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Abstract: Plata cambiei se poate cere la scadenţă. 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). Prezentarea titlului pentru plată, 

înseamnă înfăţişarea lui debitorului principal, de către posesorul legitimat conform legii sau de către mandatarul 

său. 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- art.41 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 
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INTRODUCERE 

 

 Prezentarea privită din punctul de vedere al materialităţii acestui act, constituie o condiţie formală 

pentru obţinerea plăţii, iar prezentarea însoţită de protestul de neplată, este absolut necesară pentru 

conservarea acţiunii de regres, încât creditul cambial nu se mai poate exercita pe baza legii, dacă 

posesorul recurge la un act judiciar sau extrajudiciar, în locul prezentării cambiei, căci condiţiile prescrise 

de lege pentru exercitarea creditului cambial, trebuiesc îndeplinite întocmai, fără a putea fi înlocuite prin 

altele convenţionale, chiar dacă partea interesată nu are motiv să se plângă sau să acuze existenţa unui 

prejudiciu.[1] 

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

termen de un an de la data emiterii sau, după caz, în termenele fixate de trăgător sau girant -art.37 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Cambia trebuie să fie prezentată pentru plata la locul şi adresa indicată în titlu -art.43 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 
 Potrivit legii, locul plăţii este localitatea arătată în cambie ori, în lipsă, cea indicată lângă numele 

trasului. 

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

caz, la domiciliul trasului sau al persoanei indicate să plătească pentru el ori la cel al intervenientului- 

art.42 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 
 Condiţiile de valabilitate a plăţii. 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 insolvenţei. 

 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.[2] 

 În sfârşit, plata să se fi făcut fără fraudă sau greşeală gravă a plătitorului.[3] 

 

Plata cambiei la scadenţă conform legii 

 

 Pentru plata (in sens de solutio) sumei prevăzute în cambie, aceasta trebuie prezentată la plată. 

Prezentarea cambiei la plată este obligatorie şi pentru dresarea în mod valabil a protestului de neplată, în 

cazul refuzului de plată, precum şi pentru exerciţiul acţiunilor în justiţie. Cambia se prezintă la plată chiar 

şi când trasul a refuzat acceptarea, pentru că trasul are dreptul să efectueze plata şi în acest caz, numai că 

dresarea protestului de neacceptare dă dreptul posesorului să ceară plata de la debitorii de regres. 
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 Dreptul de a primi plata aparţine posesorului legitim al cambiei. 

 Obligaţia sumei arătate în cambie incumbă, în principal, trasului. Plata se poate cere direct şi de la 

avalistul trasului; în caz de refuz de acceptare, plata se poate cere de la indicatul la nevoie sau de 

intervenientul la nevoie. 

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

formalităţile protestului. 

 Plata de către tras(acceptant sau neacceptant) a cambiei stinge obligaţiile cambiale, inclusiv cele 

de regres. Plata sumei înscrise în cambie, făcută de către obligaţii cambiali de regres, nu stinge decât 

obligaţiile cambiale ale giranţilor succesivi şi avaliştilor lor. Nu se sting obligaţiile giranţilor anteriori, ale 

trăgătorului sau ale trasului şi nici ale avaliştilor acestora; în temeiul cambiei, cel care a plătit posesorului 

cambiei are, la rândul său, drept de regres contra girantului sau anterior sau al trăgătorului şi dreptul de a-l 

acţiona pe trasul acceptant. Dacă în urma regreselor succesive, cambia ajunge în mana trăgătorului(care a 

plătit giranţilor ulteriori), cambia poate fi pusă în executare contra trasului acceptant(în acest caz, 

practic,cambia devine un bilet la ordin);dacă persoana indicată ca tras nu a acceptat cambia şi nici 

altcineva, în locul său, nu a acceptat-o, atunci obligaţia cambială se stinge prin confuziune, trăgătorul 

suportând, şi în acest fel, riscul de a fi pus în circulaţie o cambie în suferinţă.[4]     

 Plata cambiei se poate face a.la scadenţă, b.anticipat;sau c.parţial. În baza legii cambiale, plata 

cambiei poate fi cerută de posesorul legitim al titlului prin prezentarea cambiei.[5] 

 Posesorul unei cambii  are dreptul de a cere tuturor obligaţilor cambiali suma indicată în textul cambiei, 

împreuna cu dobânda. 

 Cambia are valoarea unui titlu, executoriu pentru suma înscrisă pe titlu, împreuna cu dobânda. 

 Cambia trebuie să fie prezentată spre plata la locul şi adresa indicate în cambie- art.42, alin.2, 

Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. Prezentarea unei cambii ca o casă de compensaţii 

“echivalează cu o prezentare spre plată”- art.41, alin.2, Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la 

ordin. 

 Posesorul unei cambii plătibile la o zi fixă sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la 

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

lucrătoare ce urmează- art.42, alin.1, Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. 

 Plata titlului la scadenţă duce la stingerea obligaţiilor cambiale. O cambie poate fi trasă la vedere; 

la un timp de la vedere; la un timp de la data emisiunii; la o zi fixă.[6] 

 Legea cambială stabileşte reguli cu privire la calcularea scadenţei- art.37-40, Legea nr.58 asupra 

cambiei şi biletului la ordin-, 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”.[7] 

 Într-o expunere din doctrina juridică condiţiile în care se efectuează plata prezintă unele 

deosebiri, după cum stingerea creanţei are loc potrivit procedeelor uzuale sau conform tehnicii de 

calculator. 

 a) In cadrul art.41-46, posesorul titlului este obligat să-l prezinte la plată la data scadenţei sau în 

una din cele două zile lucrătoare ce urmează, la locul şi adresa indicată în cambie. 

Depăşirea termenelor arătate expune pe posesor la anumite decăderi, spre deosebire de creditorul din 

dreptul comun, care poate consimţi prorogări ale scadenţei în mod liber. Pluralitatea de codebitori 

cambiali impune însă clarificarea neîntârziată a poziţiei lor juridice şi astfel certitudinea în raporturile 

respective.[8] 

 Solvens este dator să verifice calitatea de creditor a posesorului. În scopul arătat i se cere să 

constate regulata succesiune a girurilor - art.44 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. Şirul lor 

trebuie să fie neîntrerupt, cu alte cuvinte primul gir să fie semnat de beneficiarul originar şi în fiecare 

dintre celelalte să figureze ca girant giratarul din girul precedent; girurile şterse se socotesc nescrise şi nu 

se iau în consideraţie.  Dacă aceste condiţii sunt respectate, “acel care plăteşte la scadenţă este valabil 

liberat, afară numai dacă nu a fost fraudă sau greşeală gravă din partea sa”. Legea nu pretinde însă lui 

solvens să se convingă şi cu privire la autenticitatea semnăturii giranţilor. 

 Trasul sau orice alt debitor care plăteşte întreaga sumă indicată în titlu poate pretinde posesorului 

să-i predea cambia, cu menţiunea de achitare, scrisă de acesta. 



 Debitorul cambiei are facultatea să plătească numai parţial. În acest caz, trasul, la fel cu orice alt 

solvens, poate cere creditorului să facă o menţiune corespunzătoare pe cambie şi să dea chitanţa- art.43 

alin.3 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 
 În orice caz, dacă titlul nu este prezentat la plată în termenul legal, orice debitor are facultatea de 

a consemna suma datorată la C.E.C., pe chletuiala şi pe riscul posesorului cambiei, recipisa depunându-se 

la judecătoria locului de plată- art.46 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Efectul plăţii diferă, după cum ea este efectuată de tras sau de alţi semnatari ai titlului. Plata 

făcută de tras liberează pe toţi debitorii cambiali. Dacă achită un girant, sunt descărcaţi de datorie numai 

debitorii subsecvenţi, şi anume giranţii ulteriori şi avaliştii lor, pe când debitorii anteriori lui solvens 

rămân obligaţi în continuare. 

 b) Tehnica informatică înlesneşte considerabil efectuarea plăţii. În scopul arătat, băncile 

diverşilor creditori din aceiaşi ţară comunică titlurile exigibile unui centru naţional de compensaţii, care le 

clasează pe numele debitorilor, copiindu-le, astfel defalcat, pe benzi magnetice distincte pentru fiecare 

dintre ei, denumite lettres de change releve. Aceste înregistrări circulă între calculatorul de la centrul de 

compensaţii si cel de la banca debitorului, operând automat plata datorată, cât şi menţiunile de cont 

necesare. 

 Debitorul solvens nu poate însă obţine însăşi cambia ca dovada a plăţii, aşa cum am văzut că 

prevede Legea nr.58 din 1934 deoarece titlul, în materialitatea sa, rămâne în posesia băncii creditorului. 

Proba decontării se administrează, prin derogare de la cele arătate mai sus, numai prin înregistrările 

efectuate de calculator. 

 În rândurile următoare vom vedea în detaliu aspecte legate de art.41 . 

 “Posesorul unei cambii plătibile la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emisiunii sau de la 

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

lucrătoare ce urmează” . 

 “Prezentarea unei cambii la un Oficiu de Compensaţii echivalează cu o prezentare spre plată” - 
art.41, Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. 

 Timpul care se scurge de la emisiunea cambiei până la scadenţa ei determinată fie chiar prin titlu, 

fie prin voinţa posesorului la cambia plătibilă la vedere sau la un anumit timp de la vedere, constituie prin 

excelenţă perioada de circulaţiune cambială deoarece în această epocă titlul este susceptibil de 

transmisiune prin gir cambial, cesiune sau tradiţie.  

 În perioada de circulaţiune cambială, titlul conţine o simplă promisiune de a plăti sau de a face  să 

se plătească aceluia care va fi posesor al lui la scadenţă. 

 Prin sosirea scadenţei, de fapt sau în mod obişnuit circulaţiunea titlului se opreşte;spunem de fapt 

deoarece după cum am văzut, legea atribuie girului posterior scadenţei, efectele oricărui gir cambial, cu 

condiţia să nu fie făcut după facerea protestului sau după trecerea termenului facerii protestului - art.22 

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

 Însă scadenţa marchează un moment important în existenţa negoţului cambial, prin aceea că 

determină exigibilitatea sumei din titlu, făcând deci posibilă dizolvarea raportului cambial, prin efectuarea 

plăţii. 

 Obligaţiunea cambială poarta asupra unei sume de bani, iar scopul creierii titlului cambial este 

plata acestei sume în condiţiunile scripturale ale cambiei. 

 Privită în sensul ei generic, plata echivalează cu îndeplinirea unei prestaţii în condiţiile stipulate 

de părţi; privită în sensul ei strict etimologic, plata înseamnă stingerea unei obligaţiuni pecuniare; însă 

dreptul comun mai oferă şi alte mijloace de stingere a obligaţiilor, cum ar fi novaţia, compensaţia, 

confuziunea, prescripţia,etc. 

 Plata în obligaţiile comerciale, spre deosebire de plată în materie civilă, reclamă sub impulsul 

intereselor multiple şi complexe angajate în angrenajul activităţii comercianţilor, o exactitate şi 

regularitate maximă în efectuarea ei, deoarece o întârziere cât de neînsemnată, este adesea producătoare 

de perturbări in relaţiile de afaceri. 

 Prezentarea la plată a cambiei în condiţiile prevăzute de art.41 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin, este obligatorie numai pentru posesorul care întelege să se prevaleze de acţiunea de 



regres, în eventualitatea refuzului de plată din partea debitorului principal, căci neplata la prezentare 

atrage protestul şi deci dreptul posesorului să exercite acţiunea de regres.[9] 

 Prezentarea titlului pentru plată, înseamnă înfăţişarea lui debitorului principal, de către posesorul 

legitimat conform legii sau de către mandatarul său. 

 Prezentarea privită din punctul de vedere al materialităţii acestui act, constituie o condiţie formală 

pentru obţinerea plăţii, iar prezentarea însoţită de protestul de neplată, este absolut necesară pentru 

conservarea acţiunii de regres, încât creditul cambial nu se mai poate exercita pe baza legii, dacă 

posesorul recurge la un act judiciar sau extrajudiciar, în locul prezentării cambiei, căci condiţiile prescrise 

de lege pentru exercitarea creditului cambial, trebuiesc îndeplinite întocmai, fără a putea fi înlocuite prin 

altele convenţionale, chiar dacă partea interesată nu are motiv să se plângă sau să acuze existenţa unui 

prejudiciu.[10] 

 Fixarea termenului înăuntrul căruia cambia trebuie înfăţişată la plată, prezintă o deosebită 

importanţă atât pentru creditor căci ştie cu precizie data la care poate obţine plata, cât şi pentru debitor 

deoarece are interesul să cunoască dinainte ziua când va trebui să aibă la dispoziţie suma necesară plăţii. 

 În sistemul legii cambiei, prezentarea cambiei se face în ziua în care cambia este plătibilă sau în 

una din cele două zile de lucru care urmează, iar protestul se face în una din cele două zile lucrătoare care 

urmează zilei în care cambia este plătibilă.[11] 

 Acest sistem este preferabil întrucât permite creditorului ca apreciind împrejurarile, să prezinte 

cambia spre plată chiar după două zile de la scadenţă, oferind astfel debitorului putinţa să-şi procure suma 

necesară. 

 Natural, prezentarea cambiei dupa ziua scadenţei constituie o pură facultate pentru creditor, el 

având dreptul s-o prezinte chiar în ziua scadenţei;faţă de un debitor de bună-credinţă şi cu posibilităţi de 

plată, creditorul va uza de această facultate; faţă de un debitor de rea-credinţă, insolvabil sau în privinţa 

căruia este informat că nu va plăti, va prezenta titlul chiar în ziua scadenţei. 

 Prezentarea se poate face la orice oră în cursul zilei scadenţei sau al celor două zile 

următoare;însă, incontestabil, pentru a fi valabilă, trebuie să aibă loc în ore potrivite, adică în timpul de 

presupusa activitate pentru oricare din noi.[12] 

 Calcularea termenului de plată când în ziua scadenţei este o sărbătoare legală.  

Se îngăduie posesorului să ceară plata în ziua scadenţei, sau în una din cele doua zile lucrătoare care 

urmează dupa scadenţă - art.41,alin.1, Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. 
 Cu alte cuvinte, posesorul dispune de 3 zile pentru a se prezenta debitorului şi a cere plata, 

alegerea zilei aparţinând detentorului. 

 Când ziua scadenţei este o zi de lucru, dispoziţia de mai sus nu comportă nicio dificultate în 

aplicarea ei.Tot astfel când dupa ziua scadenţei urmează o sărbătoare, şi între acele două zile lucrătoare, 

există o sărbătoare sau în sfârşit când cea de-a doua zi după scadenţă, este de asemenea sărbătoare. 

 De aceste sărbători nu se ţine seama, legea vorbind în mod categoric despre 2 zile lucrătoare. 

Deci, posesorul dispune în mod efectiv de 2 zile lucrătoare care urmează după scadenţă, pentru e exercita 

dreptul său de a prezenta titlul la plată. 

 Chestiunea calculării acestui termen de 2 zile devine discutabilă când scadenţa cambiei este o 

sărbătoare legală deoarece legea prelungeşte în acest caz scadenţa până la prima zi lucrătoare când poate 

fi cerută plata prin prezentarea titlului(art.95), fără să prevadă vreo dispoziţie cu privire la acele două zile 

lucrătoare posterioare scadenţei şi anume dacă aceste două zile au a se calcula începând din ziua în care 

plata poate fi cerută sau din ziua scadenţei. 

 În legea cambiei, se prevede că plata cambiei a cărei scadenţă este într-o zi de sărbătoare, nu 

poate fi cerută decât în prima zi lucrătoare dupa scadenţă. Deci acest articol stabileşte o distincţie netă 

între ziua scadenţei şi ziua plăţii;ziua scadenţei este aceea care rezultă din titlu;această zi poate fi o zi 

lucrătoare sau o sărbătoare;ziua plăţii este întotdeauna o zi lucrătoare. Prin urmare dacă o cambie scade 

într-o zi de lucru, ziua scadenţei şi ziua plăţii, coincid;dacă însă scadenţa este o sărbătoare, acele două zile 

diferă.[13] 

 Posesorul cambiei trebuie să prezinte cambia pentru plată la locul şi adresa indicată în 

cambie.[14]  În lipsa indicării exprese a unei adrese, se prevede că prezentarea cambiei pentru plată se va 



face, în scara, adică în ordinea arătată, la domiciliul trasului sau persoanei desemnate în cambie să 

plătească pentru el, la domiciliul acceptantului prin intervenţie sau de persoana indicată în cambie să 

plătească pentru acesta şi în ultimul rând la domiciliul indicatului la nevoie - art.42 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin. Nu este vorba de o prezentare cumulativă, ci de o ordine de preferinţă legală 

care trebuie respectată. 
 Normele-cadru ale Băncii Naţionale a României la pct.243 prevăd că nu va fi considerată o 

prezentare la plată valabilă aceea făcută în stradă sau la bursă. Ca urmare, o asemenea prezentare, în caz 

de refuz de plată, nu poate duce la încheierea protestului de neplată. De asemenea, aceleaşi Norme-cadru 

reglementează, în sensul art.68 alin.12, ca în cazul în care locuinţa sau sediul debitorului nu pot fi găsite, 

atunci posesorul cambiei trebuie să ceară plata la ultimul domciliu cunoscut sau sediul debitorului. 

 În aplicarea principiului autonomiei obligaţiei cambiale, jurisprudenţa a considerat că având 

efecte limitate între părţi un înscris separat prin care între emitent şi beneficiar se convine asupra altui loc 

de plată decât cel din cambie.[15] 

 Obligaţia ce rezultă din cambie este cherabilă şi nu portabilă. Cambia se va prezenta la plată 

pentru achitarea sumei înscrisă în titlu. Prezentarea  cambiei către tras trebuie să fie reală şi serioasă. De 

altfel, în caz de refuz al plăţii, prezentarea este necesară în vederea dresării protestului de neplată şi 

chemării în judecată. 

 Plata poate fi cerută de posesorul legitim al titlului prin prezentarea cambiei- art.38 alin.(1) si 

art.41 alin.(1) din Legea cambiala română. Dreptul la plată va reveni beneficiarului indicat de trăgător sau 

girantului, care se legitimează prin şirul neîntrerupt de giruri. 

 Prezentarea unei cambii la o casă de compensare echivalează cu o prezentare la plată. Asimilarea 

este posibilă dacă debitorul este membru al respectivei camere.[16] 

 În conformitate cu prevederile din Legea cambială română, prezentarea unei cambii la plată se 

poate face în original sau prin trunchiere - art.46. din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

Operaţiunea de trunchiere reprezintă procedeul informatic care constă în următoarele acţiuni succesive: 

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

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

credit plătitoare. Obiectul trunchierii îl pot forma numai cambiile acceptate. 

 Cambia se prezintă pentru plată debitorului principal sau terţului desemnat să plătească pentru el. 

Persoanele obligate să plătească suma înscrisă în cambie sunt trasul acceptant, avalistul trasului şi 

acceptantul pentru onoare. Plata cambiei mai poate fi cerută trasului neacceptant, domiciliatorului şi 

indicatului la nevoie. 

 Înainte de a plăti, debitorul are obligaţia să stabilească identitatea posesorului titlului şi 

legitimitatea formală. El trebuie să verifice regularitatea şirului de giruri, nu şi autenticitatea semnăturilor 

giranţilor. 

 Plata cambiei se cere la scadenţă. Dacă titlul are scadenţa la o zi fixă sau la un anumit interval de 

la emitere ori de la vedere, cambia trebuie prezentată la plata în ziua în care este plătibilă sau în una din 

cele două zile lucrătoare ce urmează.[17] 

 Cambia cu scadenţa la vedere va fi plătită la prezentare, cu excepţia cazului când s-a prevăzut un 

termen de plată calculat(socotit) de la “vedere”. Plata efectuată de tras ii eliberează pe toţi debitorii 

cambiali. Refuzul trasului are drept consecinţă răspunderea solidară a tuturor debitorilor cambiali 

(trăgător, girant, avalist).[18] 

 În cazul în care scadenţa cade într-o zi de sărbătoare legală, plata nu poate fi cerută decât în 

următoarea zi lucrătoare. Zilele de sărbătoare ce întrerup cele două zile lucrătoare în care cambia poate fi 

prezentată nu sunt luate în calcul. 

 Cambia cu scadenţa la vedere este plătibilă la prezentare.  Ea trebuie prezentată la plată în 

intervalul legal de un an sau în termenul stabilit de trăgător ori de către giranţi. 

 Cambia se prezintă spre plată la locul indicat în cambie. Dacă locul de plata nu este precizat, se 

va lua în considerare localitatea de lângă numele trasului, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 

comun.[19] 



 Cel care plăteşte la scadenţă este liberat valabil, dacă din partea sa nu a fost fraudă sau greseală 

gravă- art.40 alin.2 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. Dar efectele plăţii sunt diferite, după 

cum se efectuează de un debitor cambial principal sau de alţi debitori cambiali. 
 Plata făcută de tras stinge obligaţia cambială. Achitarea sumei înscrise în cambie eliberează pe 

toţi debitorii cambiali. 

 Dacă plata se face de un debitor de regres sunt eliberaţi de datorie numai giranţii ulteriori şi 

avaliştii lor. Debitorii anteriori rămân obligaţi în continuare şi pot fi urmăriţi în temeiul cambiei.[20] 

 Locul plăţii trebuie să fie arătat în conţinutul cambiei. În lipsa indicării locului plăţii, plata se va 

face în localitatea indicată lângă numele trasului. În situaţia în care nu se prevede vreo localitate, plata se 

va face la sediul trasului sau celui indicat să facă plata(deci plata este cherabilă). 

 Plata va fi făcută de tras, dacă a acceptat cambia, şi de avalişti. 

 Dacă plata se face la scadenţă, efectul firesc este stingerea datoriei cambiale. Când plata se face 

de către un girant, sunt liberaţi de plată numai debitorii cambiali succesivi lui, nu şi cei anteriori.[21] 

 Într-o altă opinie vom vedea asptecte legate de prezentarea titlului la plată - legitimare activă si 

legitimare pasivă. 

Plata constituie finalitatea şi esenţa oricărui negoţ cambial. Crearea şi circulaţia titlului nu are alt scop 

decât achitarea sumei înscrise în cambie şi stingerea obligaţiilor ce rezultă din ea. 

 Efectuarea plăţii datoriilor la timp are importanţă covârşitoare pentru persoanele aflate în relaţii 

de afaceri. În materie comercială neplata unei datorii face ca nici creditorul a cărui creanţă nu a fost 

onorată să nu-şi poată îndeplini obligaţiile. 

 Legea cambială nu reglementează decât stingerea obligaţiilor cambiale prin plată. Asta nu 

exclude, însă, posibilitatea de stingere a lor prin mijloace de drept comun: remitere de datorie, 

compensaţii, fuziunea, novatiunea. De asemenea legea nu reglementează decât plata făcută de debitorul 

principal. Însă regulile se aplică mutatis mutandis(schimband ce este de schimbat) şi plăţilor efectuate de 

ceilalţi debitori(giranţi, trăgători, avaliştii lor) în caz de refuz din partea trasului. 

 Şi în materie cambială se aplică regula generală, proprie tuturor titlurilor de credit după care 

obţinerea plăţii presupune îndeplinirea unei condiţii esenţiale: prezentarea documentului către debitor din 

partea purtătorului legitim(sau reprezentantul său).[22] 

 Nimic nu împiedică pe titularul dreptului să atenţioneze pe debitor că va prezenta titlul la plată, 

pe calea unui aviz. Este vorba de o înştiinţare a prezentării la plată, prealabilă şi neoficială făcută cu 

scopul de a evita neîndeplinirea obligaţiilor din motive strict administrative. 

 Obligaţia ce rezultă din cambie este cherabilă şi nu portabilă, deoarece debitorul nu cunoaşte până 

la scadenţă cine este creditorul. Prin prezentarea titlului la plată creditorul se face cunoscut(prezentându-

se ca posesor legitim) şi-şi concretizează pretenţia ce constă în suma înscrisă în cambie. Mai mult, prin 

prezentarea titlului se constată, eventual, refuzul şi îndreptăţeşte pe creditor la efectuarea actelor 

conservatorii ale drepturilor de regres. 

 Prezentarea la plată se face numai de către posesorul legitim(spre deosebire de prezentarea la 

acceptare ce se poate face de orice detentor). Daca există mai mulţi beneficiari prezentarea trebuie făcută 

de toţi.  Posesorul legitim poate da împuternicire altei persoane să facă această prezentare, dar 

împuternicirea va fi însoţită de o chitanţă semnată de primirea sumei, urmată de semnătura posesorului. 

 Cambia trebuie prezentată spre plată debitorului, adică, în primul rând, trasului, indiferent că-i 

acceptant sau nu.[23] Cu alte cuvinte prezentarea se face trasului indiferent dacă a acceptat sau nu. Din 

neacceptare nu se poate deduce ca trasul nu va plăti. Dacă este indicat vreun domiciliatar prezentarea se 

va face acestuia. În subsidiar va fi prezentată acceptantului prin intervenţie şi indicatului la nevoie.[24] 

   Dacă există mai mulţi traşi sau domiciliatari cambia va fi prezentată tuturor în ordinea aleasă de 

posesor. Cambia nu va fi prezentată la plată avalistului trasului, operaţiunea îndreptată împotriva trasului 

fiind suficientă. 

 Locul în care se face prezentarea este locul indicat în Legea română a cambiei- art.42 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 



 Legea cambiei prevede că posesorul unei cambii plătibilă la o zi fixă sau la un anume termen de 

la data emisiunii sau de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care este plătibilă, fie în una 

din cele două zile lucrătoare care urmează- art.41 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 Fac o precizare: cererea plăţii împotriva trasului acceptant se poate face oricând în termenul de 

prescripţie, dar dacă prezentarea la plată nu se face în condiţiile indicate mai sus, nu se mai poate dresa 

protestul iar posesorul titlului decade din drepturile de regres. Neprezentarea la plată în termen, contra 

trasului mai are o consecinţă: când prezentarea nu se face corespunzător, nu se poate discuta despre 

întârzierea debitorului la plata şi creditorul nu va putea cere daune pentru întârziere.[25] 

 Dacă scadenţa este o zi nelucrătoare, plata nu poate fi făcută decat în ziua lucrătoare următoare. 

În acest caz şi termenul de 2 zile se prelungeşte încât posesorul are la dispoziţie trei zile lucrătoare pentru 

prezentare.[26] 

 Legea nu prevede orele la care se face prezentarea. Practic, ea trebuie să se facă la ore potrivite 

desfăsurării activităţii. Clauza care prevede ora prezentării este legală, însă nerespectarea orei nu duce la 

decăderea din drepturile de regres. 

 Termenul stabilit de lege este în favoarea creditorului şi al debitorului, deoarece, în principiu, 

creditorul nu este ţinut să primească plata anterior scadenţei şi nici nu poate cere plata anticipat.  În 

practică, băncile în calitate de domiciliatari atenţionează în prealabil pe traşi despre scadenţele cambiilor 

ce li se vor prezenta. In acest fel debitorul ia la cunoştinţă cu anticipaţie despre prezentările la plată ce se 

vor face. 

 Neîndeplinirea acestor uzanţe de către bănci nu duce la o răspundere juridică de drept cambial. 

 Contrar principiilor de drept comun numai parţile pot conveni prorogarea scadenţei cambiei. 

Operaţia se realizează prin înlocuirea cambiei cu o alta nouă, ca să se respecte exigenţa literalităţii titlului 

şi se numeşte reînnoire a cambiei. Noul titlu cuprinde aceleaşi clauze, afară de scadenţă. Procedeul nu 

duce la novarea raportului cambial deşi părţile pot conveni expres şi novaţia.[27] 

 Reînnoirea nu este admisibilă decât cu acordul tuturor semnatarilor. Daca nu toţi consimt la 

modificare, scadenţa modificată nu are efecte decât între cei între care a intervenit şi giratarii succesivi 

lor. 

Faţă de cei ce nu şi-au dat consimţământul, posesorul trebuie să aibă în vedere scadenţa iniţială pentru 

conservarea drepturilor de regres. 

 Dacă ambele titluri rămân în mâna posesorului, pentru a se evita dedublarea obligaţiilor se face 

menţiune pe ambele titluri despre reînnoire. Fiecare titlu va fi opozabil numai celor care au avut în vedere 

o anumită scadenţă şi creditorul prezentându-le pe amândouă la plată işi conservă drepturile de regres faţă 

de toţi semnatarii. 

 Părţile pot menţine aceeaşi scadenţă însă pot proroga termenul de prezentare la plată. Convenţia 

este valabilă nmai pentru cei ce au subscris-o. Posesorul  care deţine o astfel de cambie dacă o va prezenta 

la plată în termenul convenţional riscă să piardă dreptul de regres împotriva celor ce n-au subscris la 

prorogare. 

 Art.59 din Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin prevede că dacă prezentarea 

cambiei este împiedicată de un obstacol de neînlaturat, termenul se prelungeşte, însă posesorul trebuie să 

aducă la cunoştinţă girantului său, prin scrisoare recomandată, existenţa cazului fortuit sau de forţă 

majoră. Fiecare giratar trebuie să procedeze la fel faţă de girantul său. Prezentarea se va face imediat dupa 

încetarea impedimentului. Dacă situaţia durează mai mult de 30 zile drepturile de regres se pot exercita 

fără prezentare la plată şi fără protest.[28] 
 Neprezentarea titlului la plată produce efecte atât in ce-i priveste pe debitorii de regres cât şi în 

ce-l priveste pe debitorul principal. Neprezentarea la plată în termen pune pe posesor în imposibilitatea de 

a dresa protestul de neplată şi în acest caz va fi decăzut din drepturile de regres. 

 Când există debitor principal, lipsa prezentării nu-l decade pe posesor din dreptul de a executa 

creanţa sa şi de a exercita acţiunea cambială, cât timp dreptul său nu este prescris. 

 Debitorul principal, însă, nu poate fi constrâns, în lipsa unei cereri la scadenţă să rămână în 

aşteptarea curgerii prescripţiei pentru a se putea considera eliberat definitiv. El nu poate uza de normele 

ce reglementează oferta reală pentru că nu cunoaşte pe posesorul legitim în momentul scadenţei. 



 Art.46, Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin îi recunoaşte totuşi posibilitatea de a 

efectua un depozit, o depunere liberatorie la instituţia competentă, pe cheltuiala şi pe riscul creditorului.  

Recipisa se va depune la instanţa corespunzătoare locului de plată. 

 Consemnarea la C.E.C. a sumei liberează pe debitorul principal de sarcina plaţii şi stinge raportul 

cambial. Debitorul are însă posibilitatea de a retrage suma depusă, deoarece aceasta nu echivalează cu o 

plată ci constă într-o ofertă specială liberatorie. Ea poate fi revocată până ce creditorul nu s-a prezentat să 

ridice suma. Revocarea depozitului aduce părţile în situaţia anterioară. Legea reţine că “orice debitor” 

poate să facă depozitul.  Deşi debitorul principal face de obicei depunerea nu este exclus ca şi un debitor 

de regres să aibă interes în acest sens.[29]  

 Înteresul poate fi indirect, moral(să-şi onoreze semnătura de pe titlu) sau poate fi chiar 

direct(imaginăm situaţia în care trasul a acceptat cambia cu o semnătură de favoare iar favorizatul va plăti 

el cambia acceptată în aceste condiţii). 

 Se poate discuta ce sumă se va consemna pentru ca depozitul să fie integral liberatoriu; suma 

înscrisă în titlu şi dobânzile compensatorii convenţionale sau şi dobânzile cu privire la aceeaşi sumă din 

momentul scadenţei până la realizarea depozitului?  În sensul primei formule ar pleda ideea că creditorul 

este în culpă deoarece nu a cerut plata şi nu o poate invoca în favoarea sa. În sens contrar s-ar putea 

argumenta că datoriile în bani sunt producătoare permanente de dobânzi şi că nedepunerea lor ar însemna 

o îmbogatire nejustificată a debitorului.[30] Apreciem că aceasta ultimă argumentare ar corespunde mai 

bine unui circuit comercial sănătos. 

Dispozitiile  cambiale[31] nu se referă numai la trasul acceptant ci sunt aplicabile şi trasului 

neacceptant: ideea işi găseşte raţiunea în interesul acestuia din urmă să se elibereze de obligaţia 

extracambială şi de a se supune ordinului de plată care a rezultat din raportul de proviziune.[32] 

 În altă ordine de idei posesorul cambiei cu scadenţa la vedere trebuie să ceara plata cambiei în 

interiorul termenului legal de un an de la data emiterii sale sau în termenul convenţional stabilit de 

trăgător. 

 Plata unei cambii la scadenţă produce efecte diferite, în funcţie de cel care a plătit, respectiv un 

debitor cambial principal sau un debitor de regres: 

-dacă plata este făcută de către trasul acceptant(debitor cambial principal), această plată stinge obligaţia 

cambială a trasului, precum şi obligaţiile tuturor debitorilor cambiali(trăgător, giranţi şi avaliştii acestora, 

inclusiv ai trasului acceptant). Aceleaşi efecte produce şi plata efectuată de către trasul neacceptant; 

-dacă plata este făcută de către un debitor de regres, ea stinge numai obligaţiile debitorilor care figurează 

pe titlu după debitorul care a plătit. O astfel de plată nu stinge obligaţiile giranţilor anteriori şi nici cele ale 

trasului, trăgătorului şi avaliştilor acestora, care vor putea fi urmăriţi în temeiul cambiei de către debitorul 

care a plătit[33]. 

 Dacă trasul a plătit suma prevăzută în cambie, aceasta îi eliberează pe toţi obligaţii cambiali, aşa 

după cum refuzul de a plăti declanşează răspunderea solidară a tuturor debitorilor cambiali. 

 Plata fiind cherabilă(adică la domiciliul debitorului, deoarece din cauza circulaţiei titlului, 

debitorul nu poate cunoaşte pe creditor), cambia trebuie prezentată spre plata debitorului, adică, în primul 

rând, trasului, indiferent ca-i acceptant sau nu( în afară de cazul când în cambie este indicat un 

domiciliatar, deoarece atunci titlul trebuie să fie prezentat spre plată, acestuia). În subsidiar, cambia va fi 

prezentată acceptantului prin intervenţie şi indicatului la nevoie, dacă pe titlu figurează 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- art.41 

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

 Cambia cu scadenţa la vedere este plătibilă la prezentare(scadenţa coincide cu prezentarea) şi în 

orice caz în termenul legal de un an de la prezentare, sau în termenul convenţional fixat de trăgător(care-l 

poate reduce sau prelungi), ori de către giranţi(care nu pot decât să reducă termenul). Cambia cu scadenţa 

în alb este socotită plătibilă la vedere. Dacă trăgătorul a stipulat că o cambie plătibilă la vedere nu trebuie 

să fie prezentată spre plată înaintea unei anumite date, termenul de prezentare curge de la această dată- 

art.37 din Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 



 Locul plăţii trebuie să fie indicat în titlu, sub sancţiunea nulităţii. Locul plăţii este localitatea 

arătată în cambie(sau în lipsa de indicaţie, cea prezumată, şi anume cea aflată lângă numele trasului). 

Dacă pe lângă localitate nu se indică şi adresa, atunci cambia urmează a fi prezentata spre astfel: 

-la domiciliul trasului sau al pesoanei desemnate pe titlu să plateasca pentru el[34]; 

-la domiciliul acceptantului prin intervenţie sau al celui desemnat să plătească pentru el; 

-la domicliul celui “indicat la nevoie”. 

 Dacă în cambie este arătat domciliul unui terţ, ca loc al plăţii, atunci se prezumă că plata se face 

de către terţ, numit domiciliatar. 

 În situaţia în care cambia este plătibilă la domiciliul trasului acesta poate indica o adresă în 

localitatea respectivă, dar nu poate schimba localitatea. 

 Sunt obligaţi la plata cambiei, în principiu, trasul acceptant şi avaliştii; posesorul cambiei se poate 

adresa oricăruia dintre aceştia. Cel care plăteşte este obligat să verifice numai regulata succesiune a 

girurilor, nu şi autenticitatea lor, deoarece se încrede in aparenta sa legitimitate pe care o dă succesiunea 

regulată a girurilor. Cel care plăteşte trebuie să verifice şi să stabilească identitatea prezentatorului 

titlului(ca beneficiar al titlului, dacă titlul nu a circulat, sau ca ultim giratar, arătat pe titlu, dacă titlul a 

circulat). Tot astfel se verifică şi capacitatea creditorului. 

 Prin plată, datoria cambială se stinge. Dar dacă plata se face de către un debitor de regres(de 

pildă,un girant), atunci dintre cei obligaţi cambial sunt liberaţi numai cei care în titlu figurează dupa 

el(giranţi succesivi şi avaliştii lor) nu şi cei anteriori, care continuă să fie obligaţi şi pot fi, ca atare, 

urmăriţi în baza cambiei. 

 Plata anticipată. Condiţiile în care se efectuează plata prezintă unele deosebiri, după cum 

stingerea creanţei are loc potrivit procedeelor uzuale sau conform tehnicii de calculator.[35] 

În principiu, creditorul nu poate pretinde plata mai înainte de scadenţă şi nici debitorul nu are dreptul de a 

plăti mai înainte de termen. Dacă totuşi, cu acordul creditorului(posesor al titlului), se face plata 

anticipată, aceasta se realizează pe riscul şi răspunderea trasului . Dar cum plata este liberatorie numai 

dacă se face către adevaratul creditor, debitorul care plăteşte anticipat trebuie, nu numai să constate lanţul 

neîntrerupt al girurilor, ci să verifice şi autenticitatea semnăturilor (această din urmă cerinţă nu există, dup 

cum am văzut în cazul plăţii la scadenţă). El trebuie deci să verifice atât legitimarea formală, cât şi 

legitimarea materială a posesorului titlului. De altfel, plătind mai inainte de termen, de bunăvoie, el are 

răgazul necesar spre a stabili dacă posesorul titlului are legitimitatea formală şi materială, dreptul de 

încasare, capacitatea necesară a prezentatorului, etc.[36] 
 Prezentarea cambiei în termenul legii poate fi împiedicată de un caz de forţă majoră sau printr-o 

dispoziţie legală excepţională. 

Părţile sunt libere să convină la schimbarea scadenţei sau la amânarea plăţii. 

 Scadenţa din cambie este opozabilă tuturor acelora care figurează în titlu, într-o calitate oarecare. 

 De aceea, pentru ca modificarea scadenţei cambiale, să producă efecte erga omnes, este absolut 

necesar ca la această schimbare să fi consimţit toţi aceea care figurează în titlu;dacă un girant nu consimte 

la modificarea scadenţei, faţă de el rămâne în vigoare titlul în conţinutul lui originar, şi deci pentru actele 

de conservare ale acţiunii în regres contra lui, se va avea în vedere scadenţa originară şi nu acea 

modificată. 

 Pentru modificarea valabilă a scadenţei, trebuie ca noua scadenţă să fie scrisă pe titlu şi sa fie 

confirmată de toţi semnatarii cambiei, prin subscrierea lor. 

 Noua scadenţă devine opozabilă tuturor deci şi posesorilor succesivi ai cambiei, vechea scadenţă, 

deşi neştearsă din titlu, rămânând fără valoare. 

 Şi în consecinţă, pentru prezentarea cambiei la plată, posesorul se va conforma noii scadenţe.[37] 

 Plata se face la împlinirea scadenţei. Plata făcută de tras eliberează pe toţi debitorii cambiali. 

Refuzul trasului de a plăti angajează răspunderea solidară a tuturor debitorilor cambiali. Pentru efectuarea 

plăţii este obligatoriu să se prezinte cambia.[38] 

 În privinţa plăţii la scadenţă se impun următoarele precizări: a) dacă pentru plata cambiei s-a 

stabilit o zi fixă creditorul se va prezenta la acea dată sau în una din cele două zile lucrătoare 

următoare[39]; b)tot astfel se va proceda în cazul stabilirii unui anumit termen de la emisiune sau de la 



vedere;şi, c) cambia cu scadenţ la vedere va fi plătită la prezentare dacă nu s-a convenit un termen 

calculabil din acest moment. 

Precizarea locului plăţii în titlu este cerută sub sancţiunea nulităţii. Localitatea arătată în cambie 

este locul plăţii-dacă nu se face precizare expresă cu privire la locul plăţii acesta va fi localitatea indicată 

lângă numele trasului. 

 În caz că nu se precizează adresa, cambia se prezintă spre plată la domiciliul trasului ori al 

persoanei indicate pe titlu a plăti pentru el, la domiciliul “acceptantului prin intervenţie” sau la cel al 

persoanei desemnate să plătească pentru el, ori la domiciliul “indicatului la nevoie”. 

 Sunt ţinuţi a face plata trasul acceptant şi avaliştii care au obligaţia de a face toate verificările 

necesare în privinţa identităţii şi capacităţii celui ce primeşte plata cum şi a valabilităţii titlului.[40] 

 Executarea cu punctualitate, adică la termen a plăţilor prezintă o deosebită importanţă nu numai 

în materie comercială, dar în orice altă ramură de activitate. 

 Efectuarea la timp a plăţii unei datorii prezintă o deosebită importanţă pentru o serie de persoane 

ce se găsesc în relaţii de afaceri. 

 Neprimirea din partea uneia dintre ele la termen a sumelor ce-i sunt datorate va avea drept 

consecinţă imposibilitatea ca aceasta să-şi îndeplinească obligaţiunile faţă de creditorii săi şi aşa mai 

departe. 

 Urmările pot fi grave în materie comercială-dispoziţiunile legale cuprinzând sancţiuni riguroase. 

 Se constată prin urmare o înlănţuire de interese cu consecinţe fatale şi uneori nebănuite chiar. 

 Dacă aceasta este situaţia în dreptul comun ea devine şi mai accentuată în materie cambială. 

 

CONCLUZII 

 
 Plata la scadenţă interesează în cel mai înalt grad în materie cambială. 

 Cambia conţine obligaţia de a plăti sau a face să se plătească la scadenţă o sumă determinată 

posesorului. 

 Obligaţia cambială principală, ca şi acele ce se grefează pe ea nasc pentru a fi aduse la 

îndeplinire, executate. Executarea se efectuează prin plată. 

 Posesorul titlului are încredere şi se bizuie pe achitarea sa la scadenţă. 

 Achitarea sa interesează însă şi pe acei ce şi-au dat semnătura pe titlu şi sunt deci obligaţi 

cambiali. 

 Plata din partea trasului are darul de a-i elibera pe toţi. 

 Refuzul de plată din partea acestuia atrage în mod inevitabil răspunderea solidară a tuturor.[41] 

 Din această cauză plata constituie “finalitatea şi esenţa negoţului cambial”, deoarece “către 

aceasta în definitiv orice act al creării şi circulaţiei titlului”. 

 Aşa se explică complexul de norme prin care legiuitorul a căutat să asigure punctuala şi regulata 

îndeplinire a obligaţiunilor asumate prin titlul cambial şi dispoziţiunile relative la plată prin care se 

precizează condiţiunile de efectuare valabilă a acesteia. 

 Legiuitorul se ocupă numai de plată deoarece aceasta constituie modul normal de stingere al 

obligaţiunilor cambiale. 

 Aceasta nu exclude însă posibilitatea de stingere a lor prin mijloacele de drept comun, cum ar fi 

remiterea de datorie, compensaţia, confuziunea, novaţiunea şi prin urmare aplicarea dispoziţiunilor de 

drept civil în măsura în care nu s-a derogat de la ele. De asemenea el nu reglementează decât plata 

efectuată de tras, acceptant sau nu. 

 Dezvoltările ce urmează se aplică însă “mutadis mutandis”, si plăţilor efectuate de ceilalţi debitori 

cambiali, trăgător sau girant, în caz de neplată din partea trasului. 

 Prin legea cambială 58/1934 se stabileşte că posesorul unei cambii  plătibilă la o zi fixă, sau la un 

anumit termen de la data emisiunii sau la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este 

plătibilă, fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează. 



 Necesitatea însă de a se prezenta cambia la plată reieşea cu prisosinţă din art.41 din Legea 

58/1934. Prin acesta stabilindu-se termenul de dresare al protestului de neplată şi se prevedea şi 

obligaţiunea de prezentare a cambiei pentru obţinerea acesteia. 
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