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Abstract: Din cauza utilizării ei pe scară largă şi în raporturile comerciale internaţionale, cambia a făcut 

obiectul unei reglementări juridice unitare. 

Desigur că Legea nr. 58 din 1 mai 1934 asupra cambiei şi biletului la ordin a folosit ca model legea 

italiană asupra cambiei şi biletului la ordin din 14 decembrie 1933, care se întemeia pe legea uniformă a cambiei şi 

biletului la ordin.
 

Cambia plătibila la dată fixă sau la un termen de la emisiune trebuie prezentată spre plată la scadenţă sau 

în una dintre următoarele două zile consecutive scadenţei, la locul şi la adresa indicate în cambie. Plata poate fi 

cerută numai de posesorul legitim, prin prezentarea cambiei. Titlul trebuie prezentat debitorului principal sau 

persoanei desemnate să plăteasca pentru el. Persoanele obligate să plătească suma prevăzută în titlu sunt 

acceptantul (trasul, indicatul le nevoie, intervenientul), giranţii şi avaliştii. 

Prezentarea titlului se poate face în original sau prin trunchiere, procedeu informatic aplicabil numai 

cambiilor acceptate, prin care informaţiile esenţiale ale cambiei şi imaginea acesteia sunt trecute pe un suport 

electronic şi transmise astfel instituţiei de credit care are poziţia cambială de tras sau de acceptant. 

 

Cuvinte cheie: prezentare; plată; cambie. 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

Relaţiile comerciale internaţionale implică operaţii de credit, deoarece în cadrul acestor relaţii 

există obligaţii afectate de termen, unul din elementele ce caracterizează creditul. Într-adevăr, creditul se 

caracterizează prin unele trăsături, cum ar fi: factorul timp, încredere, risc şi lipsa oricărei idei de 

speculaţie, cu alte cuvinte creditul implică un decalaj în timp între două prestaţii: cea a creditorului, 

actuală, şi cealaltă, a celui creditat, viitoare, operaţii pe care creditorul le acceptă fiindcă are încredere în 

cel căruia îi acordă credit (deseori luându-şi, de altfel, şi unele garanţii în această privinţă), riscul inerent 

unor atare operaţii şi în sfârşit lipsa oricărei idei de speculaţie (creditorul) având doar o remuneraţie 

corespunzătoare dobânzii pentru un împrumut. 

 Din cauza utilizării ei pe scară largă şi în raporturile comerciale internaţionale, cambia a făcut 

obiectul unei reglementări juridice unitare. În anul 1930, s-a încheiat la Geneva convenţia referitoare la 

legea uniformă a cambiei şi biletului la ordin. 

 Cu toate că România nu a aderat la această convenţie, cele mai multe prevederi ale legii uniforme 

au fost preluate în legea română. Desigur că legea nr. 58 din 1 mai 1934 asupra cambiei şi biletului la 

ordin [1] a folosit ca model legea italiană asupra cambiei şi biletului la ordin din 14 decembrie 1933, care 

se întemeia pe legea uniformă a cambiei şi biletului la ordin.[2]
 

 Cuvântul “la cerere”înseamnă “la vedere”şi îi solicită trasului să onoreze cambia la scadenţă. 
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 Cambia poate, de asemenea, să fie plătită la o dată fixată în viitor sau la o dată determinabilă în 

viitor. 

 

CONFIGURAŢIA PLĂŢII 

 

 Legea a acordat o atenţie deosebită plăţii, reglementând, concret şi cât se poate de precis: obiectul 

plăţii, persoanele care o pot cere, în ce termene şi condiţii plata este liberatorie, modalităţile de plată şi 

mijloacele pentru realizarea silită a plăţii în caz de refuz. 

 Obligaţia plăţii cambiei este, în principiu, cherabilă, ceea ce impune cerinţa de a i se cere 

debitorului, la scadenţa indicată, să efectueze plata. 

 Dar este posibil ca plata să devină portabilă, daca emitentul şi beneficiarul cad de acord, prin 

indicarea ca loc de plată a domiciliului creditorului. 

 Întrucat cambia are o circulaţie prin gir intensă, debitorul necunoscând în momentul scadenţei 

cine este creditorul, legea prevede ca posesorul cambiei să ceară debitorului principal plata cambiei 

prezentându-i titlul cambiei. 

 Articolul 38 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930 prevede faptul că posesorul unei cambii la zi fixă sau la un anumit termen de la emitere ori 

de la vedere trebuie să prezinte cambia la plată, fie în ziua în care este plătibilă, fie în una din cele două 

zile lucrătoare care urmează. Prezentarea unei cambii la o casă de compensare echivalează cu o prezentare 

la plată.  

 Considerând creditor al cambiei pe cel care o posedă la data exigibilitatii plăţii, art.41 din Legea 

nr.58/1934 a cambiei şi a biletului la ordin prevede obligaţia acestuia să o prezinte debitorului principal 

(trasul-acceptant) fie în ziua scadenţei, fie în cele două zile lucrătoare care urmează. 

 Persoana care cere plata, prezentând cambia, trebuie să fie un posesor legitim al acestuia, 

legitimându-se cu un şir neîntrerupt de giruri. Dacă prezentarea spre acceptare este facultativă, putând-o 

face orice detentor al cambiei, în schimb, dat fiind caracterul obligatoriu al prezentării pentru plată, se 

impune ca acel ce cere plata să fie un posesor al cambiei, deci să fie îndreptăţit a obţine plata. 

 Cererea de plată şi prezentarea cambiei trebuie efectuate riguros în zilele prevăzute de lege. 

 Jurisprudenţa în interpretarea datei acestei obligaţii, invocând un text din legea austriacă din 

1912, identic cu art. 41 al legii cambiei române, a decis că cele două zile de protest se socotesc separat de 

ziua plăţii. 

 Dacă scadenţa cade într-o zi de sărbătoare legală, ea se prorogă pentru a doua zi, caz în care 

protestul poate fi dresat în celelalte două zile lucrătoare, iar dacă cea de a doua zi cade într-o sărbătoare 

legală, protestul poate fi făcut în urmatoarea zi lucrătoare.  

 Posesorul cambiei cerând la scadenţă plata, trebuie să prezinte real şi efectiv titlul cambial 

respectiv. Această prezentare fiind imperativă nu se poate elimina prin clauza de scutire, nici o dată cu 

scutirea de protest şi nici separat. 

 Prezentarea efectivă a cambiei pentru neplată are scopul de a încunoştiinţa pe trasul acceptant - 

debitor principal - despre persoana creditorului şi a-l pune astfel în situatia de a plăti sau de a refuza plata. 

Prin aceasta se clarifică şi poziţia debitorilor de regres, care în caz de refuz de plată a debitorului 

principal, constatată prin protest, vor fi antrenaţi la plată. 

 Clauza”fără protest”sau “fără cheltuieli”nu scuteşte pe posesorul cambiei de prezentarea cambiei 

la plată conform art.51 alin.1 din Legea nr.58/1934 a cambiei şi a biletului la ordin. De asemenea, nu se 

admite a se insera o clauză specială de exonerare a prezentării. 



 Prezentarea cambiei la o casă de compensaţii echivalează cu o prezentare pentru plată. 

 Pentru ca o cambie să poată fi prezentată la plată la o casă de compensaţii este necesar ca trasul - 

acceptant să fie membru al acelei case şi sediul acesteia să fie în localitatea de plată a cambiei. 

 Spre deosebire de prezentarea pentru acceptare care se poate repeta a doua zi, prezentarea pentru 

plată se poate face numai o singură dată înăuntrul termenului prevăzut conform art.42 din Legea 

nr.58/1934 a cambiei şi a biletului la ordin. Nici unul din obligaţii cambiali cărora urmează a li se 

prezenta cambia pentru plată nu pot cere a doua prezentare. Totuşi, posesorul cambiei, în favoarea 

exclusivă a căruia este stabilit termenul, poate să prezinte cambia o dată sau de mai multe ori, cu condiţia 

ca actul de protest să se întocmească în limita celor două zile, sub sancţiunea pierderii dreptului la 

regres.[3] 

 Plata ca principal efect al obligaţiilor şi ca mod de stingere a lor este reglementată atât de Codul 

Civil din 2009, de Convenţia Naţiunilor Unite privind cambiile internaţionale şi biletele la ordin 

internaţionale - New York, 1988, de Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la 

ordin, Geneva 1930 şi de Legea nr.58/1934 a cambiei şi a biletului la ordin. 

 În sensul dreptului civil prin plată înţelegem executarea de bunăvoie a obligaţiilor. Cu alte cuvinte 

“obligaţia se stinge prin plată atunci când prestaţia datorată este executată de bunăvoie. Plata constă în 

remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestatii care constituie obiectul 

însuşi al obligatiei”.[4] 

 Ea are două accepţiuni: 

a) plata în sens larg, adică executarea obligaţiei civile de bunăvoie, indiferent de felul prestaţiei ce 

formează obiectul ei;şi 

b) plata în sens restrâns, adică executarea unei obligaţii care are drept obiect o sumă de bani. 

 Reglementările privind plata cambiei au fost necesare spre a se face legătura între principiile 

dreptului comun şi cerinţele specifice ale părţii cambiale. 

 Prin plata cambiei se înţelege executarea prestaţiei specifice cambiei, prevăzută în cambie, în 

condiţiile stabilite prin acest titlu de credit. 

 Trunchierea. Potrivit Legii nr.58/1934, art.46 aşa cum a fost modificată prin O.U.G. 39/2008, 

prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin trunchiere.[5] 

 Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: 

a) transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cambia originală; 

b)reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic; 

c) trasmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile anterioare către instituţia de credit 

plătitoare. 

 Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi 

prezentarea la plată a cambiei originale. 

 Pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate. 

 Instituţia de credit când prezintă la plată o cambie prin trunchiere se obligă pe de o parte să 

verifice dacă acea cambie în original respectă în formă şi în conţinut prevederile legale, iar pe de altă 

parte să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise 

electronic cu datele din cambia în original conform art. 44 alin.1 din Legea 58/1934 a cambiei si biletului 

la ordin. 

 Refuzul total sau parţial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face în formă 

electronică de către instituţia de credit plătitoare. 



 Condiţii de valabilitate. Pentru ca plata unei cambii să fie valabil făcută se cer îndeplinirea 

următoarelor condiţii: 

a) plătitorul (cel ce face plata) să fie capabil, să aibă deci capacitatea de a plăti. În această privinţă 

se aplică regulile generale ale capacităţii civile după care sunt capabile a se obliga cambial toate 

persoanele care se pot obliga valabil prin contract; 

b) plătitorul să nu fie în stare de faliment; 

c) să se facă numai după ce debitorul a constatat că destinatarul are legitimarea posesiei titlului 

obţinută printr-un şir neîntrerupt de giruri; 

d) să se facă la scadenţă [6] şi 

e) să nu se facă cu scopul de a frauda sau plata să nu fie rezultatul unei greşeli grave.[7] 

 În materia prezentării cambiei pentru plata funcţionează regula potrivit căreia plata este cherabilă, 

ci nu portabilă. Din această cauză cambia trebuie prezentată la plată, în locul precizat în cuprinsul ei şi la 

scadenţa fixată. Aceasta înseamnă că creditorul trebuie să caute pe debitor în ziua şi la locul stabilit în 

cambie pentru a-i pretinde plata sau pentru a adresa protestul. 

 Dacă creditorul nu se prezintă, drept sancţiune, pierde acţiunea în regres în contra giranţilor (nu 

însă şi în contra debitorului direct obligat). În contra obligaţilor direcţi acţiunea cambială nu este supusă 

vreunei decăderi. Prescripţia însă operează afară numai dacă este vorba de o cambie domiciliată. 

 Trasul, acceptantul şi emitentul sunt ţinuţi de obligaţia plăţii cambiei prejudiciate, (dacă posesorul 

nu a făcut protestul la scadenţă-situaţie în care el este decăzut din acţiunea de regres) dacă acţiunea 

cambială nu s-a prescris.[8] 

 Pentru asigurarea eficienţei cambiei, legea reglementează principiile privind plata cambiei. Prin 

lege se determină cine are dreptul la plată şi cui i se poate cere plata, data şi locul plăţii, condiţiile plăţii şi 

efectele pe care le produce plata. 

 In vederea achitării sumei de bani prevazute în titlu, cambia trebuie prezentată la plată. 

 Prezentarea cambiei la plată este necesară nu numai pentru că altfel nu se poate face plata, ci şi 

pentru că ea este o condiţie indispensabilă pentru dresarea în mod valabil a protestului, în cazul refuzului 

de plată. Totodată, prezentarea cambiei la plată este o cerinţă care trebuie satisfăcută prealabil oricărei 

cereri de chemare in judecată. 

 Având în vedere rolul pe care îl îndeplineşte, prezentarea cambiei la plată trebuie să fie reală şi 

efectivă. Cel îndreptăţit la plată trebuie să prezinte celui obligat cambia pentru plata sumei de bani 

menţionate în titlu. 

 Prezentarea cambiei şi deci dreptul la plată conform art. 43 din Legea 58/1934 a cambiei si 

biletului la ordin îl are posesorul legitim al titlului. Mai departe art.18 din aceeaşi lege prevede faptul că 

acesta poate fi beneficiarul indicat de trăgător în cambie sau giratarul, care se legitimează printr-un şir 

neîntrerupt de giruri, în condiţiile legii. 

 Debitorul are obligaţia să verifice identitatea posesorului titlului. În cazul unei cambii transmise 

prin gir, el este dator să verifice regulata succesiune a girurilor, dar nu şi autenticitatea semnăturilor 

giranţilor conform art. art.43, alin.3 din legea sus menţionată. 

 Legea nu arată cui trebuie să i se prezinte cambia pentru plată, dar soluţia se poate da pe baza 

principiilor care guvernează cambia. 

 Plata cambiei se poate cere, în primul rând, trasului acceptant, care este debitorul principal al 

cambiei.[9] 

Cambia se prezintă trasului pentru plată, chiar şi în cazul când a refuzat acceptarea, deoarece 

refuzul acceptării nu exclude dreptul trasului de a plăti cambia. 



 Plata cambiei se poate cere domiciliatarului, când acesta a fost indicat în cambie. 

 Potrivit legii, plata cambiei poate fi cerută şi direct de la avalistul trasului, dacă există un 

asemenea garant. 

 În subsidiar, cambia poate fi prezentată la plată debitorilor de regres, dacă au fost îndeplinite 

formalităţile legale. 

 Plata cambiei se poate cere la scadenţă. Aşa cum am arătat, scadenţa poate fi determinată la 

emiterea titlului (scadenţa la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emisiunii) sau poate fi 

determinată ulterior de posesorul cambiei (scadenţa la vedere sau la un anumit termen de la vedere). 

 Art.41 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin prevede următorul aspect: când scadenţa 

este la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emisiunii ori de la vedere, cambia trebuie prezentată la 

plată, fie în ziua scadenţei, fie într-una din cele două zile lucrătoare care urmează. 

 Cambia care nu este plătită la vedere trebuie prezentată la plată de posesorul ei în ziua scadenţei 

sale sau la cel mult două zile de la aceasta. Prezentarea la plată trebuie efectuată în locul desemnat pe 

cambie. Cel care plăteşte cambia poate pretinde ca aceasta să-i fie predată cu menţiunea de achitare scrisă 

de posesor. Posesorul nu poate refuza o plată parţială. În cazul unei plăţi parţiale, cel care plăteşte (trasul) 

poate cere să se facă pe cambie menţiune de plată şi să i se dea o chitanţă.[10] 

 În cazul scadenţei “la vedere’, cambia este plătibilă la prezentare. Ea trebuie prezentată însa în 

termen de un an de la data emiterii sau, dupa caz, în termenele fixate de trăgător sau girant conform art.37 

din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Mai departe art.42 din aceeaşi lege stipulează: cambia trebuie să fie prezentată pentru plată la 

locul şi adresa indicată în titlu. 

 Potrivit legii, locul plăţii este localitatea arătată în cambie ori, în lipsă, cea indicată lângă numele 

trasului. 

 Dacă în cambie nu se indică şi adresa plătitorului, cambia trebuie prezentată pentru plată, după 

caz, la domciliul trasului sau al persoanei indicate să plătească pentru el ori la cel al intervenientului. 

 Pentru a fi valabilă, plata trebuie să îndeplinească anumite condiţii prevăzute de lege. 

 Astfel, plătitorul să fie capabil şi să nu fi fost supus procedurii falimentului. 

 Apoi, plata să se fi făcut la scadenţă. Posesorul cambiei nu este obligat să primească plata înainte 

de scadenţă. Plata anticipată se face pe riscul trasului- art.44 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. 

 În sfârşit, plata să se fi făcut fără fraudă sau greşeală gravă a plătitorului. 

 Potrivit legii, plata parţială este valabilă, neputând să fie refuzată. 

 În caz de refuz al unei plăţi parţiale, posesorul cambiei este decăzut din acţiunea de regres pentru 

suma oferită şi neprimită şi pentru accesoriile acesteia. 

 Dacă se face o plată parţială, trasul poate cere posesorului plătit să se facă pe cambie menţiune de 

această plată şi să i se dea o chitanţă. 

 În cazul când o cambie este plătibilă într-o monedă străina care nu are curs la locul plăţii, suma 

poate fi plătită în monedă naţională, după valoarea ei în ziua scadenţei conform art. 45 din Legea 58/1934 

a cambiei şi biletului la ordin. 

 Cambia plătibilă la dată fixă sau la un termen de la emisiune trebuie prezentată spre plată la 

scadenţă sau în una dintre următoarele două zile consecutive scadenţei, la locul şi la adresa indicate în 

cambie. Plata poate fi cerută numai de posesorul legitim, prin prezentarea cambiei. Titlul trebuie prezentat 

debitorului principal sau persoanei desemnate să plătească pentru el. Persoanele obligate să plătească 

suma prevazută în titlu sunt acceptantul (trasul, indicatul la nevoie, intervenientul), giranţii şi avaliştii. 



 Prezentarea titlului se poate face în original sau prin trunchiere, procedeu informatic aplicabil 

numai cambiilor acceptate, prin care informaţiile esenţiale ale cambiei şi imaginea acesteia sunt trecute pe 

un suport electronic şi transmise astfel instituţiei de credit care are poziţia cambială de tras sau de 

acceptant. 

 Plata titlului de credit la scadenţă, atunci când este făcută de trasul acceptant, are ca efect 

stingerea obligaţiilor cambiale. Atunci când plata este făcută de trăgător, giranţi, avalişti sau alţi debitori 

cambiali, aceştia au dreptul să se regreseze asupra trasului acceptant. Plata anticipată se poate face numai 

cu consimţământul posesorului cambiei.[11] 

 De asemenea cambia poate servi pentru plata datoriei pe care trăgătorul o are la beneficiar, 

înlocuind circulaţia banilor în numerar: în loc ca trasul să plateasca trăgătorului şi acesta să achite datoria 

sa faţă de beneficiar, trăgătorul dă ordin trasului să plătească direct beneficiarului. Pe de altă parte, 

datorită faptului că trata la ordin poate fi transmisă prin gir, aceasta poate servi la acoperirea obligaţiilor 

de plată între participanţii la lanţul andosării. Astfel, beneficiarul unei trate, care are o datorie faţă de un 

terţ, poate plăti cu trata, andosând-o în favoarea creditorului său, care devine noul beneficiar al 

cambiei;acesta poate s-o utilizeze în acelaşi fel pentru plata propriilor datorii. 

 Plata prin trată - în cele două variante de mai sus - nu este una perfectă, pentru că acest instrument 

nu reprezintă bani efectivi. Obligaţiile sunt stinse prin trată numai temporar, sub rezerva încasării cambiei 

la scadenţă de către ultimul beneficiar.[12] 

 Posesorul cambiei plătibile la o zi fixă sau la un anume termen de la data emiterii sau de la vedere 

trebuie să ceară debitorului plata fie în ziua în care este plătibilă cambia, fie într-una din cele două zile 

lucrătoare care urmează zilei plăţii. Dacă în intervalul celor două zile lucrătoare admise pentru amânarea 

plăţii peste ziua în care este plătibilă cambia intervine o sărbătoare legală de o zi sau mai multe, numărul 

de zile reprezentând sărbătoarea legală se adaugă toleranţei de două zile lucrătoare menţionate.[13] 

 Întrucât cambia circulă de la un posesor la altul, iar trasul nu îl cunoaşte pe beneficiar, cambia 

trebuie să fie prezentată la plată sau trasului, sau băncii la care a fost domiciliată cambia.[14] 

 Data plăţii se stabileşte conform criteriilor prevăzute de art.41. Cambia cu scadenţă la o zi fixă 

sau la un anumit termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie să fie prezentată la plata în ziua 

scadenţei sau în cele două zile lucrătoare următoare. Cambia cu scadenţă la vedere este plătibilă la 

prezentare, dar nu mai târziu de un an de la emitere, cu posibilitatea de prelungire sau de reducere a 

termenului. Cambia cu scadenţă în alb este plătibilă la vedere. Trăgătorul poate stipula că o cambie 

plătibilă la vedere nu trebuie să fie prezentată spre plată înaintea unei anumite date conform art.37 alin.1 

şi 2 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 În acest caz, termenul de prezentare curge de la aceasta dată. 

 Locul plăţii se determină conform criteriilor prevăzute de art.42 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. 

 Dacă în cambie nu este indicată adresa locului plăţii, ea va fi prezentată pentru plată: 

-la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate să plătească pentru el (banca trasului); 

-la domiciliul acceptantului prin intervenţie sau al persoanei desemnate în cambie să plătească 

pentru acesta; 

-la domiciliul celui ”indicat la nevoie”. 

 Obligaţia de plată o are trasul acceptant sau avalistul său. Alegerea aparţine posesorului cambiei. 

 Plătitorul trebuie să verifice [15]: 

-regulata şi neîntreruptă succesiune a girurilor; 

-identitatea posesorului. 



Plata făcută de tras stinge obligaţia cambială. 

 Plata efectuată de un girant, liberează numai giranţii următori şi pe avaliştii acestora, dar nu şi pe 

giranţii anteriori. 

 Articolul 40 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930 statuează următorul aspect: 

 “Posesorul unei cambii nu poate să fie constrâns să accepte plata acesteia înainte de scadenţă. 

 Trasul care plăteşte înainte de scadenţă o face pe riscul său. Cel care plăteşte la scadenţă este 

liberat valabil, cu excepţia situaţiei în care a săvârşit o fraudă sau o greşeală gravă. El este obligat să 

verifice regularitatea şirului de giruri, dar nu şi semnăturile giranţilor”. De regulă, posesorul nu poate 

cere plata anticipată, nici nu poate fi silit să primească o asemenea plată aşa cum prevede art. 44 alin.1 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Plata anticipată este totuşi posibilă cu acordul ambilor dar se consideră făcută pe riscul şi 

pericolul trasului, care trebuie să verifice nu numai lanţul neîntrerupt al girurilor ci şi autenticitatea 

semnăturilor şi legitimarea posesorului - art. 44 alin.2 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Conform art.43 alin.1 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin posesorul nu poate refuza 

o plată parţială şi în acest caz trasul plătitor poate cere să i se facă pe cambie o menţiune şi să i se dea 

chitanţă. În cazul plăţii integrale, trasul poate pretinde să-i fie predată cambia cu menţiunea de achitare 

scrisă de posesor.  

 Şi avalistul trasului poate face plata parţială, în numele şi pentru stingerea datoriei trasului. 

 Debitorii de regres şi avaliştii lor nu pot face plata parţială. 

 Dacă s-a împlinit scadenţa şi niciun posesor nu s-a prezentat pentru a încasa plata, debitorul care 

vrea să se libereze are dreptul de a consemna suma la CEC pe cheltuiala şi pe riscul posesorului cambiei 

iar recipisa de consemnare o va depune la registrul de valori al judecătoriei în raza căreia se află locul 

plăţii[16] - art.46 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin;  

 Toate dispoziţiile legale care reglementează cambia tind să asigure plata titlului la scadenţă. Acest 

mod de stingere a obligaţiilor cambiale face obiectul preocupărilor legiuitorului cambial, deşi plata care 

este considerată normal ca un mod de stingere a obligaţiilor, este reglementată amănunţit, atât de codul 

civil, cât şi de vechiul cod comercial. Era însă necesar să se reglementeze în mod special plata cambiilor, 

pentru a racorda normele dreptului comun cu necesităţile cambiale.[17] 

 Plata valabilă făcută de tras stinge obligaţiile tuturor semnatarilor cambiei şi este de cea mai mare 

importanţă să se stie cât mai exact posibil cine trebuie să achite cambia, cui, cum, când şi unde. 

 Obligaţia prevăzută în cambie este cherabilă şi nu portabilă. Debitorul nici nu poate şti la 

scadenţă cine este creditorul său, fiindcă titlul este destinat circulaţiei. 

 Articolul 38 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930: “posesorul unei cambii la zi fixă sau la un anumit termen de la emitere ori de la vedere 

trebuie să prezinte cambia la plată, fie în ziua în care este plătibilă, fie în una din cele două zile 

lucrătoare care urmează. Prezentarea unei cambii la o casă de compensare echivalează cu o prezentare 

la plată”. 

 Legea română prevede la fel că posesorul unei cambii plătibile la o zi fixă sau la un anumit timp 

de la emisiune sau de la vedere, este obligat să o prezinte la plată în ziua în care ea este plătibilă sau în 

cele două zile lucrătoare ce urmează.[18] 

 Prin această dispoziţie se consacră obligativitatea prezentării cambiei la plată, spre deosebire de 

prezentarea la acceptare, care în principiu este facultativă. 



 Prezentarea trebuie să fie reală, efectivă, făcută trasului. Prezentarea titlului este necesară, pentru 

a se putea dresa în mod valabil protestul în caz de refuz a plăţii. Clauza “fără cheltuieli”nu exonerează pe 

posesor de prezentarea titlului - art.51 alin.2 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin
 
şi nici nu se 

poate insera vreo clauză, care să înlăture această obligaţie. 

 De asemenea, chemarea în judecată nu poate înlocui prezentarea şi oricare dintre obligaţii de 

regres se va putea prevala de lipsa ei. Debitorul principal, trasul acceptant, va fi obligat să plătească suma 

din cambie, dar nu va fi ţinut să suporte cheltuielile de judecată. 

 Posesorul legitim al titlului este cel care poate şi trebuie să prezinte cambia pentru a cere plata. 

Astfel, posesrul legitim al titlului este giratarul care se poate legitima printr-un şir neîntrerupt de giruri, 

fiind indiferent dacă ultimul gir este plin sau in alb. Şirul de giruri este neîntrerupt atunci când primul gir 

emană de la persoana desemnată ca beneficiar, iar cele următoare de la persoanele desemnate ca giratari 

în girurile precedente sau de la succesorii lor, conform dreptului comun. Nu se ţine seama de girurile 

şterse.[19] 

 Verificarea pe care debitorul trebuie să o facă, este numai o verificare formală a semnăturilor; nu 

este obligat să verifice şi autenticitatea lor -  art.44 alin.3.din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. Dispoziţia aceasta, luată din legea italiană, pare să restrângă dispoziţia legii uniforme de la Geneva, 

după care debitorul nu este obligat a verifica semnătura giranţilor. Ea este intepretată însa în mod unanim 

de autori, printr-o exactă aplicare a principiilor cambiale, în sensul că debitorul nu este obligat şi nu are 

dreptul să verifice autenticitatea semnăturilor - adică dacă sunt adevărate sau falsificate - şi capacitatea 

persoanelor îndreptaţite să transmită titlul. 

 Debitorul este însă obligat să verifice identitatea prezentatorului, spre a se convinge că este 

persoana al cărei nume figurează ca giratar al ultimului gir. Dacă ar plăti fără a se asigura de acest lucru, 

el ar comite o greşeală gravă, deoarece prin comportarea sa ar uşura posesorului nelegitim al titlului, ajuns 

în posesia lui prin furt, să obţina plata, prezentându-se drept ultimul giratar. Identitatea va fi constatată cu 

ajutorul buletinului de identitate. 

 Dacă ultimul posesor este legitimat formal în condiţiile art.18 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin, plata făcută acestuia este valabilă şi este liberatorie pentru debitor, chiar dacă posesorul 

nu era capabil, după dreptul civil, să o primească, cercetările amănunţite împiedicând circulaţia rapidă a 

titlului. Se schimbă situaţia dacă debitorul cunoştea incapacitatea posesorului titlului, în care caz ar fi de 

rea-credinţă, sau dacă cu un minimum de diligenţă din partea sa, ar fi putut să o cunoască, căci aceasta ar 

constitui o greşeală gravă - art.44 alin.3 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Prezentarea trebuie făcută trasului, terţului desemnat să plătească pentru tras (domiciliatarul), sau 

indicatului la nevoie. 

 Legea cambială stabileşte reguli cu privire la calcularea scadenţei [20], precizând, totodată, că ele 

nu sunt aplicabile “dacă într-o clauză a cambiei sau numai din simple arătări ale titlului rezultă intenţia de 

a se adopta reguli deosebite”. [21] 

 Plata poate fi cerută şi direct unuia dintre avaliştii trasului acceptant, care este obligat să plătească 

şi poate fi executat silit, fără ca el să poată cere ca o prezentare prealabilă să fi fost făcută trasului. Dar în 

cazul când avalistul refuză plata, prezentarea făcută lui şi dresarea faţă de el a protestului de neplată nu 

constituie o prezentare aptă să conserve posesorului acţiunea împotriva obligaţilor de regres. 

 Persoanele obligate să plătească sunt trasul acceptant şi avaliştii săi, precum şi acceptantul pentru 

onoare. Au dreptul să plătească, dar nu sunt obligaţi să o facă, trasul neacceptant, domiciliatarul, dacă este 

vorba de o cambie domiciliată, precum şi indicatul la nevoie, când există o atare indicaţie. 



 Cambia care are scadenţa la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emisiunii sau de la vedere 

trebuie prezentată la plată în ziua scadenţei sau într-una din cele două zile lucrătoare ce urmează.[22] Prin 

urmare, prezentarea făcută înainte de aceasta dată nu constituie o prezentare legitimă, creditorul neavând 

dreptul să ceară plata înainte de scadenţă. 

 De asemenea, creditorul nu este obligat să prezinte cambia în ziua scadenţei, el având facultatea 

să o prezinte fie în ziua scadenţei, fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează scadenţei, zile în 

care se poate dresa şi protestul pentru neplată. Prin zile lucrătoare legea înţelege acele zile, care nu sunt 

declarate sărbători legale de legile fiecărui stat. Sunt zile utile pentru prezentare ,acele două zile 

lucrătoare care urmează imediat scadenţei. Când scadenţa cade într-o zi de sărbătoare, plata nu poate fi 

cerută decât în ziua lucrătoare următoare.[23] 

 În ceea ce priveşte locul unde trebuie făcută plata, se prevede că prezentarea trebuie făcută “la 

locul şi adresa indicată în cambie”, art.42 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin, întelegându-

se prin loc localitatea geografică, iar prin adresa locuinţa sau biroul, indicate, indiferent dacă persoana 

care urmează să facă plata locuieşte sau nu acolo. În cazul când în cambie nu este arătată nicio adresă, 

posesorul trebuie să ceară plata: 

a) ”la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate să plătească pentru el”(domiciliatarul);  

b) ”la domiciliul acceptantului prin intervenţie sau al persoanei desemnate în cambie să 

plătească pentru acesta”;  

c) “la domiciliul celui indicat la nevoie”, în ordinea de mai sus. Prin domiciliu se întelege - 

în sensul legii - “locul unde persoana obligată…îşi are locuinţa sau sediul” - art.98 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin. 

 Dacă nu se poate identifica domiciliul trasului sau al celorlalte persoane de la care trebuie cerută 

plata, posesorul are facultatea de a cere dresarea protestului de neplată oriunde în limitele comunei locului 

de plată-art.68 alin.2 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

  Pentru ca plata să fie valabilă se impune ca: 

a) Cel care o face să fie capabil. În această privinţă se aplică dispoziţiile de drept civil 

relative la incapacitate. 

 Sunt nule plăţile făcute de comerciant în urma sentinţei de declarare în faliment, dar sunt valabile 

plăţile de cambii făcute în epoca de încetare a plăţilor, înainte de sentinţa de declarare în faliment, chiar 

dacă posesorul cunoştea starea de încetare a plăţii. 

 Restituirea plăţii în acest caz va fi cerută ultimului obligat de regres, care a avut cunoştinţă de 

încetarea plăţilor în momentul emiterii sau girării cambiei. 

 b) Să fie făcută numai după ce debitorul s-a asigurat că posesorul cambiei este legitimat formal 

printr-un şir neîntrerupt de giruri. 

c) Să fie făcută la scadenţă. Termenul stipulat în cambie se consideră stipulat şi în favoarea 

creditorului şi acesta nu poate fi constrâns să primească o plată anticipat- art.44, alin.1 din Legea 58/1934 

a cambiei şi biletului la ordin. Ea nu poate fi realizată decât cu consimţământul creditorului, adică numai 

printr-un acord între acesta şi debitor. 

 Chiar în această situaţie însă, “trasul care plăteşte înainte de scadenţă, o face pe riscul şi pericolul 

său”- art.44, alin.2 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin
 
-, plăţii făcute înainte de scadenţă 

nemaiaplicându-i-se normele specifice dreptului cambial. Debitorul va trebui, prin urmare, să se asigure 

că posesorul este titlular real al dreptului cambial. Examinarea legitimării formale nu mai este suficientă 

pentru a justifica plata, ci trebuie cercetată si autenticitatea girurilor, precum şi capacitatea posesorului. 



 Incapacitatea survenită în persoana posesorului cambial înainte de scadenţă, dar după ce a primit 

plata, nu aduce niciun prejudiciu debitorului. Bineînteles că soluţia se schimbă dacă debitorul care a făcut 

plata era de rea-credinţă, dacă a cunoscut de exemplu că există în curs o cerere de punere sub interdicţie 

sau curatelă. 

d) Plata să fi fost făcută fără fraudă sau greşeală gravă. Trebuie subliniată de la început redactarea 

diferită a art.44 al.3 de aceea a art.18 al.3 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. [24] 

 Acest din urmă text reglementează situaţia posesorului unei cambii dobândite a non domino, care 

este apărat împotriva revendicării ei din partea adevăratului propietar, daca îşi justifică posesia printr-un 

şir neîntrerupt de giruri şi nu a fost de rea-credinţă sau nu a săvârşit o greşeală gravă cu ocazia dobândirii. 

Reaua-credinţă este cunoştinţa că cel care transmite cambia nu este titular al drepturilor. 

 Potrivit legii, cel care plăteşte la scadenţă ”este valabil liberat”, numai dacă nu a fost fraudă sau 

greşeală gravă din partea sa. [25] Pentru ca plata să nu fie valabilă şi debitorul să fie obligat să plătească a 

doua oară, nu este, prin urmare, suficient să se probeze că debitorul a ştiut că posesorul cambiei, deşi este 

legitimat formal, nu este adevăratul titular al cambiei. 

 Frauda prevăzută de art.44 din Legea cambială, cuprinde deci atât înţelegerea frauduloasă în 

sensul propriu al cuvântului, intervenţia între debitor şi posesorul abuziv, în scopul prejudicierii 

adevăratului creditor, cât şi lipsa de acţiune a celui ce nu refuză plata din inerţie sau pentru a evita 

cheltuielile şi plictiselile unui proces, dacă se dovedeşte că cunoştea că posesorul cambiei era numai 

aparent legitmat şi că putea să dovedească acest lucru. 

 Greşeala gravă produce şi ea lipsa de valabilitate a plăţii, dacă se referă nu numai la posibilitatea 

pe care ar fi avut-o debitorul ca uzând de o diligenţă minimă, de acea pricepere de care dă dovadă şi cel 

mai neglijent om de afaceri ca să cunoască situaţia reală, ci şi la posibilitatea pe care ar fi avut-o de a-şi 

procura dovezile necesare. 

 Va fi un caz de culpă gravă din partea debitorului plata sumei din cambie unui posesor în baza 

unui gir ce poartă urmă de ştersături sau de falsificare, fără a se informa de provenienţa lor.[26] 

 După cum am văzut în rândurile de mai sus, pentru asigurarea eficienţei cambiei, legea 

reglementează principiile privind plata cambiei. Prin lege se determină cine are dreptul la plată şi cui i se 

poate cere plata, data şi locul plăţii, condiţiile plăţii şi efectele pe care le produce plata. 

 În vederea achitării sumei de bani prevăzute în titlu, cambia trebuie prezentată la plată.[27] 

 Prezentarea cambiei la plată este necesară nu numai pentru că altfel nu se poate face plata, ci şi 

pentru că ea este o condiţie indispensabilă pentru dresarea în mod valabil a protestului, în cazul refuzului 

de plată. Totodată, prezentarea cambiei la plată este o cerinţă care trebuie satisfacută prealabil oricărei 

cereri de chemare în judecată. 

 Având în vedere rolul pe care îl îndeplineşte, prezentarea cambiei la plată trebuie să fie reală şi 

efectivă. Cel îndreptăţit la plată trebuie să prezinte celui obligat cambia pentru plata sumei de bani 

menţionate în titlu. 

 Prezentarea cambiei la plată se poate face în original sau prin trunchiere - art.46 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: 

transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cambia originală; reproducerea imaginii 

cambiei originale în format electronic şi transmiterea informaţiei electronice obţinute către instituţia de 

credit plătitoare. 

 Pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate. 



 Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi 

prezentarea la plată a cambiei originale, cu condiţia ca această cambie originală să fi fost emisă cu 

respectarea cerinţelor legii. 

 Prezentarea cambiei şi deci dreptul la plată îl are posesorul legitim a titlului- art.43 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. Acesta poate fi beneficiarul indicat de trăgător în cambie sau 

giratarul, care se legitimează printr-un şir neîntrerupt de giruri, în condtiţiile legii- art.18 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Debitorul are obligaţia să verifice identitatea posesorului titlului. În cazul unei cambii transmise 

prin gir, el este dator să verifice regulata succesiune a girurilor, dar nu şi autenticitatea semnăturilor 

giranţilor- art.43 alin.3 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 

CONCLUZII 

 

 Cui se poate cere plata. Legea nu arată cui trebuie să i se prezinte cambia pentru plată, dar soluţia 

se poate da pe baza principiilor care guvernează cambia. 

 Plata cambiei se poate cere, în primul rând, trasului acceptant, care este debitorul principal al 

cambiei. Cambia se prezintă trasului pentru plată, chiar şi în cazul când a refuzat acceptarea, deoarece 

refuzul acceptării nu exclude dreptul trasului de a plăti cambia. 

 Plata cambiei se poate cere domciliatarului, când acesta a fost indicat în cambie. 

 Potrivit legii, plata cambiei poate fi cerută şi direct de la avalistul trasului, dacă există un 

asemenea garant. 

 În subsidiar, cambia poate fi prezentată la plată debitorilor de regres, dacă au fost îndeplinite 

formalităţile legale. 
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