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Titlu: învestire cu formulă executorie bilet la ordin 

Tip speță: încheiere 

Număr speţă: - 

Data speţă: 25.09.2015 

Domeniu asociat: învestire cu formulă executorie 

Conținut speţă: imposibilitate învestire bilet la ordin în cazul în care nu s-a emis refuz la plată 

 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, sub nr. …/302/2015, 

creditoarea S.C. BR S.R.L. a solicitat învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu 

reprezentat de biletul la ordin seria …, privind pe debitoarea S.C. SC S.R.L.  

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru potrivit dispozițiilor art.10 alin.1 

lit. a din O.U.G. nr.80/2013. 

Analizând cu prioritate excepţia lipsei de interes în promovarea prezentei acţiuni, 

instanța constată că, potrivit dispozițiilor art. 641 alin. 1 C.pr.civ., “titlurile executorii, altele 

decât hotărârile judecătorești, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă 

executorie”.  

Pentru a se pronunța, instanța urmează a verifica, în temeiul art. 641 alin. 3 C.pr.civ., 

dacă înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, în legătură cu care se solicită învestirea cu 

formulă executorie, întruneşte toate condițiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, 

în condițiile în care, potrivit art. 632 alin. 1 și alin. 2 C.pr.civ. „executarea silită se poate efectua 

numai în temeiul unui titlu executoriu”.  

Totodată, instanța reține că în conformitate cu dispozițiile art. 638 alin. 1 pct. 4 și art. 640 

C.pr.civ., sunt titluri executorii și pot fi puse în executare silită cambia, biletul la ordin și cecul 

precum și alte titluri de credit cărora legea le recunoaște putere executorie, în măsura în care 

îndeplinesc condițiile prevăzute în legea specială. 

Raportându-se la titlul a cărui învestire cu formulă executorie se solicită, instanța notează 

că dispozițiile art. 106 rap. la art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin 

prevăd următoarele: “Cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, stabilite 

conform art. 53, 54 şi 57.” 

Instanța notează că, în fapt, debitoarea S.C. SC S.R.L a emis biletul la ordin seria …, în 

valoare de 3.267,06 lei, stabilind data scadenței 30.06.2015.  

Ulterior, în ciuda inscripţiei de refuz de pe verso al copiei biletului la ordin, instanţa nu îl 

poate cataloga pe acesta drept un refuz la plată în sensul art. 46
3
 din Legea nr. 58/1934. În acest 

sens, dispoziţiile evocate precizează că refuzul se formulează de către instituţia de credit 

plătitoare şi se precizează data prezentării acestuia la plată, declaraţia de refuz, data şi semnătura  

reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor instituţiei.  

Astfel, instanţa observă că în cauză nu există un refuz la plată care să justifice aplicarea 

Capitolului VII al Legea nr. 58/1934, care priveşte procedura de urmărire în cazul în care biletul 

la ordin nu poate fi valorificat prin metoda obişnuită a prezentării la instituţia bancară şi care 

cuprinde şi referirile la calitatea de titlu executoriu a biletului la ordin refuzat la plată. 
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Pe cale de consecinţă, având în vedere că în cauză nu s-a probat refuzul la plată a 

biletului la ordine a cărui învestire cu formulă executorie se solicită, cererea creditoarei apare ca  

lipsită de interes la acest moment, neîndeplinind toate condițiile prevăzute de legislația specială 

în sensul dispozițiilor art.638 alin.1 pct.4 C.pr.civ., raportat la art. 106 și art. 61 din Legea nr. 

58/1934, sens în care instanţa, urmează a admite excepţia lipsei de interes, invocată din oficiu. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

 

Admite excepţia lipsei de interes în promovarea cererii, invocată de instanţă din oficiu. 

Respinge cererea creditoarei S.C. BR S.R.L. de învestire cu formulă executorie a titlului 

reprezentând biletul la ordin seria …, ca lipsită de interes. 

Cu drept de apel, pentru creditoare, în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel 

se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.09.2015. 

 


