la vedere”3se va pl[ti ]n termen de 90 de zile de la
prezentare.
-

Trasul “accept[” cambia prin semnarea acesteia pe fa\[, ]n felul acesta, fiind de acord s[
efectueze plata la acea dat[ ]n viitor.

-

Cambiile pot fi transferate/transmise prin girare. Girul reprezint[ existen\a pe spatele cambiei a
semn[turii persoanei care transfer[ cambia (verso-ul acesteia).

Banca exportatorului poate cump[ra cambia la o valoare mai mic[ dec`t cea ]nscris[ pe fa\a
instrumentului, acord`nd veniturile respective exportatorului. Banca poate p[stra cambia p`n[ la
scaden\[ sau poate s[ o resconteze la banca central[.

2
3

Bills of Exchange Act 1882
]n engl. “90 days at sight”
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Cambia este un instrumnet de credit =i de plat[ =i se folose=te ]n circuitul interna\ional, de obicei,
sub inciden\a unui acreditiv documentar sau al unui incasso documentar.
Acceptarea cambiei4, ]n legisla\ia rom`n[, reprezint[ angajamentul luat de c[tre tras fa\[ de orice
posesor legitim de a pl[ti cambia la scaden\[. Trasul nu este obligat prin lege s[ accepte, dar, ]n
cazul ]n care accept[, el devine debitorul principal.

Prezentarea cambiei la acceptare, poate fi:



Facultativ[ - put`nd fi f[cut[ oric`nd p`n[ la scaden\[; sau



Obligatorie - atunci c`nd tr[g[torul indic[, ]n mod expres, ]n titlu acest lucru, fix`nd sau nu un
termen pentru prezentare, sau atunci c`nd cambia este pl[tibil[ la un anume timp de la vedere, ]n
termen de un an de la data emiterii.

Prezentarea la acceptare poate fi f[cut[ oric`nd, dac[ tr[g[torul nu a fixat un termen pentru
prezentare, dar nu mai t`rziu de data scaden\ei. Prezentarea la acceptare poate fi f[cut[, la domiciliul
trasului, at`t de posesorul cambiei, c`t =i de un simplu de\in[tor al ei.
Acceptarea este ]nscris[ ]ntr-o rubric[ special[ pe cambie. Ea se exprim[ prin cuv`ntul “acceptat”
sau orice alt[ expresie echivalent[ =i este semnat[ de c[tre tras.

Cambia poate fi transmis[ prin:

a) gir;
Cambia care are sau nu men\iunea “la ordin” se poate transmite prin gir. Girul reprezint[ actul prin
care posesorul cambiei numit girant transfer[ altei persoane numita giratar toate drepturile izvor`nd
din cambie. Toate men\iunile privind circula\ia cambiei prin gir se fac pe verso-ul instrumentului.
Girul trebuie s[ fie necondi\ionat =i semnat de c[tre girant.

b) cesiune de crean\[ ordinar[.
}n cazul ]n care tr[g[torul a ]nscris pe cambie men\iunea “nu la ordin”, instrumentul se transmite
prin cesiune de crean\[ ordinar[.

Cesiunea de crean\[ ordinar[ este un act prin care creditorul numit cedent transfer[ dreptul s[u de
crean\[ unei alte persoane numit[ cesionar.
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Spre deosebire de gir, cesiunea de crean\[ ordinar[ devine valabil[ numai ]ncep`nd cu momentul
notific[rii ei debitorului sau din momentul ]n care debitorul accept[prin act autentic.

O cambie poate fi, de asemenea, avalizat[.
Avalul reprezint[ angajamentul necondi\ionat prin care un ter\ sau un semnatar al cambiei –
avalistul – altul dec`t tr[g[torul sau acceptantul, devine garant pentru obliga\iile unui co-obligat fa\[
de o cambie - avalizantul -.
Avalul se d[ pe o cambie sau pe un act separat, utiliz`ndu-se una din expresiile “pentru aval” sau
“pentru garan\ie” urmate de semn[tura avalistului. Avalistul este obligat s[ indice persoana pentru
care d[ avalul.

Scaden\a este termenul la care cambia trbuie pl[tit[. Instrumentul trebuie s[ indice cu precizie ziua
sau termenul maxim ]n interiorul c[ruia creditorul trebuie s[ se prezinte la plat[. Scaden\a trebuie s[
rezulte cu precizie din textul cambiei.
Scaden\a poate fi:

-

la vedere;

-

la un anumit timp de la vedere;

-

la un anumit timp de la data emiterii;

-

la o dat[ fix[.

Posesorul cambiei care nu este pl[tibil[ la vedere trebuie s[ o prezinte la plat[ ]n ziua scaden\ei sale
sau la cel mult dou[ zile de la aceasta. Aceast[ prezentare trebuie efectuat[ ]n locul desemnat pe
cambie.

Scontare cambiei este o form[ de credit acordat de c[tre o banc[ posesorului cambiei; la prezentarea
pentru scontare, banca ]i achit[ contravaloarea, ]nainte de scaden\[, percep`ndu-i un comision (taxa
scontului).

}n cazul nepl[\ii la scaden\[ de c[tre tras, posesorul cambiei trebuie s[ fac[ un protest ]nainte de a
putea face recurs ]mpotriva celorlal\i semnatari ai cambiei. }n cazul ]n care o cambie este “]ncasat[”
de c[tre o banc[, aceasta trebuie s[ fac[ protestul ]n caz de neplat[.
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Biletul la ordin

Biletul la ordin este un instrument prin care emitentul ]=i ia angajamentul de a pl[ti beneficiarului
sau celui care este posesorul legitim al instrumentului o sum[ determinat[, la o anumit[ dat[. Biletul
la ordin este un titlu de credit care pune ]n leg[tur[ ]n procesul cre[rii sale dou[ persoane: emitentul
=i beneficiarul. Titlul este creat de c[tre emitent, ]n calitate de debitor care se oblig[ s[ pl[teasc[ o
sum[ de bani la un anumit termen sau la prezentarea unui beneficiar aflat ]n calitate de creditor (vezi
Anexa nr. 3).

Pentru a fi valabil, biletul la ordin trebuie s[ con\in[ men\iunile obligatorii cuprinse ]n Legea nr.
58/1934, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare, respectiv:
1) denumirea de bilet la ordin trecut[ ]n ]nsu=i textul titlului =i exprimat[ ]n limba ]ntrebuin\at[
pentru redactarea acestui titlu;
2) promisiunea necondi\ionat[ de a pl[ti o sum[ determinat[;
3) scaden\a;
4 locul unde trebuie efectuat[ plata;
5) numele aceluia c[ruia sau la ordinul c[ruia trebuie facut[ plata;
6) data =i locul emiterii;
7) semn[tura emitentului.
}n conformitate cu prevederile legale5 ]n vigoare, creatorul biletului la ordin (emitentul sau
subscriitorul) trebuie s[ introduc[ ]n textul titlului denumirea de "bilet la ordin". }n ceea ce prive=te
denumirea de bilet la ordin, ca element obligatoriu al acestui titlu, Banca Na\ional[ a Rom`niei =i
institu\iile de credit vor aplica pentru biletul la ordin prevederile normelor-cadru amintite.

}n cazul emiterii unui bilet la ordin, emitentul (subscriitorul) debitor se oblig[ ]n mod necondi\ionat
s[ pl[teasc[ o sum[ de bani.

Banca Na\ional[ a Rom`niei =i institu\iile de credit nu vor accepta ]n opera\iunile lor dec`t bilete la
ordin care au indicat[ scaden\a pe fa\a titlului.
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Banca Na\ional[ a Rom`niei - Norma-cadru nr. 6 din 08/03/1994, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I
nr. 119bis din 14/06/1995 privind comer\ul f[cut de societ[\ile bancare =i celelalte societ]\i de credit, cu cambii =i bilete
la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei =i biletului la ordin, modificat[ prin Ordonan\a Guvernului nr.
11/1993, aprobat[ =i modificat[ prin Legea nr. 83/1994, cu modific[rile ulterioare
5

Biletul la ordin care nu are scaden\a men\ionat[ este socotit pl[tibil la vedere.

}n lipsa unei men\iuni speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plat[ =i ]n acela=i timp loc
al domiciliului emitentului.
Biletul la ordin care nu arat[ locul unde a fost emis se socote=te semnat ]n locul ar[tat l`ng[ numele
emitentului.
Prevederile legale stipuleaz[ ca Banca Na\ional[ a Rom`niei =i institu\iile de credit s[ nu accepte ]n
cadrul opera\iunilor lor biletele la ordin c[rora le lipsesc una sau mai multe din men\iunile
obligatorii stipulate de lege ca trebuind s[ fie cuprinse ]ntr-un astfel de titlu. Aceast[ reglementare a
activit[\ii este, ]n general, valabil[ cu excep\ia urm[toarelor cazuri:

a) ]n situa\ia ]n care indicarea scaden\ei nu se face ]n mod expres pe titlu, se va considera biletul
la ordin ca fiind pl[tibil la vedere;
b) ]n situa\ia ]n care indicarea locului de plat[ nu se face ]n mod expres pe titlu, se va considera,
ca loc de plat[ al biletului la ordin, locul emiterii titlului, care este ]n acela=i timp =i loc al
domiciliului emitentului.
c) ]n situa\ia ]n care ]n biletul la ordin nu se arat[ locul unde a fost emis, se consider[ ca loc al
emiterii locul indicat l`ng[ numele emitentului.
Datorit[ caracterului formal al biletului la ordin, dac[ titlului ]i lipse=te vreuna din condi\iile
obligatorii men\ionate, titlul este nul.
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ANEXA Nr.1

trase in

Cod fiscal

exemplare

stipulata

Adresa

Adresa
Cod fiscal

Semnatura tragatorului

Cont nr.
Deschis l a
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ANEXA Nr.2
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ANEXA Nr. 3

BILET LA ORDIN (recto)

BILET LA ORDIN (verso)
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