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Utilizat frecvent in relatiile dintre profesionisti, biletul la ordin este un inscris
comercial (titlu de credit) prin care emitentul (debitorul), isi asuma obligatia personala si
neconditionata sa plateasca pentru respectivul inscris unei alte persoane numite beneficiar
(creditor) o anumita suma de bani, la o data fixa numita scadenta si intr-un loc bine
determinat.
Unul dintre cele mai importante aspecte in utilizarea biletului la ordin este acela ca, la
efectuarea platii prin bilet la ordin acesta devine titlu excecutoriu la scadenta. Concret, aceasta
insemna ca, daca debitorul nu si-a achitat datoria, creditorul poate sa treaca direct la executare
silita, eliminandu-se faza indelungata a judecatii si obtinerii unei hotarari definitive, care sa
fie ulterior pusa in executare.
Biletul la ordin se poate emite si in alb, avand doar semnatura debitorului sau a
avalistului, urmand ca, creditorul sa-l completeze si sa-l introduca in banca, in momentul in
care debitorul nu isi respecta obligatiile de plata. Fiind lasat ca o garantie de buna executie a
obligatiilor asumate catre creditor, se pune problema termenului in care se poate completa
biletul la ordin pentru a fi introdus in banca.
Potrivit Legii nr. 58/1934, posesorul biletului la ordin este decazut din dreptul de a-l completa
dupa trei ani de la data emiterii.
De asemenea, Normele Cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de
institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin prevede ca, completarea cambiei in alb va
trebui sa se efectueze in termen de trei ani de la data reala a emiterii. Nerespectarea acestui
termen, este sanctionata cu decaderea din dreptul de a completa biletul la ordin, dupa
expirarea acestei perioade, decadere ce poate fi invocata atat de catre tragator, cat si de catre
oricare dintre debitorii cambiali.
Mai trebuie precizat faptul ca decaderea din dreptul de a completa biletul la ordin nu
este un aspect care sa atraga nulitatea acestuia.
Sub conditia utilizarii Biletului la ordin in conformiate cu dispozitiile legale si a intelegerii
dintre parti, acesta se dovedeste a fi un instrument eficient si rapid de recuperare a creantelor
datorate de debitor.
De asemenea, biletul la ordin, reprezinta instrumentul prin care emitentul se angajeaza
sa plateasca la un anumit termen o suma determinata de bani in favoarea beneficiarului sau
celui care-l detine . Spre deosebire de cambie , care presupune prezenta a trei persoane ,
biletul la ordin , in calitate de instrument de credit comercial , pune in legatura in procesul
crearii sale , doar doua persoane : emitentul si beneficiarul .
El este creat de emitent in calitate de debitor care se obliga sa plateasca o suma de bani
la vedere ( prezentare ) sau la o anumita data , unui beneficiar , având calitatea de creditor .
De regula , un bilet la ordin este emis la cererea creditorului ca o recunoastere a
datoriei debitorului . Deci procesul crearii lui implica doua parti : persoana fizica sau juridica
care emite biletul la ordin denumita subscriitor si care are calitatea de debitor ; persoana care
încaseaza suma , in calitate de creditor sau beneficiar .
Beneficiarul are urmatoarele posibilitati de a-si exercita drepturile decurgând din
continutul biletului la ordin si anume :

-

-

daca scadenta este la un anumit timp de la vedere , prezinta biletul la ordin emitentului
pentru avizare deoarece dupa aceasta procedura curge termenul de scadenta ;
prezinta trasului la plata biletul la ordin ;
gireaza biletul la ordin in favoarea unei alte persoane , înscriind pe verso-ul biletului la
ordin urmatoarele date : numele girantului ; numele giratorului ; data girarii si
semnatura girantului ;
sconteaza la banca biletul la ordin înainte de scadenta si primeste suma înscrisa , mai
putin comisionul bancii pentru astfel de operatii .

Mentiuni obligatorii :
a. Data si locul emiterii ;
b. Numele emitentului ;
c. Denumirea bancii si numarul contului deschis emitentului ;
d. Scadenta si locul de plata ;
e. Suma de plata ;
f. Numele beneficiarului ;
g. Numele avalistului si semnatura acestuia ;
h. Felul biletului la ordin .

Firma A incheie un contract cu firma B pentru achizitia unor bunuri de investitii ,
urmand ca suma sa fie achitata in termen de 30 de zile de la receptia lor ;
In acest scop , firma A completeaza un bilet la ordin prin care se obliga sa plateasca
echivalentul bunurilor achizitionate de la firma A . Deci firma A are calitatea de emitent , iar
firma B pe cea de beneficiar al biletului la ordin;
La scadenta , respectiv peste 30 de zile , firma B prezinta biletul la ordin pentru
incasarea sumei , fie la emitent , fie la banca acestuia , achitandu-se contravaloarea inscrisa pe
el ( 4.) .
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