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V

Prefa

Multitudinea de bunuri supuse circula iei conduce în mod nemijlocit 
la o multitudine de forme juridice prin care se realizeaz  o asemenea 
circula ie. Una dintre aceste forme juridice este reprezentat  de circula ia 
titlurilor care încorporeaz  valori patrimoniale.  

Printre titlurile de valoare se disting efectele de comer  (cambia, bile-
tul la ordin i cecul), care confer  posesorilor legitimi dreptul la plata unei 
sume de bani. Formalismul i celelalte caractere ale efectelor de comer
au determinat crearea unui cadru legislativ stabil i adecvat circula iei 
acestor titluri. Nu este de mirare a adar c  Legea nr. 58/1934 privind 
cambia i biletul la ordin este unul din actele normative cele mai longe-
vive. 

În mod evident îns , dezvoltarea economic  a condus la cre terea gra-
dului de folosire a acestor instrumente, precum i la necesitatea adapt rii
modalit ilor practice prin care se realizeaz  circula ia titlurilor, cu posibi-
litatea prezent rii la plat  a cambiei ori biletului la ordin prin trunchiere.  

Pe cale de consecin , cadrul legislativ a trebuit transformat în mod 
corespunz tor. În prezent, acesta este conturat de modific rile succesive 
aduse Legii nr. 58/1934 i de numeroasele acte normative emise de Banca 
Na ional  a României în vederea aplic rii Legii. Prezenta culegere con ine 
a adar cele mai importante instrumente juridice în materia cambiei i a 
biletului la ordin. 
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