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Legea Nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin 
 

(Legea 76/2012 modifica articolul 62 -  Forma aplicabila din data de 1 septembrie 2012): 
 

Art. 62  

În termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare. 

Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă 
şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini. 

Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare. 

Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se 
în fals, sau nu recunoaşte procura. 

În caz de suspendare a executării, creditorul va putea obţine măsuri de asigurare. 

modificat de 

Lege nr. 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă din 24 mai 2012, 
M. Of. 365/2012 ;  

Ordonanţă nr. 11/1993 - pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 
asupra cecului din 4 august 1993, M. Of. 201/1993 ;  

 

 

(Forma aplicabila a articolului 62 din Legea 58/1934 pana la data de 31 august 2012): 
 

Art. 62  

În termen de 5 zile dela primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare. 

Opoziţia se va introduce la instanţa care a investit cambia cu formulă executorie. Ea se va judeca 
de urgenţă şi cu precădere înaintea oricărei alte pricini. 

Opoziţia se va introduce la judecătoria care a învestit cambia cu formulă executorie. Judecătoria 
va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea 
oricărei alte pricini. 

Hotărîrea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile dela 
pronunţare. 

Instanţa va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura, 
înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura. 

În caz de suspendarea executării, creditorul va putea obţine măsuri de asigurare. 

modificat de 

Ordonanţă nr. 11/1993 - pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin 
şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului din 4 august 1993, M. Of. 201/1993 ;  
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