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Rezumat: În acest articol se prezintă clasificarea girurilor ȋn legislaţia cambiala internaţională, ȋn România şi 

Republica Moldova. În condiţiile formării economiei de piaţă în Republica Moldova şi România, au fost luate măsuri ȋn 

ceea ce priveşte utilizarea cambiei în raporturile comerciale interne şi internationale. Circulaţia juridică a cambiei se 

realizează, chiar dacă nu a fost trasă explicit la ordin, prin gir. Clasificarea  girurilor este variată în funcţie de 

indicarea beneficiarului şi după efectele pe care le produc. 
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Introducere 

 

Cambia este definită ca fiind un ȋnscris prin care o persoană, denumită trăgător sau emitent, dă 

dispoziţie altei persoane, numită tras, să plătească la scadenţă o sumă de bani unei a treia persoane, numită 

beneficiar, sau la ordinul acesteia[1]. 

Circulaţia juridică a cambiei se realizează, chiar dacă nu a fost trasă explicit la ordin, prin gir. Acesta 

constă în declaraţia posesorului (girant) că transferă altei persoane (giratar) anumite drepturi izvorâte din 

titlu. Girul intervine în mod normal înainte de scadenţă. Totuşi, chiar girul ulterior datei de exigibilitate 

produce aceleaşi efecte, cu condiţia să fie făcut anterior protestului de neplată sau înainte de expirarea 

termenului acordat de lege în acest scop. 

Clasificarea girurilor este variată în funcţie de indicarea beneficiarului şi după efectele pe care le 

produc. Astfel, după indicarea beneficiarului, girul poate fi plin, în alb şi la purtător. Girul în alb există atunci 

când nu se prevede numele giratarului. In acest caz girantul doar a semnat fără a indica numele persoanei 

giratarului. Girul la purtător se deosebeşte de girul în alb numai în privinţa desemnării giratarului potrivit 

formulei „plătiţi către prezenta persoană”. După efectele pe care le poate produce girul este propriu şi 

impropriu. Girurile proprii sunt constituite din girul nominativ, girul în alb şi girul la purtător. 

 

1. Aspecte generale privind girurile  

 

Sunt un număr de criterii în U.N.C.I.T.R.A.L., New York, 1988 după care se clasifică girurile şi care 

reflectă criteriile instituite în dreptul anglo - american. În dreptul anglo - american, clasificarea girurilor 

porneşte de la cauzele ce stau la baza transmiterii titlului prin gir. Astfel, există două motive care explică 

circulaţia prin gir: unul, care constă în intenţia de a modifica transmisibilitatea titlului (engl. „negotiation”), 

iar celălalt, în dorinţa de a afecta răspunderea, în sensul de întindere a drepturilor şi obligaţiilor (engl. 

„liability”) titularului cambiei [2]. 

Conform primului criteriu, cel ce deţine titlul, pentru a efectua o transmitere valabilă a acestuia: 
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a) fie trebuie să îl gireze specificând numele persoanei (giratarul) căreia, sau la al cărei ordin, 

urmează a se face plata; obligaţia precizării numelui giratarului corespunde girului special (engl. „special“) 

[3]. 

b) fie este suficientă depunerea semnăturii girantului, precizarea numelui persoanei căreia i se 

transmite titlul nemaifiind necesară; motiv pentru care girul poartă denumirea de gir în alb (engl. „blank”) şi 

transformă titlul din unul la ordin, în unul la purtător (engl. „bearer paper”) [4]. 

Cambia trebuie prezentată pentru acceptare în termenul şi la locul prevăzut de lege. Posesorul 

cambiei sau deţinătorul acesteia poate prezenta cambia pentru acceptare până la scadenţă, cu exceptarea 

cazurilor când prezentarea este obligatorie[5], (art. 18 din Legea cambiei din Republica Moldova Nr. 1527-

XII din 22.06.93 şi art. 24 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei şi biletului la ordin). Deci, 

prezentarea se poate face oricând până la scadenţă; după această dată se poate cere numai plata. Circulaţia 

titlului va trebui să se limiteze la anumite domenii ale activităţii comerciale, cum ar fi cel bancar sau 

circulaţia titlului să producă doar o parte din efectele girului, motiv pentru care este cunoscut sub denumirea 

de gir restrictiv (engl. „restrictiv”). Clauzele specifice girului restrictiv conţin: fie o condiţie, pe care, dacă o 

îndeplineşte, giratarul-dobânditor al titlului, îşi poate exercita drepturile cambiale (engl. conditional 

restrictive indorsement”); fie o sintagmă ce exprimă finalitatea de a obţine depositarea sau încasarea titlului 

(engl. „for collection” sau „for deposit” sau „pay any bank”); fie transmiterea titlului în beneficiul unei 

persoane (engl. „trust indorsement”); fie interzicerea expresă a transmiterii titlului (engl. „prohibit further 

transfer”). Cele mai multe dintre girurile restrictive impun giratarului o anumită conduită; de exemplu 

deţinerea titlului la dispoziţia unei persoane, sau depozitarea acestuia în numele cuiva.  În legătură cu 

aceste giruri se pune problema răspunderii băncii ce intermediază sau depozitează titluri conţinând astfel de 

clauze şi este de menţionat că, în mod expres, dreptul american exclude orice răspundere a băncii, cu excepţia 

obligaţiilor ce şi le-a asumat în raporturile directe cu persoana ce a preluat imediat titlul de la bancă sau faţă 

de persoana ce prezintă titlul la plată [6]. 

Indiferent de forma în care se prezintă, girurile restrictive conferă giratarului următoarele 

prerogative: de a obţine plata titlului; de a exercita toate drepturile ce le avea girantul său; de a transmite titlul 

în limitele stabilite prin însuşi titlul; în dreptul englez clauza ce interzice circulaţia titlului este eficace; pe 

când în dreptul american, giratarul poate să-l transmită mai departe, cu unele limite. Din punctul de vedere al 

răspunderii (engl. „liability”), cel de-al doilea criteriu de clasificare a girurilor în common-law, distingem 

între giruri necalificate (engl. „unqualified endorsement”) şi giruri calificate (engl. „qualified endorsement”) 

[7]. 

În dreptul american, în cazul girului necalificat, girantul îşi asumă obligaţia de plată faţă de giratarul 

său imediat şi faţă de giratarii ulteriori (caz în care ordinea în care se face plata este inversă celei în care s-a 

girat titlul, ceea ce dă naştere unui şir al răspunderii secundare sau de regres - engl. „secondary chain of 

liability”), dacă titlul este refuzat la acceptare sau plată (engl. „dishonored”) şi dacă cel ce este urmărit la 

plată a fost încunoştiinţat (engl. „proper notice is given”) în mod valabil. Girul necalificat este regula, cel 

calificat - excepţia. Orice gir ce nu conţine în mod expres o clauză care să excludă orice răspundere, se 

prezumă a fi necalificat. Girul calificat este cel ce exclude orice tip de răspundere; exemplul clasic 

constituindu-l girul ce conţine clauza „fără regres” sau „fără garanţie” (engl. „without recourse”). Dobândind 

un astfel de titlu, giratarul trebuie să înţeleagă că girantul nu şi-a asumat obligaţia platii în cazul refuzului de 

acceptare sau de plată (engl. „if the instrument îs dishonored”) [8]. 

În concluzie, diferenţele dintre clasificarea girurilor în dreptul englez şi cel american constau în 

efectele ce le produc faţă de giratarul – dobânditor, în sensul că: în timp ce în dreptul englez giratarul poate 

dobândi cel mult statutul de deţinător al titlului (engl. „holder”); pe când în dreptul american poate deveni 

chiar posesor legitim (engl. „holder în due course”); deşi în dreptul englez interdicţia transmiterii mai departe 

a titlului este eficace în dreptul american, în ciuda unei clauze prohibitive, titlul continuă să circule, dar cu 

unele limite [9]. 
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2. Clasificarea girurilor după modurile de circulaţie 

 

În funcţie de modurile de circulaţie, putem distinge transmiterea de drept comun (sau improprie) şi 

cea de drept cambial (sau proprie) [10]. În dreptul român, observăm că această clasificare a fost preluată de 

doctrină, dar cu unele modificări. Unii autori [11] extind clasificarea circulaţiei de drept comun în 

subdiviziunile: cesiune, gir posterior protestului şi prin succesiune, iar de drept cambial în: regulată, având ca 

şi cauză fie negoţul [12], fie transmiterea „ope legis” [13] şi anormală, după cum se prezintă ca efect al 

clauzei „nu la ordin”, al excluderii răspunderii de acceptare şi plată, al renunţării la dresarea protestului de 

neacceptare sau neplată, al limitării efectelor girului fie la dreptul de încasare, fie la un drept de gaj şi în fine, 

al girului în uzufruct [14]. O formă recentă [15] a acestei clasificări distinge între circulaţia cambială 

normală, prin gir propriu, incluzând girul complet, cumulativ, alternativ şi girul incomplet (în alb şi la 

purtător), cu varianta cambială şi subsecventă de drept comun şi, în fine, circulaţie cambială anormală, prin 

gir impropriu sau anormal; respectiv: pentru procură, pentru încasare, pentru garanţie, gir simulat şi fiduciar, 

gir anterior protestului de plată sau după expirarea termenului de facere a acestuia [16]. 

 

3. Clasificarea girurilor în funcţie de obiectul transmiterii 

 

În funcţie de obiectul transmiterii deosebim între girul translativ - incluzând transmiterea drepturilor 

şi a garanţiilor decurgând din cambie, legitimarea şi garanţia acceptării şi a plăţii - şi netranslativ [17]. 

 

4. În funcţie de formă sau indicarea beneficiarului, girul se prezintă sub următoarele categorii: 

girul plin sau complet, girul în alb si girul la purtător. 

4.1.Girul plin sau complet. Girul plin sau complet [18] denumit şi girul plin constă într-o declaraţie a 

girantului semnată de acesta, care cuprinde ordinul adresat debitorului principal (trasul) de a plăti persoanei 

indicate de girant suma de bani menţionată în cambie. 

Potrivit art. 13 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930,  art. 12 din Legea cambiei din Republica Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 15 din 

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin din România, girul trebuie să fie scris pe cambie [19]. 

Dacă datorită numărului mare de giruri spaţiul nu este suficient, legea admite ca girul să fie scris pe o foaie 

lipită la înscrisul cambial (allonge), cu excluderea unei foi separate. 

În absenţa unei dispoziţii legale, menţiunea privind girul figurează, de obicei, pe dosul titlului 

(endossement). Datorită acestui fapt, transmiterea cambiei prin gir este cunoscută şi sub numele de andosarea 

cambiei. Girul poate fi scris pe faţa cambiei, însă cu precizarea clară a naturii operaţiunii juridice, pentru a nu 

fi confundată cu un aval. Girul se exprimă printr-o formulă adecvată :“plătiţi lui..” sau “plătiţi la ordinele 

lui…”, “în favoarea lui…” sau chiar printr-o simplă formulă, cum ar fi de exemplu : “lui X”. În cazul girului 

plin, această formulă trebuie să cuprindă numele şi prenumele, respectiv denumirea giratarului. Desemnarea 

giratarului se face după aceleaşi reguli ca şi indicarea beneficiarului. Menţiunea cuprinzând girul trebuie 

însoţită de semnătura autografă a girantului. Semnătura trebuie să cuprindă elementele cerute de lege pentru 

orice semnătură cambială (art. 4 din Legea cambiei din Republica Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 

8 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin din România). 

Legea nu cere indicarea datei girului şi nici locul unde el s-a efectuat. Menţionarea datei girului 

prezintă interes însă pentru stabilirea capacităţii girantului şi pentru determinarea efectelor girului. Girul 

nedatat este prezumat a fi făcut înainte de expirarea termenului stabilit de lege pentru dresarea protestului 

(art. 22 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin din România). Data girului va putea 

fi dovedită prin orice mijloc de probă admis de Codul civil. 
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Cu toate că legea nu o prevede, transmiterea cambiei prin gir impune şi predarea titlului către giratar. 

Numai având posesiunea titlului, giratarul îşi va putea valorifica titlul dobândit. Totodată, prin remiterea 

titlului, giratarul este pus la adăpost împotriva unei eventuale revocări a girului de către girant, prin ştergerea 

menţiunii din titlu. 

4.2.Girul în alb. Pe lângă girul complet sau girul plin, legea reglementează şi girul în alb [20]. Girul 

este valabil şi fără arătarea giratarului sau dacă girantul a pus numai semnătura [21]. 

Potrivit art. 13 alin. 2 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930, art. 12 din Legea cambiei din Republica Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 15 alin. 2 

din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin din România, girul în alb este girul care nu arată 

numele giratarului. Girul în alb (indorsement în blank) este acela în care persoana giratarului nu este indicată 

sau cu alte cuvinte este girul care nu conţine persoana beneficiarului(giratarului), ci doar semnătura girantului 

[22]. 

Cu alte cuvinte între girul la purtător şi girul ȋn alb există totuşi o diferenţă [23] formală, deoarece 

girul ȋn alb nu cuprinde nicio indicaţie relativ la persoana giratarului, pe când girul la purtător cuprinde 

indicaţia persoanei determinate prin posesia titlului [24]. 

Girul în alb (indorsement in blank) este acela în care beneficiarul nu este menţionat [25]. Legea 

tratează o cambie care poartă un astfel de gir drept o cambie la purtător. Cu toate acestea, legea permite ca o 

astfel de cambie să fie transformată într-o cambie cu gir special, autorizând posesorul ei să o completeze 

astfel încât să se scrie deasupra semnăturii girantului ordinul astfel încât cambia să se plătească lui la ordinul 

lui [26]. Girul în alb apare ca un gir ale cărui condiţii de formă sunt simplificate. Girul în alb este valabil cu 

singura condiţie să existe semnătura girantului pusă pe dosul cambiei sau pe adaos (allonge). Semnătura nu 

poate figura pe faţa cambiei, deoarece ea ar putea fi interpretată ca un aval ori acceptare a cambiei. 

Prin recunoaşterea girului în alb, legiuitorul urmăreşte să uşureze circulaţia cambiei. Întrucât girul 

este în alb, posesorul cambiei o poate transmite printr-o simplă tradiţiune. Mai mult, neexistând numele său 

menţionat pe cambie, posesorul nu îşi asumă nici o răspundere faţă de dobânditorii succesivi ai cambiei. 

Posesorul unei cambii în alb are anumite drepturi pe care poate să le exercite în condiţiile art. 14 din 

Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 1930, art. 13 din Legea 

cambiei din Republica Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 16 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin din România. 

Astfel, posesorul cambiei poate să completeze girul cu propriul său nume, indicându-se ca giratar. 

Legea permite completarea girului şi cu numele altei persoane căreia posesorul urmăreşte să-i transmită titlul. 

În acest caz, posesorul nu devine obligat cambial şi deci nu are o răspundere cambială. În locul completării 

girului în alb, posesorul are dreptul să gireze cambia mai departe, printr-un gir plin, în alb sau la purtător. 

Semnând cambia în calitate de girant posesorul cambiei devine giratar al girului în alb şi în consecinţă, el are 

drepturile şi obligaţiile oricărui girant. Posesorul cambiei are dreptul să predea titlul unei terţe persoane, fără 

să completeze girul în alb şi fără să gireze cambia. În acest caz, cambia se transmite prin simpla tradiţiune a 

titlului. Întrucât posesorul cambiei nu semnează cambia ca girant, el nu deveni obligat cambial. 

4.3. Girul la purtător. Pentru a susţine aceeaşi idee, aceea a facilitării circulaţiei cambiale, Convenţia 

cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 1930, Legea cambiei din Republica 

Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin recunosc şi girul 

la purtător. Potrivit art.12 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930 o andosare „la purtător“ este echivalentă unei andosări ȋn alb, art. 13 din Legea cambiei din 

Republica Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 14 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi 

biletului din România “girul la purtător” este echivalentul unui “gir în alb” [27]. Deci girul la purtător are 

valoarea şi efectele juridice ale girului în alb [28]. 

Între girul în alb şi cel la purtător, există doar o diferenţă formală: girul în alb nu cuprinde nici o 

indicaţie relativ la persoana giratarului, pe când girul la purtător cuprinde indicaţia persoanei determinate prin 
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posesia titlului [29]. Beneficiarul girului la purtător se legitimează prin simpla prezentare a titlului. El poate 

transmite titlul mai departe prin tradiţiune simplă. Totodată, întrucât girul la purtător produce efectele girului 

în alb, posesorul titlului poate să redea cambiei atributele de titlu la ordin, prin completarea girului cu numele 

său ori al altei persoane. 

 

5. Girurile improprii 

 

Girurile care nu produc efectele specifice raportului cambial, în special efectul translativ, ori produc 

numai unele din aceste efecte sunt considerate giruri anormale sau improprii. Fac parte din această categorie: 

girul cu clauza “nu la ordin” ; girul cu clauza “pentru procură”, girul cu clauza “în garanţie”, girul cu clauza 

“fără garanţie” [30], girul de întoarcere, girul după protest, girul fiduciar, girul simulat.  

 

Concluzii 

 

Clasificarea  girurilor este variată în funcţie de indicarea beneficiarului şi după efectele pe care le 

produc. Astfel, după indicarea beneficiarului, girul poate fi plin, în alb şi la purtător. Girul în alb există atunci 

când nu se prevede numele giratarului. In acest caz girantul doar a semnat fără a indica numele persoanei 

giratarului. Girul la purtător se deosebeşte de girul în alb numai în privinţa desemnării giratarului potrivit 

formulei „plătiţi către prezenta persoană”. După efectele pe care le poate produce girul este propriu şi 

impropriu. Girurile proprii sunt constituite din girul nominativ, girul în alb şi girul la purtător. Girurile care 

nu produc efectele specifice raportului cambial, în special efectul translativ, ori produc numai unele din 

aceste efecte sunt considerate giruri anormale sau improprii. 
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