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Rezumat: In acest articol facem referire la scadenţa cambială şi falsul reprezentant în Republica Moldova și 

România. Indicarea scadenţei prezintă interes deosebit, deoarece de la data scadenţei se produc efectele cambiale. 

Pentru a produce efecte, scadenţa trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Scadenţa trebuie să fie certă, adică să 

arate ziua ori termenul maxim în cadrul căruia posesorul cambiei se va prezenta la plată. Obligaţia cambială a falsului 

reprezentant se naşte în momentul când se face dovada că nu a existat o împuternicire ori că aceasta a fost depăşită. 

Deoarece cambia a fost semnată de o persoană în calitate de reprezentant, în mod firesc, posesorul cambiei va formula 

pretenţiile sale împotriva reprezentatului. 

 

Cuvinte cheie: cambia; scadenţa; fals. 

 

 

Introducere 

 

Potrivit legii, înscrisul trebuie să indice scadenţa, adică data la care obligaţia cambială devine 

exigibilă şi posesorul cambiei poate cere plata sumei de bani menţionată în scris. 

Pentru a produce efecte, scadenţa trebuie să îndeplinească anumite condiţii. In cambie trebuie să se 

indice numele aceluia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. Menţionarea locului emiterii cambiei prezintă 

interes pentru determinarea legii aplicabile pentru formarea cambiei. Pe lângă menţiunile obligatorii, cambia 

poate cuprinde şi anumite menţiuni facultative sau accesorii. 

Obligaţia cambială a falsului reprezentant se naşte în momentul când se face dovada că nu a existat o 

împuternicire ori că aceasta a fost depăşită. Deoarece cambia a fost semnată de o persoană în calitate de 

reprezentant, în mod firesc, posesorul cambiei va formula pretenţiile sale împotriva reprezentatului. Dacă 

acesta contestă existenţa împuternicirii ori invocă depăşirea împuternicirii, în temeiul legii se va naşte 

obligaţia cambială a falsului reprezentant, care va răspunde în calitatea pe care o are pretinsul reprezentat. 

În caz de litigii pentru a evita o eventuală contestaţie, posesorul cambiei poate chema în judecată atât 

pe reprezentat, cât şi pe reprezentant. Potrivit legii, dacă falsul reprezentant a plătit cambia, el va avea 

aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat. Calitatea falsului reprezentant va fi cea pe care ar 

fi avut-o reprezentatul, dacă plata ar fi fost făcută de acesta. 

 

1. Indicarea scadenţei  

 

Indicarea scadenţei prezintă interes deosebit, deoarece de la data scadenţei se produc efecte cambiale. 

Într-adevăr, numai plata la scadenţă are efect liberator pentru debitor. Totodată, în raport de data scadenţei se 

stabilesc zilele legale de prezentare la plată a cambiei şi se calculează termenele de prescripţie. 

Pentru a produce efecte, scadenţa trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Ea trebuie sa rezulte din 

înscris, să fie posibilă, să fie unică. Astfel, scadenţa trebuie să fie certă, adică să arate ziua ori termenul 
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maxim în cadrul căruia posesorul cambiei se va prezenta la plată. Certitudinea scadenţei mai asigură şi 

circulaţia titlului şi permite debitorului cambiei să nu ţină la dispoziţia beneficiarului pe timp nedeterminat o 

anumită sumă de bani. Scadenţa este considerată ca incertă ori de câte ori este supusă verificării realizării 

unui eveniment incert în sine sau în ceea ce priveşte epoca realizării, cum ar fi de exemplu : în ziua decesului 

tatălui trasului, la sosirea vaporului, etc. 

Apoi, scadenţa trebuie să fie unică, legea interzice cambia cu plata în rate. O cambie cu scadenţe 

succesive este lovită de nulitate (art. 29 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, 

și art. 36 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei si biletului la ordin). Într-adevăr, titlul este 

necesar atât la efectuarea plăţii, cât şi pentru exercitarea acţiunilor de regres; dar, fiind unic, în caz de neplată 

a unei rate nu ar fi posibil să se exercite transmisiunea restului creanţei. De asemenea, nu s-ar mai putea 

stabili data de la care încep să curgă diferitele termene de prescripţie. De altfel, practic, scopul urmărit ar 

putea fi realizat prin emiterea mai multor cambii. 

În sfârşit, scadenţa să fie posibilă. Cambia cu o scadenţă care nu este posibilă este nulă. Este 

considerată imposibilă o scadenţă anterioară datei de emisiune a titlului sau într-o zi inexistentă, chiar dacă 

aceasta s-ar datora unei simple erori. Rectificarea din partea posesorului este inadmisibilă. 

Fiind o menţiune a cambiei, scadenţa trebuie să rezulte din înscris, deoarece, aşa cum am arătat, 

menţiunile unui titlu comercial de valoare nu pot fi interpretate ori completate prin alte înscrisuri. 

Trebuie arătat că, potrivit legii, neindicarea scadenţei nu atrage nulitatea cambiei. În absenţa 

scadenţei, cambia este socotită plătibilă “la vedere”, adică în momentul prezentării ei (art. 5 din Legea 

cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 2 din Legea nr. 58/1934 din România 

asupra cambiei şi biletului la ordin). 

Modalităţile de stabilire a scadenţei sunt prevăzute de lege. Astfel, art.29 din Legea cambiei din 

Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 36 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei 

si biletului la ordin prevede că o cambie poate fi trasă: la vedere, la un anume timp de la vedere, la un anumit 

timp de la data emisiunii, la o zi fixă. 

Scadenţa la vedere. O atare scadenţă permite ca plata cambiei să se facă “la prezentare” sau “la 

cerere”, potrivit intereselor posesorului cambiei (atunci când “o vede” debitorul). Posibilitatea pentru posesor 

de a determina momentul în care urmează să fie îndeplinită obligaţia nu este însă, nelimitată. De aceea, art.30 

din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, si art. 37 din Legea nr. 58/1934 din 

România asupra cambiei si biletului la ordin prevede: ”Cambia la vedere este plătibilă la prezentare”. Cambia 

cu scadenţă “la vedere” poate fi prezentată la plată chiar “în ziua emiterii ei şi cel mai târziu într-un an de la 

emitere”. 

Dacă în cambie nu se indică o scadenţă cambia este prezumată ca fiind trasă “la vedere”; prezumţia 

este juris et de juri, aşa încât nu este admisă dovada contrară. 

Scadenţa la un anumit timp de la vedere. Această scadenţă lasă posesorului cambiei posibilitatea 

prezentării cambiei pentru plată la data care o doreşte. Inconvenientul cambiilor la vedere este acela că obligă 

pe tras să ţină asupra sa suma cu care urmează să facă plata. Cambiile cu scadenţă la un anumit timp de la 

vedere înlătură acest inconvenient. Ele trebuie prezentate spre acceptare, iar termenul fixat de trăgător începe 

să curgă de la data acestei prezentări. Cambia ajunge la scadenţă odată cu expirarea termenului şi poate fi 

prezentată la plată. Prezentarea cambiei plătibilă la un anumit timp de la vedere este făcută în scopul 

acceptării şi are rolul unui aviz dat debitorului, care se poate pregăti pentru în decursul intervalului fixat prin 

titlu. Este o combinaţie a scadenţei la vedere cu scadenţa la o dată fixă. 

Termenul poate fi stabilit în zile, săptămâni, luni sau ani fără nici o restricţie în ce priveşte durata; el 

începe să curgă nu de la simpla prezentare a cambiei, ci de la data acceptării sau, dacă acceptarea nu este 

datată ori a fost refuzată, de la data actului de protest. 

Scadenţa la un anumit termen de la emiterea cambiei. În acest caz scadenţa poate fi expirarea 

termenului prevăzut în cambie, care curge de la data emiterii titlului; de exemplu 25 zile de la data emisiunii. 

Termenul se socoteşte începând din ziua următoare a emisiunii, iar scadenţa este în ultima zi a termenului 

fiind tot o zi fixă; diferă însă de scadenţele la o zi fixă prin forma sa (art. 32 din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 39 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei și biletului 

la ordin). 

Termenul ce urmează să fie calculat poate fi oricât de lung sau oricât de scurt şi poate fi indicat pe 

zile, săptămâni, luni sau ani, fără nici o limită legală. Data la care urmează să fie calculat este totdeauna cea 

indicată în cambie chiar dacă în realitate aceasta a fost emisă la o dată deosebită. 
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Formulă “de la data emisiunii” poate fi înlocuită cu cea din care să rezulte aceeaşi intenţie, cum ar fi 

de exemplu: „la şapte luni de azi” sau “la 30 de zile de la data X”. Referirea la data emisiunii poate fi 

subînţelesă ca în formulele: „peste cinci luni” sau “în două luni”. 

Scadenţă la o zi fixă. În acest caz, exigibilitatea obligaţiei este determinată prin indicarea unei 

anumite zile, de exemplu,  21 mai 2018. Această dată poate fi oricât de apropiată sau de îndepărtată. O 

scadenţă completă cuprinde ziua, luna şi anul. În cazul în care nu s-ar indica ziua scadenţei, cambia ar fi 

considerată nulă ca tare, deoarece un astfel de document nu va putea fi considerat ca o cambie cu scadenţa la 

vedere. Scadenţa se mai poate indica şi într-unul din modurile următoare - la începutul, la mijlocul sau la 

sfârşitul lunii…. (art. 32 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 39 din 

Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei si biletului la ordin) sau printr-o perifrază din care să rezulte 

data neechivocă (de exemplu: „prima joi din luna octombrie”). 

Dacă data indicată este inexistentă (de exemplu: 20 iunie) sau dacă nu sunt suficiente elemente 

pentru determinarea ei, cambia este nulă. 

Datorită preciziei sale, scadenţa la o zi fixă este modalitatea cea mai frecvent folosită în practică. 

 

2. Indicarea locului unde trebuie făcută plata  

 

Înscrisul trebuie să prevadă locul unde debitorul (trasul) va face plata. Întrucât legea cere să se 

indice locul plăţii, se consideră că trebuie să se arate numai localitatea, iar nu domiciliul ori sediul 

debitorului. Deci, în cambie trebuie precizată localitatea unde se va face plata şi nu adresa completă a 

debitorului (stradă, număr etc). 

Legea permite indicarea mai multor locuri de plată. În acest caz, posesorul cambiei o poate prezenta 

pentru acceptare sau plată la oricare dintre aceste locuri (art. 5 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 

1527-XII din 22.06.93, și art. 2 alin. 5 din Legea nr. 58/1934 din România). 

În lipsa unei menţiuni privind locul unde trebuie făcută plata, legea prezumă ca loc al plăţii, locul 

arătat “lângă numele trasului”, care este considerat şi loc al domiciliului trasului (art. 5 din Legea cambiei din 

Republica Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 2 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 din România). Expresia 

legii “lângă numele trasului” nu trebuie interpretată în sens restrictiv. Indicaţia locului poate fi sau “în acelaşi 

rând cu numele trasului sau dedesubtul lui”. 

În cazul când lipseşte atât arătarea locului plăţii, cât şi arătarea vreunui loc lângă numele trasului, 

cambia este nulă, deoarece suplinirea lipsei nu se mai poate face prin referiri la alte elemente ale cambiei, 

cum ar fi de exemplu la locul de emisiune al titlului. 

Potrivit legii, printr-o clauză specială se poate prevedea în cambie ca plata să se facă la domiciliul 

unui terţ, fie în localitatea unde domiciliază trasul, fie în altă localitate. În acest caz, plata va fi făcută de către 

tras la domiciliul terţului. 

O cambie care cuprinde o asemenea clauză poartă denumirea de cambie domiciliată. Inserarea 

clauzei domicilierii nu înseamnă şi o alegere de domiciliu. De aceea toate actele de procedură judiciară şi 

extra-judiciară urmează să fie făcute la domiciliul real al trasului. Această clauză s-a impus din considerente 

de ordin practic (comoditatea plăţii de pildă). 

Numele aceluia sau la ordinul căruia se va face plata. Potrivit legii în cambie trebuie să se arate 

persoana căreia i se va face plata sau la ordinul căreia plata trebuie făcută.  

Cambia este trasă în favoarea unei persoane determinate, care are calitatea de beneficiar al cambiei. 

Beneficiarul este primul posesor al cambiei, de aceea, în cambie trebuie să se indice numele şi prenumele 

(acesta putând fi prescurtat sau redus la o singură iniţială) dacă beneficiarul este o persoană fizică, respectiv 

denumirea beneficiarului cambiei, persoană juridică. 

În cambie pot fi indicaţi mai mulţi beneficiari, în mod cumulativ sau alternativ. 

De asemenea, trăgătorul este îndreptăţit să se indice pe sine în calitate de beneficiar (art. 3 din Legea 

nr. 58/1934 din România asupra cambiei și biletului la ordin, și art. 1 din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr.1527-XII din 22.06.93). Acest gen de cambie prezintă numeroase avantaje de ordin practic. 

Trăgătorul recurge la o astfel de cambie, când nu are siguranţă că trasul va accepta. El creează în modul 

acesta un titlu complet, pe care îl trimite trasului spre acceptare şi îl negociază numai după ce a obţinut 

acceptarea. 

De menţionat că legea nu admite cambia la purtător. Ea permite ca numele beneficiarului să nu fie 

indicat la emiterea titlului, ci ulterior (cambia în alb). 
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Aşa cum prevede legea, în cambie trebuie să se indice numele aceluia sau la ordinul căruia plata 

trebuie făcută. Menţiunea clauzei la ordin nu mai constituie însă o condiţie esenţială pentru valabilitatea 

titlului. Într-adevăr, potrivit art. 13 din Legea nr. 58/1934 din Romania asupra cambiei si biletului la ordin, 

cambia, chiar dacă nu a fost trasă la ordin, este transmisibilă prin gir. Legea permite stipularea în cambie a 

clauzei “nu la ordin”, caz în care cambia se poate transmite numai prin cesiune ordinară. 

Data şi locul emiterii cambiei. Înscrisul trebuie să cuprindă data şi locul emiterii de către trăgător. 

Data se indică prin ziua, luna şi anul emiterii cambiei. Ea este unică, chiar dacă ar exista mai mulţi 

trăgători, întrucât contradicţia existentă între o pluralitate de date face ca această indicaţie să piardă caracterul 

de certitudine. Nu este însă nulă cambia în care existenţa unei date duble este de emisiune şi se explică prin 

aceea că este trasă între ţări care au calendare deosebite. 

Data emiterii cambiei este certă şi opozabilă terţilor până la proba contrară. 

În cazul când în titlu nu figurează data de emisiune, cambia este lovită de nulitate. Data imposibilă 

sau absurdă adică inexistentă în calendar sau compusă din mai multe zile sau în contracţie cu scadenţa, atrage 

nevalabilitatea cambiei. 

Prin menţionarea datei emiterii cambiei se asigură posibilitatea stabilirii exigibilităţii cambiei, în 

cazul scadenţei “la un anumit timp de la emiterea cambiei”. Totodată, precizarea datei emiterii cambiei 

permite stabilirea capacităţii trăgătorului în momentul tragerii cambiei. 

Locul emiterii cambiei. În cambie trebuie să se menţioneze locul emisiunii. Deci, înscrisul trebuie să 

cuprindă localitatea în care a fost emisă cambia. 

Locul emiterii titlului se trece lângă data emisiunii cambiei. Spre deosebire de dată, lipsa indicării 

locului unde a fost trasă cambia nu atrage nulitatea ei, dacă această lacună poate fi suplinită prin indicaţia 

unui loc lângă numele trăgătorului. Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei și 

biletului la ordin stabileşte prezumţia că într-un asemenea caz cambia a fost semnată şi deci emisă în acel loc. 

Este însă nulă dacă lipseşte şi această indicaţie deoarece lacuna indicării locului de emisiune nu poate fi 

îndeplinită pe altă cale. 

Menţionarea locului emiterii cambiei prezintă interes pentru determinarea legii aplicabile pentru 

formarea cambiei (regula locus regit actum). 

Semnătura trăgătorului. Semnătura trăgătorului este actul decisiv prin care el îşi exprimă voinţa de a-

şi asuma o obligaţie şi în acelaşi timp îşi însuşeşte textul cambiei sau arată că îngăduie posesorului legitim să-

l alcătuiască sau să-l completeze. Deci, faptul că voinţa exprimată în cambie aparţine trăgătorului este atestat 

de semnătura acestuia pe înscrisul în cauză. De aceea, pentru a produce efecte, cambia trebuie semnată de 

trăgător. În absenţa semnăturii trăgătorului, cambia este lovită de nulitate. 

Semnătura trebuie să fie autografă (manu proprio). Ea se compune din nume şi prenume ori numele 

şi iniţiala prenumelui, respectiv firma trăgătorului (art. 8 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei 

si biletului la ordin). 

În mod obişnuit, semnătura trăgătorului trebuie să figureze la sfârşitul textului, pentru a exista 

certitudinea că acesta exprimă integral voinţa trăgătorului. 

Trebuie subliniat că cerinţele legale privind semnătura trăgătorului sunt deopotrivă aplicabile şi 

celorlalte semnături puse pe cambie “de către tras, girant şi avalist”. 

Semnăturile puse pe cambie, ca şi raporturile juridice la care dau naştere, au un caracter independent. 

În consecinţă nevalabilitatea unei semnături nu atrage după sine nevalabilitatea celorlalte semnături. Această 

regulă are însă ca premisă valabilitatea constituirii titlului (art. 7 din Legea nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei si biletului la ordin).  

Menţiunile facultative ale cambiei. Pe lângă menţiunile obligatorii, cambia poate cuprinde şi anumite 

menţiuni facultative sau accesorii. Aceste menţiuni (clauze) pot avea semnificaţii deosebite; unele clauze pot 

avea influenţă asupra obligaţiei cambiale; alte clauze nu produc nici un efect asupra acestei obligaţii. 

Clauzele care influenţează obligaţia cambială. Legea permite menţionarea unor clauze care 

influenţează obligaţia cambială. 

Clauza “nu la ordin”. O atare clauză are ca efect interzicerea transmiterii cambiei prin gir. În acest 

caz, cambia este transmisibilă numai în forma şi cu efectele unei cesiuni din dreptul comun (art.11 din Legea 

cambiei din Republica Moldova Nr.1527-XII din 22.06.93 si art. 13 alin. 2 din Legea nr.58/1934 din 

România asupra cambiei și biletului la ordin). 
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Indicarea unui acceptant la nevoie. Pentru a evita riscul refuzului acceptării sau a plăţii cambiei de 

către tras, trăgătorul poate indica în cambie o persoană care la nevoie să accepte ori să facă plata cambiei. 

Această clauză produce efecte numai în caz de refuz al plăţii din partea trasului. 

Ordinul de prezentare a cambiei la acceptare. Prezentarea cambiei pentru acceptarea ei de către tras 

este facultativă. Trăgătorul poate să includă în cambie ordinul de prezentare a cambiei la acceptare (art. 19 

din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 25 din Legea nr. 58/1934 din 

România asupra cambiei și biletului la ordin). În acest caz, prezentarea cambiei pentru acceptarea ei de către 

tras este obligatorie. Potrivit legii trăgătorul poate fixa şi un termen pentru prezentarea cambiei. 

 

3. Falsul reprezentant 

 

Reprezentarea cambială presupune, aşa cum am arătat, existenţa unei împuterniciri dată de mandant 

mandatarului pentru a încheia anumite acte juridice cambiale în numele şi pe seama mandantului. 

Problema este aceea de a şti care va fi situaţia în cazul în care o persoană semnează cambia ca 

reprezentant al altei persoane, fără a avea împuternicire din partea acestuia. 

Se poate susţine că într-un asemenea caz nu se naşte nici o obligaţie cambială. Într-adevăr, pretinsul 

“falsul” reprezentant nu poate fi obligat, deoarece nu a semnat cambia şi nici nu a dat împuternicire în acest 

sens, iar falsul reprezentant nu poate fi obligat întrucât din titlu rezultă că nu a înţeles să se oblige personal. 

Cu toate acestea, pentru a asigura o încredere în validitatea titlului şi deci circulaţia cambiei, legea 

recunoaşte o obligaţie în sarcina falsului reprezentant. Potrivit art. 9 din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr.1527-XII din 22.06.93, și art. 9 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei și biletului la 

ordin, acela ce pune semnătura sa pe cambie ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea 

împuternicirea de a lucra, este ţinut personal în temeiul cambiei şi dacă a plătit, are aceleaşi drepturi pe care 

le-ar fi avut pretinsul reprezentat. 

Deci în temeiul legii falsul reprezentant poate deveni personal obligat cambial, indiferent dacă a fost 

sau nu în culpă. El va fi obligat în aceleaşi condiţii ca şi pretinsul reprezentat. 

Legea consacră aceeaşi soluţii şi pentru cazul când reprezentantul a acţionat pe baza unei 

împuterniciri, dar a depăşit această împuternicire. În acest caz, reprezentantul va răspunde pentru întreaga 

sumă menţionată în cambie, iar nu numai pentru diferenţă. 

Lipsa împuternicirii respectiv depăşirea împuternicirii produce efectele menţionate, indiferent de 

calitatea în care persoana în cauză a semnat cambia (trăgător, girant, avalist).  

Falsul reprezentant sau reprezentantul care şi-a depăşit împuternicirea va avea calitatea celui 

pentru care a semnat, cu precizarea că obligaţia născută este o obligaţie proprie, iar nu o obligaţie a 

pretinsului reprezentat. Obligaţia în sarcina falsului reprezentant se produce chiar dacă el a acţionat cu bună 

credinţă, crezându-se investit cu puterea de a reprezenta. Dar dreptul împotriva acestuia nu naşte pentru 

posesorul de rea credinţă care dobândind titlul, cunoştea inexistenţa sau încetarea reprezentării. 

Din dispoziţiile art. 9 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 9 

din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei si biletului la ordin, rezultă că obligaţia falsului 

reprezentant există dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: - reprezentantul să semneze cambia cu propriul 

său nume; - din înscris să rezulte calitatea sa de reprezentant; - reprezentantul să nu fi avut împuternicire ori 

să fi depăşit limitele acesteia. 

Obligaţia cambială a falsului reprezentant se naşte în momentul când se face dovada că nu a existat o 

împuternicire ori că aceasta a fost depăşită. Deoarece cambia a fost semnată de o persoană în calitate de 

reprezentant, în mod firesc, posesorul cambiei va formula pretenţiile sale împotriva reprezentatului. Dacă 

acesta contestă existenţa împuternicirii ori invocă depăşirea împuternicirii, în temeiul legii se va naşte 

obligaţia cambială a falsului reprezentant, care va răspunde în calitatea pe care o are pretinsul reprezentat. 

În caz de litigii pentru a evita o eventuală contestaţie, posesorul cambiei poate chema în judecată atât 

pe reprezentat, cât şi pe reprezentant. Potrivit legii, dacă falsul reprezentant a plătit cambia, el va avea 

aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat. Calitatea falsului reprezentant va fi cea pe care ar 

fi avut-o reprezentatul, dacă plata ar fi fost făcută de acesta. 

Trebuie subliniat că, falsul reprezentant nu va avea nici o obligaţie cambială în cazul când 

reprezentatul ratifică actele încheiate fără împuternicire ori cu depăşirea împuternicirii. Ratificarea expresă 

sau tacită echivalează cu recunoaşterea existenţei reprezentării.  
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Concluzii 

 

Modalităţile de stabilire a scadenţei sunt prevăzute de lege. Astfel, art. 29 din Legea cambiei din 

Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și art. 36 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei 

și biletului la ordin, prevede că o cambie poate fi trasă: la vedere, la un anume timp de la vedere, la un anumit 

timp de la data emisiunii, la o zi fixă. 

Reprezentarea cambială presupune, aşa cum am arătat, existenţa unei împuterniciri dată de mandant 

mandatarului pentru a încheia anumite acte juridice cambiale în numele şi pe seama mandantului. 

Problema este aceea de a şti care va fi situaţia în cazul în care o persoană semnează cambia ca 

reprezentant al altei persoane, fără a avea împuternicire din partea acestuia. 
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