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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra 
cambiei şi biletului la ordin 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, trimis cu adresa nr. PLx. 134 
din 21 martie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități sub nr.4c-13/219 
din 22 martie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința 
din 14 martie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.58/1934, în vederea redefinirii, respectiv reformulării unor elemente obligatorii prevăzute pe 
instrumentul de debit, ţinând cont de funcţiile şi de modul de organizare actuale ale instituţiilor 
de credit, care să asigure remiterea spre încasare a instrumentelor de debit de către posesor către 
instituţia sa de credit, prin intermediul unui canal electronic securizat. 

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 5 aprilie 2022, potrivit art.62 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, 
transmis prin adresa cu nr.53 din 17 ianuarie 2022, avizul favorabil al Consiliului Economic 
prin adresa cu nr.66 din 4 ianuarie 2022 şi Social, avizul Băncii Naționale a României și punctul 
de vedere al Consiliului Concurenței. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ László-Zsolt LADÁNYI 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Sârbu 


