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A V I Z  
asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului, trimisă cu adresa nr. PLx 135 
din 21 martie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/220 
din 22 martie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.59/1934. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instituirea posibilităţii remiterii 
spre încasare a imaginii cecului de către posesor către banca sa, prin intermediul unui canal 
electronic securizat, cu asigurarea unui nivel ridicat de securitate, redefinirea, respectiv 
reformularea unor elemente obligatorii prevăzute pe cec, clarificarea rolului fiecăruia dintre 
participanţi la procesul de plată a cecului, introducerea posibilităţii de retragere de la 
decontare a unui instrument de debit la solicitarea scrisă a beneficiarului, actualizarea 
terminologiei juridice, simplificarea şi completarea articolelor în scopul clarificării 
înţelesului acestora, precum şi abrogarea unor dispoziţii. 

În şedinţa din data de 5 aprilie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă supusă avizării și a avut în vedere avizul negativ al Consililui Legislativ, avizul 
favorabil la Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde proiectului, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                     
 
 
 
                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 

 
        Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                                        Ladányi László-Zsolt 
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