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1) Titlul normelor- cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Norma

nr. 6/2008.

1. Legea
asupra cecului nr. 59/1934

publicatã în
M. Of. nr. 100 din 1 mai 1934

cu modificãrile ºi completãrile aduse prin:
O.G. nr. 11/1993 (M. Of. nr. 201 din 23 august 1993) astfel cum a fost
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 83/1994 (M. Of. nr. 292 din 14
octombrie 1994)

Legea nr. 83/1994 pentru aprobarea unor ordonanþe ale Guvernului,
emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor credite
externe, precum ºi a contractãrii unor împrumuturi de stat (M. Of.
nr. 292 din 14 octombrie 1994);

O.U.G. nr. 38/2008 (M. Of. nr. 284 din 11 aprilie 2008)
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Dispoziţii tranzitorii prevăzute în Norma nr. 6/2008

Norme - cadru

Pct. 1. 1) Prezenta normă se aplică instituţiilor de credit abilitate conform
legii să desfăşoare activitate bancară în România.

Obiectul prezentei norme îl constituie comerţul făcut de instituţiile
de credit cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările
şi completările ulterioare.

Pct. 2. Cecul este un instrument de plată utilizat de titularii de conturi
bancare cu disponibil corespunzător în aceste conturi.

Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din operaţiuni de
încasări sau prin acordarea unui credit bancar.

Pct. 3. 2) Instituţiile de credit care funcţionează în România în condiţiile
stipulate de legislaţia română privind activitatea bancară vor putea face
comerţ cu cecuri şi vor putea presta servicii bancare specifice acestei
activităţi pentru clienţii lor, luându-şi toate măsurile pentru eliminarea
riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării unor astfel de operaţiuni.

Banca Naţională a României organizată şi funcţionând în condiţiile
prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a
României poate să efectueze operaţiuni cu cecuri în cadrul propriei sale
activităţi.

Pct. 4.3) Cecul este un instrument de plată creat de trăgător care, în
baza unui disponibil constituit la o instituţie de credit, dă un ordin necon-
diţionat acesteia, care se află în poziţie de tras, să plătească la prezentare

o sumă determinată unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent
aflat în poziţie de beneficiar. Cecul trebuie să îndeplinească condiţiile de
formă şi de fond obligatorii stabilite de Legea nr. 59/1934, cu modificările
şi completările ulterioare, şi descrise de prezenta normă.

Cele trei persoane care sunt puse în legătură prin cec fac toate
operaţiunile legate de acest instrument în nume propriu: trăgătorul emite
cecul, posesorul legitim îl încasează, iar trasul îl plăteşte.

Cecul este un instrument de plată, prin care trăgătorul dispune de
fondurile pe care le are la o societate bancară trasul, aceasta obligându-
se să-i facă serviciul de casă. în acest scop, societatea bancară eliberează
clientului său, trăgătorul, mai multe formulare necompletate, pe care acesta
le va putea transforma în cecuri, în limitele disponibilităţilor proprii.

Pct. 5. Banca Naţională a României şi societăţile bancare pot accepta
în operaţiunile lor cecuri redactate în orice limbă, cu condiţia ca aceste
acte să provină de la bănci sau societăţi similare din străinătate agreate
de acestea.

Pct. 6.1) Cecul trebuie să fie completat în întregime cu cerneală ori pix
de culoare albastră sau neagră ori prin dactilografiere. Menţiunile manu-
scrise vor fi completate cu majuscule, numai pentru suma în litere fiind
posibilă completarea cu litere mici.

Pct. 7.2) Standardul de conţinut obligatoriu al cecului este prezentat
în anexa nr. 1 la prezenta normă, excepţie făcând cecurile utilizate pentru
plăţi ale statului către populaţie.

La completarea cecului vor fi respectate cerinţele din prezenta normă
şi modelul prezentat în anexa nr, 5 la aceasta, fără a depăşi limitele spaţiilor
destinate fiecărei menţiuni înscrise pe cec.

Pct. 8. Cecul este un înscris formal care, pentru a fi valabil, trebuie să
satisfacă anumite condiţii exprimate în formule consacrate de redactare
a textului care exprimă clauze cu valoare juridică strictă.

În toate redactările cecul trebuie să cuprindă menţiunile obligatorii
dispuse de lege, care să satisfacă cerinţele unei informaţii suficiente,
precum şi cerinţele reflectării garanţiei date de trăgător privind plata prin
înscrisul respectiv.

Pct. 9. Pe cec se pot face şi alte menţiuni decât cele obligatorii, care
să stipuleze prin instrumentul respectiv clauze facultative, răspunzând

1) Pct. 1 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Norma

nr. 6/2008.
2) Pct. 3 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Norma

nr. 6/2008.
3) Alin. (1) de la pct. 4 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I

pct. 4 din Norma nr. 6/2008.

1) Pct. 6 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Norma

nr. 6/2008.
2) Pct. 7 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din Norma

nr. 6/2008.
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unor necesităţi specifice raporturilor dintre cele trei persoane: trăgător,
tras şi beneficiar.

Menţiunile facultative fac obiectul înţelegerii dintre aceste persoane.

TITLUL I

Capitolul 1. Despre emiterea
ºi forma cecului

Art. 1. Cecul cuprinde:
1. Denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în

limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu.
2. Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani.
3. Numele celui care trebuie să plătească (tras).
4. Arătarea locului unde plata trebuie făcută.
5. Arătarea datei şi a locului emiterii.
6. Semnătura celui care emite cecul (trăgătorul).

Norme - cadru

Pct. 10. Denumirea de cec trebuie să figureze în textul ordinului de a
plăti dat societăţii bancare de către trăgător prin intermediul cecului,
utilizând formula consacrată: „plătiţi în schimbul acestui cec ...”.

Pct. 11. Denumirea de cec nu va putea fi trecută pe marginea, în
diagonală sau în partea de jos a instrumentului, chiar dacă este însoţită
de semnătura trăgătorului, în orice situaţie, denumirea de cec va figura
deasupra semnăturii trăgătorului.

Pct. 12. Lipsa denumirii de cec atrage nulitatea instrumentului.
Pct. 13. Ordinul de a plăti dat de trăgător trasului, societate bancară,

trebuie să fie clar, precis şi necondiţionat.
Pct. 14. Ordinul necondiţionat de a plăti se va referi la plata unei

sume de bani exprimată în monedă conform prevederilor pct. 181-185 din
prezentele norme-cadru.

Pct. 15. Deoarece ordinul de plată nu poate comporta nici condiţie
suspensivă, nici condiţie rezolutorie, ceea ce ar afecta încrederea purtă-

Art. 1

torului în calitatea cecului, Banca Naţională a României şi societăţile
bancare vor accepta numai cecuri care cuprind ordinul de plată exprimat
prin formula imperativă: „plătiţi ...”.

Pct. 16. Orice condiţii, limitări sau contraprestaţii, care se adaugă
ordinului de a plăti, pe cec, duc la nulitatea instrumentului.

Pct. 17. Redactarea textului ordinului de a plăti nu va putea fi efectuată
pe marginea instrumentului, în diagonala acestuia sau în linie cu
semnătura trăgătorului ori sub aceasta.

Pct. 18. Indicarea numelui trasului, societate bancară, este obligatorie.
Lipsa acestei menţiuni duce la nulitatea cecului.

Pct. 19. Numele trasului, respectiv denumirea societăţii bancare, nu
va putea fi redactat pe instrument în diagonală, decât în situaţiile
prevăzute în prezentele norme-cadru.

Pct. 20.1) Pentru scopurile prezentelor norme-cadru, locul sau locurile
desemnate pe cec ca loc unde plata trebuie făcută vor fi denumite adresa

sau adresele. Adresa conţine locul geografic încadrat într-o unitate
administrativ-teritorială existentă în prezent - judeţ, municipiu, oraş,
comună - identificată prin denumirea acesteia, însoţită de denumirea
exactă a străzii şi a numărului, eventual codul poştal şi alte elemente de
identificare care să permită localizarea neechivocă.

În situaţia în care plata trebuie făcută la o instituţie de credit sau la o
unitate teritorială a unei instituţii de credit, în locul desemnat pe cec ca
loc unde plata trebuie făcută se va trece denumirea instituţiei de credit/
a unităţii teritoriale a instituţiei de credit.

Pct. 21. Redactarea textului privind adresa unde plata urmează să fie
făcută nu se poate face pe diagonala instrumentului sau sub semnătura
trăgătorului.

Pct. 22. Indicarea adresei exacte unde urmează să se facă plata este
obligatorie pentru ca beneficiarul cecului sau societatea bancară unde
îşi are deschis contul să ştie unde să se prezinte pentru încasarea sumei
înscrise pe cec.

În cazul neachitării cecului, beneficiarul acestuia va îndeplini, în locul
indicat ca loc al plăţii, formalităţile cerute de lege pentru păstrarea
drepturilor sale.

Pct. 23. Cecurile vor purta menţiuni clare privind ziua, luna şi anul
emiterii pentru a permite:

1) Alin. (2) de la pct. 20 al normelor– cadru a fost introdus prin art. I pct. 7 din Norma

nr. 6/2008.

Art. 1
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(3) În lipsa acestora, sau a oricăror alte arătări, cecul este plătibil la
locul unde trasul are principalul său stabiliment.

(4) Cecul care nu arată unde a fost emis se socoteşte semnat la locul
arătat lângă numele trăgătorului.

Norme - cadru

Pct. 31. Banca Naţională a României şi societăţile bancare nu vor
accepta în cadrul operaţiunilor lor cecuri cărora le lipseşte una sau mai
multe din menţiunile obligatorii stabilite de lege.

Această reglementare a activităţii va fi general valabilă cu excepţia
următoarelor cazuri:

a) în situaţia în care indicarea locului de plată nu se face în mod
expres pe cec, se consideră ca loc de plată a cecului locul indicat lângă
numele trasului prezumat a fi în acelaşi timp şi loc al domiciliului acestuia
(pentru interpretarea noţiunii de domiciliu vor fi avute în vedere regle-
mentările din prezentele norme-cadru referitoare la art. 8 din Legea asupra
cecului);

b) în situaţia în care lângă numele trasului sunt indicate mai multe
locuri, Banca Naţională a României şi societăţile bancare vor considera
cecul ca fiind plătibil la primul dintre aceste locuri indicate;

c) în situaţia în care nu este indicat nici un loc lângă numele trasului,
Banca Naţională a României şi societăţile bancare vor considera cecul
ca fiind plătibil la adresa sediului principal al societăţii bancare trase;

d) în situaţia în care locul de emitere nu este indicat expres pe cec, se
va considera ca loc al emiterii locul indicat lângă numele trăgătorului.

Art. 3.1) (1) Cecul nu poate fi tras decât asupra societăţii bancare. Cu
toate acestea, cecul tras şi plătibil în străinătate este valabil ca cec, chiar
dacă trasul nu este o societate bancară.

(2) Cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are disponibil la tras,
disponibil asupra căruia are dreptul de a dispune prin cec pe baza unei
convenţii exprese sau tacite. Titlul emis fără observarea acestor condiţii
valorează totuşi ca cec.

Art. 3Art. 2

a) calcularea de către tras a termenului de prezentare la plată, termen
după expirarea căruia posesorul decade din drepturile sale de regres;

b) constatarea capacităţii legale a trăgătorului în momentul aplicării
semnăturii sale pe instrument.

Pct. 24. Data emiterii trebuie să fie unică, posibilă şi certă.
Pct. 25. Data înscrisă pe cec este prezumată certă şi opozabilă tuturor

până la proba contrară.
Pct. 26. Locul emiterii trebuie să figureze alături de data emiterii

cecului.
Pct. 27.1) Semnătura trăgătorului trebuie să fie olografă şi redactată

cu pixul sau stiloul cu cerneală de culoare neagră ori albastră în spaţiul
destinat acesteia.

Pct. 28. Banca Naţională a României şi societăţile bancare vor accepta
la plată numai cecuri în care numele trăgătorului este redactat clar.

Prin numele trăgătorului se înţelege numele şi prenumele persoanei
fizice aşa cum se află acestea înscrise în actul de identitate sau denumirea
persoanei juridice aşa cum se află aceasta înscrisă în Registrul comerţului.

 Pct. 29.2) În cazul în care trăgătorul este o persoană juridică,
semnătura reprezentantului legal al acesteia executată pe cec, în condiţiile
prevăzute în prezenta normă, nu va fi însoţită de ştampila trăgătorului.
Lipsa semnăturii trăgătorului, respectiv a reprezentantului autorizat al
trăgătorului persoană juridică atrage nulitatea cecului.

Pct. 30. Trăgătorul poate recurge la forma autentică a cecului sau la
darea unei împuterniciri prin act autentic. Semnarea numai prin aplicarea
unei parafe cuprinzând un nume de persoană fizică nu este permisă,
ducând la anularea cecului.

Art. 2. (1) Titlul căruia îi lipseşte una din condiţiunile arătate în articolul
precedent nu va fi socotit cec, afară de cazurile arătate în alineatele ce
urmează:

(2) În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lângă numele trasului este
socotit loc de plată. Daca mai multe locuri sunt arătate lângă numele
trasului, cecul este plătibil la primul loc arătat.

1) Pct. 27 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Norma

nr. 6/2008.
2) Pct. 29 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Norma

nr. 6/2008. 1) Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 1 din O.G. nr. 11/1993.
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Art. 4. (1) Cecul nu poate fi acceptat. Menţiunea de acceptare trecută
pe cec se socoteşte nescrisă.

(2) Orice menţiune de certificare, vedere sau alta echivalentă, scrisă
pe titlu şi semnată de tras, are numai efectul confirmării existenţei
disponibilului şi împiedică pe trăgător de a-l putea retrage înainte de a fi
trecut termenul de prezentare.

Norme - cadru

Pct. 36. Cecul, fiind în esenţă un instrument de plată la vedere, nu
poate fi supus acceptării trasului care, în cazul cecului, plăteşte pentru
trăgător din disponibilităţile create de acesta.

În cazul cecului, trasul nu îşi asumă personal nicio obligaţie.
Pct. 37. O menţiune de acceptare pe cec nu invalidează instrumentul,

ci se consideră ca şi cum nu ar fi fost scrisă.
Pct. 38. Prin expresia cec certificat se înţelege cecul pe care o socie-

tate bancară aflată în poziţie de tras confirmă, înaintea remiterii cecului
către beneficiar, existenţa fondurilor necesare efectuării plăţii ordonate
prin respectivul instrument de plată.

Pct. 39. Certificarea unui cec poate fi cerută societăţii bancare de
către trăgătorul emitent înainte de a-l da la plată sau de unul dintre
posesorii ulteriori, beneficiari ai cecului.

Pct. 40. Certificarea unui cec de către societatea bancară aflată în
poziţie de tras atrage după sine faptul că trăgătorul nu mai poate retrage
din contul său suma destinată plăţii cecului respectiv, înainte de expirarea
termenului de prezentare a acestuia.

Pct. 41.1) Banca Naţională a României şi instituţiile de credit certifică
cecurile prin expresia «certificat», însoţită de numele şi prenumele,
redactate cu claritate, ale persoanei împuternicite să efectueze această
operaţiune, precum şi de semnătura acesteia.

Pct. 42. Prin certificarea cecului, trasul nu se obligă direct, însă are
obligaţia ca în caz de neplată să despăgubească posesorul care a suferit
o daună din acest motiv.

Art. 3

Norme - cadru

Pct. 32.1) Persoana aflată în poziţie de tras într-un cec poate fi numai
o instituţie de credit, astfel cum este aceasta definită în cuprinsul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 227/2007, sau Banca Naţională a României, organizată conform
Legii nr. 312/2004.

Pct. 33. Având în vedere că legislaţiile naţionale reglementează diferit
înţelesul termenului societate bancară putând asimila acestuia şi alte
tipuri de persoane juridice, Banca Naţională a României şi societăţile
bancare vor putea efectua operaţiuni cu cecuri care sunt emise sau
plătibile în străinătate, chiar dacă persoana aflată în poziţie de tras nu
este o societate bancară în înţelesul legislaţiei române, în această situaţie,
Banca Naţională a României şi societăţile bancare vor lua toate măsurile
asigurătorii de evitare a riscurilor care ar putea apărea în legătură cu
circulaţia şi încasarea unor astfel de cecuri.

Pct. 34.2) Trăgătorul poate emite un cec numai în condiţiile existenţei
la tras a unor fonduri proprii, disponibile, în momentul emiterii instru-
mentului, care să îi facă posibilă trasului efectuarea plăţii, disponibilul
având valoarea mai mare sau egală cu cea a sumei înscrise pe cec.

Disponibilul trăgătorului poate proveni dintr-un depozit bancar, dintr-
o deschidere de credit sau acordarea unei facilităţi de creditare, din
operaţiuni de încasări şi altele asemenea.

Disponibilul trebuie să fie lichid, cert şi exigibil, adică să nu existe
niciun impediment de ordin juridic sau material care să împiedice efec-
tuarea plăţii cecului.

Pct. 35. Emiterea unui cec de către un trăgător, fără ca acesta să
dispună de fondurile necesare la tras în momentul emiterii cecului, atrage
sancţiuni civile şi penale. Acest fapt nu duce însă la nulitatea cecului, el
putând fi totuşi onorat de tras la prezentare, dacă, în intervalul de timp
dintre emitere şi prezentare, trăgătorul procură trasului fondurile necesare
pentru acoperirea acestui cec.

1) Pct. 32 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din
Norma nr. 6/2008.

2) Pct. 34 al normelor– cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din
Norma nr. 6/2008.

1) Pct. 41 al normelor – cadru este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din
Norma nr. 6/2008.
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Pct. 45. Un cec poate fi tras pentru contul unui terţ în situaţia în care
între trăgătorul şi beneficiarul cecului nu există o relaţie directă, între ei
interpunându-se un terţ care nu este expres indicat pe cec şi faţă de care
trăgătorul are o datorie, în acest caz, trăgătorul completează pe cec numele
beneficiarului, la cererea expresă a terţului care are o datorie anterioară
faţă de beneficiarul indicat.

Trăgătorul pentru contul terţului îşi asumă, în această situaţie, obliga-
ţiile pe care le are orice trăgător faţă de beneficiarul unui cec şi purtătorii
ulteriori ai acestuia.

Pct. 46. Prin însăşi esenţa sa, cecul presupune existenţa unor
disponibilităţi ale trăgătorului la o societate bancară aflată în poziţia de
tras. De aceea, nu este permisă emiterea unui cec în care trăgătorul şi
trasul să fie una şi aceeaşi persoană juridică.

Excepţie de la această regulă pot face cecul de călătorie, cecul circular,
precum şi cecul tras între diferitele stabilimente ale aceluiaşi trăgător, dar
care au personalitate juridică diferită.

În cazul cecului tras între diferitele stabilimente ale aceluiaşi trăgător,
cecul nu poate fi la purtător.

Art. 7. Orice stipulaţiune de dobândă înscrisă în cec se socoteşte
nescrisă.

Norme – cadru

Pct. 47. Cecul fiind un instrument de plată plătibil la vedere, cu un
termen de prezentare foarte scurt, înscrierea pe cec a unor menţiuni
privind dobânda este inutilă. De aceea, orice menţiune în acest sens
existentă pe un cec este considerată ca şi cum nu ar fi fost scrisă.

Art. 8.1) Cecul poate fi plătibil la domiciliul unui terţ fie în localitatea
unde trasul are domiciliul sau, fie într-o altă localitate, cu condiţia însă ca
terţul sa fie o societate bancară.

Norme – cadru

Pct. 48. Trăgătorul poate desemna ca loc al plăţii cecului şi alt loc
decât acela al domiciliului trasului, cu condiţia ca acel loc de plată să fie

Art. 7-8Art. 5-6

Art. 5. (1) Cecul poate fi stipulat plătibil:
-Unei anumite persoane, cu sau fără clauza expresă „la ordin “.

-Unei anumite persoane cu clauza “nu la ordin” , sau o expresiune
echivalentă, – “La purtător”.

(2) Cecul stipulat plătibil unei anumite persoane, cu menţiunea „sau

la purtător” , ori o altă expresiune echivalentă este socotit cec la purtător.

(3) Cecul fără arătarea beneficiarului este socotit cec la purtător.

Norme - cadru

Pct. 43. Din punctul de vedere al persoanei către care este plătibil,
cecul poate fi:

a) cec plătibil unei anumite persoane cu sau fără clauza “la ordin”

(cec girabil). Clauza “la ordin” nu este obligatoriu să figureze pe
instrument, deoarece simpla înscriere a cuvântului cec implică prin ea
însăşi posibilitatea transmiterii prin gir. Cecul girabil se poate transfera
prin gir cu toate drepturile care decurg din aceasta;

b) cec plătibil unei anumite persoane cu clauza “nu la ordin“. Acest
tip de cec nu poate fi transmis prin gir, ci numai pe calea cesiunii ordinare;

c) cec la purtător. Cecurile care fac parte din această categorie, în
momentul emiterii, nu indică expres beneficiarul sau poartă menţiunea la
purtător “. Acest cec va fi plătit fie persoanei desemnate ca beneficiar,
fie purtătorului instrumentului.

Cecul la purtător se transmite prin simpla remitere a titlului de la

un purtător la altul.

Art. 6. (1) Cecul poate fi la ordinul tragătorului însuşi.
(2) Cecul poate fi tras pentru contul unui terţ.
(3) Cecul nu poate fi tras asupra tragătorului însuşi, în afară de cazul

unui cec tras între deosebite stabilimente ale aceluiaşi trăgător. În acest
caz cecul nu poate fi la purtător.

Norme – cadru

Pct. 44. În situaţia în care un cec este la ordinul trăgătorului însuşi,
acesta se află şi în poziţia de beneficiar al cecului.

1) Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 2 din O.G. nr. 11/1993.


