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AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 11 februarie 2008
la solicitarea Băncii Naţionale a României
cu privire la două proiecte de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului
(CON/2008/7)

Introducere şi temei juridic
La 13 decembrie 2007 Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Băncii Naţionale a României
(BNR) o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la două proiecte de ordonanţă de urgenţă (denumite în
continuare „proiecte de ordonanţă de urgenţă”) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934
asupra cambiei şi biletului la ordin, respectiv a Legii nr. 59/1934 asupra cecului.
Competenţa BCE de a emite avize se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene şi pe articolul 2 alineatul (1) a doua şi a cincea liniuţă din Decizia 98/415/CE a
Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile naţionale
cu privire la proiectele de reglementare1, întrucât proiectele de ordonanţă de urgenţă se referă la mijloace
de plată şi la sisteme de plăţi şi de decontare. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul
de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.

Scopul proiectelor de ordonanţă de urgenţă

Spre deosebire de instrumentele de plată de credit, care se pot procesa deja electronic, conform legii
române, procesarea manuală a instrumentelor de plată de debit pe suport de hârtie, precum cecurile,
cambiile şi biletele la ordin, este singura opţiune permisă. Prin urmare, principalul obiectiv al
modificărilor şi al completărilor propuse prin proiectele de ordonanţă de urgenţă este de a permite
procesarea electronică şi prezentarea la plată în formă electronică a acestor instrumente de plată de debit,
ca alternativă la procesarea manuală a acestora. În concret, obiectivele proiectelor de ordonanţă de
urgenţă sunt următoarele: (i) reglementarea trunchierii; (ii) definirea în mod mai clar a conceptului de
semnătură pe cecuri, cambii şi bilete la ordin; (iii) eliminarea cecurilor postdatate, a adaosului (allonge) şi
a datelor/trimiterilor la datele de pe reversul cecurilor, al cambiilor şi al biletelor la ordin;
(iv) introducerea unei perioade unice de prezentare la plată a cecului, fără a ţine cont de faptul că acesta
este plătibil sau nu în oraşul în care a fost emis.
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2.

Observaţii cu caracter general

BCE consideră bine-venite modificările şi completările propuse prin proiectele de ordonanţă de urgenţă,
care vor implementa o soluţie de procesare automată a cecurilor, a cambiilor şi a biletelor la ordin în
România. Utilizarea trunchierii şi a prezentării electronice la plată poate spori eficienţa compensării şi a
decontării acestor instrumente de plată de debit.

3.

Legislaţia secundară

Proiectele de ordonanţă de urgenţă prevăd emiterea de către BNR a unor norme de punere în aplicare a
acestora. După redactarea normelor respective, BNR ar trebui să aprecieze dacă ar fi oportună
transmiterea acestora către BCE pentru consultare. Aşa cum BCE a precizat anterior, în această privinţă,
„avizul BCE cu privire la proiectele de legislaţie secundară trebuie solicitat numai dacă obiectul lor este
strâns legat de misiunile BCE şi dacă efectul lor asupra unor aspecte ce ţin de domeniile de competenţa
BCE este diferit de cel al legislaţiei primare”2.

Prezentul aviz va fi publicat pe site-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 11 februarie 2008.

[semnat]

Preşedintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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A se vedea Ghidul pentru consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile naţionale cu privire la proiectele de
reglementare, p. 14. De asemenea, a se vedea punctul 2.5 din Avizul CON/2007/27 al BCE din 21 septembrie 2007 la
solicitarea Băncii Naţionale a României cu privire la un proiect de regulament privind monitorizarea sistemelor de plăţi, a
sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a instrumentelor de plată. Ambele documente sunt
disponibile pe site-ul BCE la adresa www.ecb.int.
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