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JUSTIFICAREA PROPUNERII TEMEI DE DOCTORAT

Teza de doctorat intitulată „Contractul de leasing” cuprinde în cele aproximativ 310 de
pagini, rezultatele unei analize aprofundate a considerentelor teoretice, dar și a unor aspecte
practice, ce au avut ca scop consolidarea conceptului de leasing şi elaborarea unui cadru teoreticometodologic de cunoaştere şi înţelegere a acestuia, ce s-a bazat atât pe cercetări interdisciplinare,
dar şi pe experienţele acumulate la nivel european sau internațional.
Prin elaborarea acestei lucrării mi-am propus să aduc în primul rând noi contribuţii
teoretice, dar şi să pătrundem într-un domeniu, care deși nu mai putem afirma că se află chiar la
început de drum în societatea românească, prin prisma complexității temei abordate, va constitui
în permanență o perpetuă provocare.
În mod obiectiv, am intenţionat ca prin cercetarea făcută să consolidăm “statutul”
raporturilor juridice specifice operațiunilor de leasing la nivel naţional, raporturi care se află încă
în căutarea propriei identităţi.
Fiind structurată pe 11 capitole, care la rândul lor cuprind mai multe secţiuni şi subsecţiuni,
lucrarea tinde să acopere aspecte esențiale ale acestor operațiuni. Mare parte din lucrare privește
aspecte teoretice ale operațiunilor de leasing, astfel că prin sistematizarea unei cercetării
bibliografice complexe (documente, studii, rapoarte, strategii, cercetări existente în domeniu,
jurisprudență) am dorit să oferim un cadru de prezentarea şi interpretare cât mai clară, dar și pe cât
se poate de complet al noțiunii de leasing.
Deoarece aprofundarea unor astfel de aspecte devine mult mai facilă atunci când teoria este
completată de exemple sau interpretări practice, opiniile oferite de doctrină au fost atent analizate,
pentru ca mai apoi să fie completate și sub aspect practic prin prisma soluțiilor oferite de
jurisprudența în materie.
Rezumând, astfel, principalele aspecte cu privire la importanţa operațiunilor de leasing în
general și a contractului de leasing în special, vom proceda în continuare la o analiză succintă a
structurii tezei de doctorat.
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STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT
Teza este structurată în unsprezece capitole, împărţite la rândul lor la un număr aleator de
secţiuni, şi respectiv, subsecţiuni şi puncte, în funcție de complexitatea temei abordate.
Partea de final a lucrării cuprinde concluziile la care s-a ajuns, în urma demersului ştiinţific
întreprins şi valorificat prin prezentul studiu, fiind prezentate în acest sens și câteva propuneri de
lege ferenda, precum şi anumite aspecte ce subliniază aportul adus prin studiul realizat.
De asemenea, la sfârşitul lucrării este prezentată în mod sistematizat bibliografia pe care sa fundamentat cercetarea ştiinţifică și valorificată prin redactarea prezentei teze, fiind consultate
în acest scop informaţiile cuprinse în cursuri, tratate şi monografii atât din doctrina română aferentă
materiei, cât şi din doctrina străină, relevantă pentru studiul temei propuse.
Capitolul I - „Noţiuni introductive”, este împărţit în trei secţiuni și debutează cu o secțiune
ce urmărește istoricul operațiunilor de leasing, tratând cronologic aspecte ce au dus la apariția și
evoluția acestora, fiind urmată de o secțiune afectată analizei terminologice și etimologice a
termenului de leasing. În următoarele secțiuni s-a prezentat legislația specifică operaţiunilor de
leasing, din mai multe țări europene, din SUA, Japonia, cât şi entităţile din domeniu, ce
funcționează pe plan internațional, dar și pe teritoriul ţării noastre, fiind evidențiate principalele
izvoare de drept în materie.
Capitolul II denumit „Operațiunile de leasing”, cuprinde patru secţiuni.
În Secţiunea 2.1 „Noţiunea operațiunilor de leasing”, sunt prezentate noțiuni generale
privind derularea operațiunilor de leasing cât şi principalii participanți la derularea aceastora
(utilizatorul/locatar, finanțatorul/locator și repectiv furnizorul).
Secţiunea 2.2 debutează prin a prezenta avantajele oferite de operațiunea de leasing
participanților la această operațiune.
Evident că prin participarea la derularea unor operațiuni de leasing, în funcție de poziția pe
care o ocupă în contextul raporturilor juridice dezvoltate, părțile își vor asuma și o serie de riscuri.
Astfel, am considerat oportun a fi analizate și riscurile, limitele și dezavantajele pe care le prezintă
operațiunile de leasing pentru cei trei pioni principali ai operațiunilor de leasing, într-o secțiune
separată.
În cuprinsul secțiunii 2.3 am sintetizat relația dintre operațiunile de leasing și contractul de
leasing, deoarece ansamblul operațiunilor juridice generate de leasing nu vor putea fi reduse și nici
asimilate doar cu încheierea contractului de leasing. Din această perspectivă am evidențiat, printr7

o analiză detaliată, raporturile juridice ce se stabilesc între părțile implicate într-o operațiune de
leasing, prezentând în mod distinct contractele din cuprinsul acestei operațiuni de ansamblu.
A fost evidențiat rolul contractului de leasing propriu-zis, care reprezintă în esență
materializarea operațiunii de leasing, respectiv transferul dreptului de folosință pentru o perioadă
determinată.
Din enumerarea menționată în această secțiune, nu putea fi omis contractul de asigurare,
focalizându-ne atenția asupra acestuia din perspectivele impuse de reglementările legale sau
oferite de jurisprudență.
Secțiunea a treia din capitolul doi, face referire la mecanismul formării operațiunilor de
leasing, deschiderea fiind făcută cu o subsecțiune dedicată unor precizărilor prealabile necesare în
clarificarea acestui concept. Urmatoarele subsecțiuni detaliază etapele esențiale ale operațiunilor
de leasing.
A fost analizată, în primul rând, etapa prealabilă, în care viitorul utilizator/locatar
comportându-se ca un real cumpărător, va întreprinde o prospectare a pieței, spre a alege produsul
ce va corespunde cel mai bine din punct de vedere al raportului calitate/preț necesităților sale.
Identificarea bunului va avea drept consecință alegerea furnizorului care este în măsură a-i pune
la dispoziție bunul selectat.
Ca urmare a demersurilor întreprinse, viitorul utilizator, va formula o cerere de ofertă (și
nu o ofertă cum se specifica în varianta inițială a ordonanței), către o societate de leasing, prin care
va solicita acesteia finanțarea bunului ales și încheierea contractului de leasing, prin care se va
opera transferul dreptului de folosință. Alături de cererea sa, potențialul utilizator/locator va atașa
documentele necesare susținerii solvabilității sale. În funcție de rezultatele analizei întreprinse,
finanțatorul/locator va putea accepta sau refuza cererea utilizatorului/locatar.
Atunci când cererea este acceptată părțile vor proceda la încheierea propriu-zisă a
contractului de leasing, cu toate consecințele aferente (încheierea contractului de vânzarecumpărare, încheierea unui contract de asigurare, etc.). Atunci când contractul de leasing ajunge
la termen, utilizatorul/locatar beneficiază, în virtutea dispozițiilor legale, de un drept de opțiune
privind finalizarea operațiunilor de leasing, această oportunitate constituind etapa finală.
Capitolul III intitulat „Noțiunea și formele contractului de leasing”, este împărţit în trei
secţiuni şi mai multe subsecţiuni.
În prima secţiune s-a urmărit, ca prin analiza făcută, să distingem diferențele dintre
ansamblul operațiunilor de leasing și contractul de leasing așa cum relevă acestea din cuprinsul
reglementărilor ordonanței.
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Într-o primă subsecțiune a acestei secțiuni am detaliat caracterele juridice și natura juridică
a contractului de leasing.
Cu aspect de noutate, considerând deosebit de important caracterul de titlu executoriu cu
care a fost investit acest contract am insistat asupra acestui subiect și în mod special asupra
condițiilor de aplicare în practică ale acestuia.
S-a subliniat faptul că spre deosebire de celelalte contracte cărora li s-a atribuit această
putere, așa cum rezultă din textul ordonanței (art.8 din OG 51/1997), contractul de leasing, va
constitui titlu executoriu în mâna creditorului obligației rămase de executat, indiferent dacă acesta
este finanțatorul/locator sau utilizatorul/locatar.
De asemenea, am insistat asupra consecințelor pe care rezilierea contractului de leasing le
va avea asupra unei ulterioare cereri de investire cu formulă executorie, demonstrând că după
rezilierea contractului de leasing acesta își pierde puterea de titlu executoriu, echivalând cu o
desființare a hotărârii judecătorești, rămasă definitivă și irevocabilă. Rezilierea, conform dreptului
comun, va putea interveni numai sub condiția imperativă instituită de art.1549 Cod Civil, respectiv
aceea de a nu se cere ulterior rezilierii, executarea silită.
Pentru a individualiza în mod concret caracteristicile specifice contractului de leasing, cea
de a doua secțiune cuprinde o analiză comparativă între acesta și alte contracte cu care a fost
asemănat, respectiv prin delimitarea contractului de leasing de contractul de locațiune, de
contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau de cel cu plata la termen, cât și față de
contractul de credit.
S-a insistat asupra faptului că nu putem ignora realitatea, precum că prin natura lor,
operațiunile de leasing vor da naștere la două raporturi juridice distincte, în primă fază fiind vorba
de o operațiune de creditare, urmată ulterior de o locațiune, interferența acestora fiind o condiție
existențială pentru realizarea operațiunilor de leasing.
Complexitatea leasingului nu rezidă doar ca o consecință a ansamblului operațiunilor
juridice pe care acesta le inserează în ansamblul său, ci și ca urmare a sferei largi de aplicabilitate
pe care acesta o dezvoltă. Astfel că, în secținea a treia, a capitolului trei, am prezentat o clasificare
detaliată a contractelor de leasing în funcție de mai multe criterii, structurată după: natura
tranzacției, poziția furnizorului, în contract, conținutul ratelor, durata, sursa de finanțare sau
specificul tehnicii de realizare.
Fără a face excepție de la regulă, pentru a se considera valabil încheiat, contractul de leasing
se va supune condițiilor esenţiale de fond și de formă, necesare pentru validitatea oricărui act
juridic (art.1179 C.Civ.). Capitolul patru al tezei este dedicat detalierii acestora, fiind astfel
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analizate în subsecțiunile acestui capitol, pe rând, condițiile de validitate ale contractului de
leasing, precum:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimţământul părţilor;
3. un obiect determinat şi licit;
4. o cauză licită şi morală.
Sub aceste considerente au fost evidențiate în mod distinct condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească părțile participante la încheierea contractului de leasing, atât din punct de vedere al
reglementărilor specifice cuprinse în ordonanța 51/1997, cât și sub aspectele imperative al
actualului Cod Civil.
Studiul acestora a impus, ca în cuprinsul acestui capitol, să se facă o analiză atentă a
capacității părților de a contracta, respectiv capacitatea civilă a persoanei fizice în calitatea sa de
utilizator/locatar, dar și a persoanei juridice, atât în calitate de utilizator/locatar, dar mai ales în
calitate de finanțator/locator.
Un aspect asupra căruia ne-am concentrat în mod special atenția, l-a reprezentat capacitatea
de a contracta a finanțatorului/locator și a regulilor speciale ce se impun la constituirea societăților
de leasing în general și a societăților de leasing financiar în special.
Banca Națională a României reprezintă singura autoritate în măsură să decidă dacă
activitatea desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare cu titlu profesional sau
nu, iar în funcție de acest criteriu societăților înființate conform L31/1990 li se vor impune reguli
suplimentare pentru funcționare. Pe aceste considerente, am analizat separat situația societăților
ce acordă leasing operațional, deoarece pe acestea BNR nu le-a încadrat în sfera activităților de
creditare cu scop profesional. Astfel că, orice societate înființată conform legii 31/1990 și care
îndeplinește cerințele privitoare la constituirea capitalului social prevăzut de OG 51/1997,
indiferent de forma juridică de înregistrare, va putea desfășura operațiuni de leasing operațional.
În schimb, în cazul operațiunilor de leasing financiar, care prin natura modului de derulare
se îndreptă, în general, către achiziția de către utilizatorul/locatar a bunului finanțat, transferul
dreptului de proprietate fiind asumat încă de la momentul încheierii contractului, au determinat
autoritățile competente în a clasifica activitatea de finanțare a societăților de leasing financiar drept
activitate de creditare cu titlu profesional.
În temeiul prevederilor legale, atunci când activitatea de creditare se desfăşoară ca o
activitate economică de sine stătătoare, având ca scop obţinerea de venituri cu caracter regulat, iar
pentru realizarea obiectivelor propuse se impune existenţa unor structuri interne specializate în
domeniul creditării, care gestionează şi analizează aceste activităţi în mod distinct, pe baza unor
10

reguli prestabilite şi cu luarea în considerare a activităţilor de creditare la proiectarea bugetului
societăţii ori la efectuarea de previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societăţii, atunci
Banca Naţională a României având în vedere aceste aspecte a stabilit încadrarea acestora în
categoria activităților de creditare desfăşurate cu titlu profesional. Activitatea de creditare se
desfăşoară cu titlu profesional doar prin entitățile enumerate exhausiv de norma legală, respectiv
prin instituţii de credit şi prin instituţii financiare, precum şi prin instituţii financiare nebancare
(art.2, pct.1, din Legea nr. 93/2009; art. 3, pct.1 din Ordonanţa nr. 28/2006), în condiţiile stabilite
prin legile speciale care le reglementează activitatea şi prin normele emise de Banca Naţională a
României, fiind expres interzisă desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de creditare de către
alte persoane decât cele prevăzute în textul legii.
În secțiunea a doua a capitolului patru, am detaliat considerentele sub care consimțământul
este considerat valabil, dar și viciile de consimțământ. Potrivit art. 1206 Cod Civil, considerăm
consimțământul viciat atunci când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violență ori
în caz de leziune, caz în care contractul de leasing este anulabil (art.1251 Cod civil) sub cauză de
nulitate relativă, acesta putând fi acoperită însă ulterior în condițiile legii.
Cu aspect de noutate în secțiunea a treia, am insistat asupra noțiunii de obiect al
contractului, care așa cum aceasta relevă din actuala recodificare, se referă la operațiunea juridică
convenită de părţi, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor contractuale
(art.1225 Cod Civil) și nu la bun, care de drept reprezintă obiectul prestației. Până la apariția
actualului Cod Civil, după cum se întâlnește în mod curent în doctrină, atunci când dezbaterile
priveau obiectului contractului se făcea referire la obiectul material al acestuia, cea ce, însă, nu
mai corespunde reglementărilor aduse de actuala recodificare, care stabilește în mod clar ca obiect
al contractului operațiunea juridică.
Prin aceste demersuri au urmărit a evidenția și justifica totodată de ce în mod eronat în
doctrină, atunci când se face referire la obiectul contractului, se specifică sau se dezbate asupra
unui bun, ca obiect material, prezent sau viitor, determinat sau determinabil, cea ce nu corespunde
actualei reglementări de drept comun, în care se specifică extrem de tranșant că obiectul
contractului este operațiunea juridică și nu bunul ca obiect material, acesta rămânând doar obiect
al prestației.
În cuprinsul acestei subsecțiuni a fost realizată o analiză comparativă detaliată, sub
perspectiva imperativă a art.1225 C.Civ., a obiectului contractului de locațiune și a obiectului
contractului de leasing, cu intenția de a evidenția încă o dată diferența majoră dintre cele două.
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Deoarece actualul Cod Civil reglementează în mod distinct, obiectul obligației, ca fiind
prestația la care se angajează debitorul, aceasta a fost tratată separat, iar bunul ca obiect al prestației
a beneficiat de asemenea de un subcapitol dedicat în întregime.
Secțiunea subsecventă, analizează modul de calcul a prețului contractului de leasing, a ratei
de leasing și a valorii reziduale și modul de achitare a acestora.
Cauza, ca o condiţie de fond, esenţială de validitate a contractului de leasing, a fost tratată
în cuprinsul secțiunii patru, din perspectiva art. 1235, care cu titlul de noutate statuează definiția
noțiunii de cauză a contractului, în mod clar și explicit, ca fiind: „motivul care determină fiecare
parte să încheie contractul”.
Încheiem capitolul 4 al tezei cu o subsecțiune în care au fost analizate aspecte privind forma
contractului de leasing, care este un contract consensual prin excelență, condiția imperativă a
formei scrise, fiind cerută numai ad probationem este considerată a fi suficientă.
Acordul de voinţă al părţilor nu va trebui să îmbrace o formă specială în cazul contractul
de leasing, forma scrisă, mentionată de art. 7 al OG 51/1997, fiind suficientă pentru formarea
valabilă a acestuia, evident în cazul bunurilor mobile.
Capitolul V al tezei „Cuprinsul contractului de leasing” reprezintă un colaj a trei secţiuni,
în care după ce au fost făcute câteva precizările prealabile, am analizat separat şi detaliat clauzele
obligatorii pe care ordonanța le menționează imperativ a fi inserate în cuprinsul contractului de
leasing, dar și clauzele specifice contractului de leasing financiar, acestă secțiune fiind împărțită
pe mai multe subsecţiuni.
Secţiunea a II a este dedicată, așadar, clauzelor obligatorii a fi inserate în cuprinse în orice
contract de leasing, indiferent de încadrarea juridică a acestuia, respectiv clauze care să cuprindă:
a) definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional;
b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de
identificare a acestuia;
c) valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing şi data exactă de plată a acestora;
d) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
e) clauza privind obligaţia asigurării bunului;
f) valoarea totală a contractului de leasing.
Cea de-a treia secţiune „Clauze obligatorii specifice contractului de leasing financiar”
analizează clauzele pe care legiuitorul le-a considerat a fi minim necesare a face parte din
curprinsului unui contract de leasing financiar, alături de cele din secțiunea anterioară, respectiv:
a) valoarea de intrare a bunului;
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b) valoarea reziduală a bunului convenită de părţi, când este cazul;
c) valoarea avansului;
d) rata de leasing.
Dintre cauzele specifice enumerate și analizate, am acordat o atenție sporită noțiuni de
valoare reziduală și a implicațiilor practice pe care aceasta le impune.
Deoarece valoarea reziduală prin înţelesul conferit de norma legală, reprezintă valoarea la
care se face transferul dreptului de proprietate, în conditiile ordonanţei, am considerat că aceasta
se impune a se achita integral la sfârşitul perioadei de leasing, atunci când locatarul/utilizatorul îşi
poate exprima opţiunea certă pentru cumpararea bunului. În cazul în care la sfârşitul perioadei de
leasing locatarul/utilizatorul va opta pentru încetarea contractului de leasing şi returnarea bunului
către proprietarul de drept, valoarea reziduală nu mai incubă acestuia.
Ca o consecință firească a studiului atent al jurisprudenței în materie am considerat oportun
a insista, de asemenea și asupra implicațiilor practice pe care le are încasarea avansului la semnarea
contractului de leasing,
Aşa cum reiese textul actului normativ, prin menţiunea pe care o face legiuitorul cu privire
la inserarea în mod obligatoriu în clauzele contractului de leasing financiar, a sumei pe care
locatarul/utilizatorul o va plăti finanţatorului/locator, cu titlu de avans, alături de valoarea reziduală
şi rata de leasing, putem deduce că aceasta reprezintă nu numai o obligaţie pecuniară a
locatarului/utilizatorului faţă de finanţator, dar şi un element esenţial al contractului de leasing
financiar. Suma care se plăteşte cu titlu de avans nu este finanţată de locatorul/finațator, ci
reprezintă contribuţia proprie a locatarului/utilizatorului la achiziționarea bunului, bun care va face
parte din patrimonul finanțatorului/locator. Avansul achitat de locatarul/utilizator va servi la
achiziționarea bunului, care de drept aparține finanțatorului/locator în calitate de proprietar,
subvenționându-se astfel achiziția bunului care poate rămâne definitiv în proprietatea
finanțatorului/locator, legea nefăcând referire la o eventuală restituire a avansului în cazul în care
utilizatorul/locatar optează pentru returnarea bunului la sfârșitul perioadei de leasing. Consider,
însă, că prin impunerea de către finanţator a achitării unui avans - contractul de leasing nu numai
că își va pierde oarecum esenţa, dar se vor genera și o serie de probleme practice atunci când
utilizatoru/locatar nu își exprimă intenția de a cumpăra bunul sau va fi nevoit să-l returneze
proprietarului de drept ca efect al încetării anticipate a contractului.
În practica consacrată a operațiunilor de leasing la nivel international, în cazul contractelor
de leasing, investiţia este în totalitate a finanţatorului, care dispune de fondurile băneşti necesare
achiziţionării anumitor bunurii mobile sau imobile, pe care apoi le ofera spre folosinţă, contra unei
sume platibilă în tranşe consecutive cu titlu de rata de leasing pe o perioadă prestabilită.
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Ultima secțiune a acestui capitol face referire la importanța pe care legiuitorul o acordă
libertății de voință, materializată prin încheierea contractului, specificând în mod clar că părților
nu li se poate impune limitarea clauzelor contractuale. Părțile vor avea libertatea de a insera în
cuprinsul contractului orice condiții consideră de cuvință, atât timp cât acestea nu contravin legii
și bunelor moravuri.
”Încheierea contractului de leasing” face obiectul celui de-al șaselea capitol al lucrării,
care pornind tratează aspecte ce pornesc de la etapa precontractuală de ofertare și acceptare a
ofertei și se finalizează cu secțiunea ”Momentul și locul încheierii contractului”.
Au fost analizate detaliile specifice operaținii de ofertare care vor trebui să preconfigureze
cât mai exact condițiile sub care se va încheia contractul de leasing. Oferta şi acceptarea ofertei
vor reprezenta așadar, cele două elemente fundamentale ale voinţei de a contracta, prin întâlnirea
și acceptarea reciprocă a acestora realizându-se în fapt acordul de voinţă, materializat ulterior prin
încheierea propriu-zisă a contractului de leasing.
Așadar, societatea de leasing, la cererea expresă a viitorului potențial utilizator/locatar, va
înainta acestuia o ofertă ce va face referire concretă asupra condițiilor sub care se va accepta
finanțarea și implicit locațiunea aferentă contractului de leasing.
Locul încheierii contractului de leasing va fi acolo unde se află părţile, atunci când se
realizează acceptarea ofertei, momentul încheierii contractului fiind acela în care ofertantul
primeşte acceptarea (asimilabil principiilor sistemului recepţiunii, aplicabil în general, în cazul
contractelor încheiate în formă electronică).
Capitolul VII concentrează în cuprinsul său, considerente teoretice și aspecte practice ale
efectelor pe care le va produce încheierea contractului de leasing. Acest capitol debutează cu
o secțiune de considerații introductive privind obligațiile pe care părțile și le asumă prin încheierea
valabilă a contractului, urmând o secțiune consacrată detalierii obligațiilor asumate de părțile
contractante.
Într-o primă subsecțiune a acestei secțiuni sunt incluse obligațiile legale ale
finanțatorului/locator, așa cum acestea sunt enumerate în cuprinsul ordonanșei de reglementare a
operațiunilor de leasing (OG 51/1997) respectiv:
a) să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri.
Finanțatorul/locator își va asuma această obligație încă din faza precontractuală a ofertei, deoarece
aceste obligații sunt impuse de legiuitor ca regulă a derulării operațiunilor de leasing și nu doar ca
efect al principiului pacta sunt sevanda, ca effect al încheierii contractului de leasing.
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b) să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condiţiile expres
formulate de către acesta sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra
programului pentru calculator;
c) să încheie contractul de leasing cu locatarul/utilizator şi să transmită acestuia, în temeiul
contractului de leasing, drepturile ce derivă din contract, cu excepţia dreptului de dispoziţie, iar în
cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programelor pentru
calculator către locatar/utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada derulării
contractului de leasing. Prin încheierea contractului de leasing, finanțatorul/locator se obligă să
transmită către utilizatorul/locatar, toate drepturile ce derivă din contract, în principal dreptul de
folosinţă (jus utendi şi jus fruendi), mai puţin însă dreptul de dispoziţie (jus abutendi).
d) să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a
prelungi contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile
contractuale.

Nerespectarea

de

către

finanţatorul/locator

a

acestui

drept

al

locatarului/utilizatorului, este sancţionat de lege potrivit art.16 din O.G.51/1997 cu obligarea la
daune interese în cuantum egal cu totalul prejudiciului produs prin încălcarea acestei obligaţii, mai
mult însă, instanţa judecătorească va putea pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzarecumpărare (obligând transferul dreptului de proprietate, atunci când este cazul).
Din acest punct de vedere, consider că trebuie privit cu maxim interes, posibilitatea
conferită de legiuitor justiţiei, de a interveni asupra acestui drept exclusiv şi absolut, care este
dreptul de proprietate. Astfel că atunci când instanța va emite o hotărâre judecătorească ce va ţine
loc de act de vânzare cumpărare, finanţatorul/locator va fi practic obligat de a renunța și totodată
de a transfera dreptul său de proprietate către locatarul/utilizator.
Concluzionez astfel că prin această reglementare, extrem de drastică, legiuitorul a statuat
fără echivoc, importanţa respectării dreptului locatarului/utilizatorului de a intra în posesia deplină
a dreptului de proprietate (jus abutendi), atunci când acesta își exprimă opțiunea cumpărării
bunului la sfârșitul contractului de leasing.
e) să îi garanteze locatarului/utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în
care acesta a respectat toate clauzele contractuale. În temeiul acestei obligaţii finanţatorul/locator
va răspunde pentru tulburările de drept, adică pentru tulburările întemeiate pe existenţa unui drept,
care exclude dreptul de folosinţă de care dispune locatarul/utilizator. Am considerat oportun în
această subsecțiune să acordam o atenție sporită mijloacelor juridice prin care utilizatorul își va
proteja netulburat dreptul de folosință, respectiv dreptul acestuia de a recurge la acținea posesorie.
Așadar, în caz de tulburare ori de deposedare, paşnică sau violentă, utilizatorul/locatar are
posibilitatea de a introduce acţiune posesorie, în termenul de prescripţie de un an de la data
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tulburării sau deposedării. Conform reglementărilor aduse de alin. 1, art.951 Cod Civil,
introducerea acţiunii posesorii după trecerea termenului de 1 an, va duce la respingerea acesteia
ca fiind prescrisă.
Acţiunile posesorii pot fi introduse şi împotriva proprietarului, respectiv împotriva
finanțatorului/locator, care însă nu va dispune de beneficiul introducerii unei cererii
reconvenționale pentru dovedirea dreptului. Restricția este imperativ prevăzută în alin.2, al
art.1004, C.Proc.Civ. care proclamă regula conform căreia cererea reconvențională este
inadmisibilă, cum de altfel va fi și orice altă cerere prin care se solicită protecția dreptului de
proprietate asupra bunului în litigiu.
f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin
contractul de leasing părţile nu au convenit altfel. Sarcina încheierii contractului de asigurare
revine finanţatorului/locator, iar costurile asigurării revin în sarcina utilizatorului/ locatar, în cazul
în care părţile nu au convenit a deroga de la această regulă (art.5, OG 51/1997).
Epuizând astfel obligațiile finanțatorului/locator, următoarea subsecțiune este consacrată
unei analize aprofundate a obligațiilor legale ce revin utilizatorului/locatar. Prin efectul
dispozițiilor imperative ale legii utilizatorului/locator îi incubă următoarele obligatii:
a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul şi în condiţiile de livrare agreate
cu furnizorul, indiferent dacă bunul, obiect al operațiunilor de leasing, este recepţionat cu sau fără
rezerve de către utilizatorul/ locatar, acesta este obligat să-l primească la termenul şi în condiţiile
prestabilite cu furnizorul, sub sancțiunea rezilierii contractului de leasing. Astfel, că pentru a evita
rezilierea contractului și eventuale daune interese de care ar fi pasibil, utilizatorul/locatar va fi
practic constrâns să primească un bun neconform, urmând a se îndrepta ulterior asupra furnizorului
pentru remedierea deficiențelor constatate, iar în concomitent va fi obligat la plata ratelor de
leasing către finanțatorul/locator, care este exonerat de orice răspundere privind livrarea bunului,
prin efectul prevederilor ordonanței.
b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure
instruirea personalului desemnat să îl exploateze; prin această prevedere, legiuitorul a încercat să
evite o eventuală situație prin care locatarul/utilizator să invoce, ulterior semnarii procesului verbal
de recepţie, neconformităţilor tehnice (altele decât viciile ascunse) care duc la un randament
necorespunzator, dar care în realitate sunt datorate unei exploatări defectuoase.
c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decât cu acordul
finanţatorului. Deoarece prin natura contractului de leasing, locatarul/utilizator beneficiază doar
de un drept de folosintă asupra bunului, fiindu-i exclus dreptul de dispoziţie, acesta neavând practic
posibilitatea de a-l gaja sau de a institui asupra acestuia orice altă garanţie reală, din proprie voință,
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legiuitorul oferă oportunitatea ca atunci când totuși proprietarul de drept, respectiv
finanțatorul/locator este de acord, acest lucru să devină posibil.
d) să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing,
asigurări, impozite, taxe, în cuantumul şi la termenele menţionate în contract. Atunci când
utilizatorul/locatar nu va respecta termenele de plată asumate sau nu va achita integral sumele
datorate conform contractului, finanțatorul/locator în baza titlului executoriu, care este contractul
de leasing, va putea demara procedura executării silite a debitorului. În cazul în care dreptul de
creanță privește rata de leasing, finanțatorul/locator va putea să treacă la executarea silită a
utilizatorului/locatar, imediat ce termenul la care creanța a devenit exigibilă a fost depășit sau
alternativ va putea declara rezilierea contractului, cea ce va impune drept consecință prevederile
art. 15491 C.Civ., respectiv de a nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, recuperarea
sumelor datorate urmând procedura de drept comun. Literatura juridică străină reține aceiași
soluție, considerând că în cazul neefectuării plăților, certe, lichide și exigibile, de către
utilizatorul/locatar, finanțatorul poate opta pentru una dintre următoarele posibilități:
1) de a cere executarea contractului, solicitând achitarea ratelor de leasing neplătite;
2) de a menține în vigoare contractul, renunțând la pretențiile ulterioare și cerând dauneinterese, în această situație el reia bunul și îl pune în vânzare, solicitând de la utilizator valoarea
ratelor neachitate, cu penalități plus ratele nescadente, din care se scade valoarea netă obținută ca
urmare a vânzării bunului;
3) rezilierea contractului cu daune-interese
e) să suporte cheltuielile de întreţinere, precum şi orice alte cheltuieli aferente bunului sau
din contractul de leasing. Obligația de întreținere a bunului revine integral utilizatorului/locatar,
care sub beneficiul dreptului de folosință, se va comporta ca un real proprietar pe tot parcursul
derulării contractului de leasing.
f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare,
totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul
pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu
titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing.
Utilizatorul/locatar își va asuma așadar, în lipsa unei stipulații contrare, atât riscul lucrului, riscul
obligaţiei, cât şi riscul obligaţiei corelative.

Art. 1549.” Dreptul la rezoluţiune sau reziliere
(1) Dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau, după caz,
rezilierea contractului, precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin.”
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g) să permită locatorului/finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de
exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h) să îl informeze pe locator/finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de
proprietate venită din partea unui terţ. Deoarece bunul se va afla pe toată perioada derulării
contractului de leasing în detenția utilizatorului/locatar, legiuitorul a instituit în sarcina acestuia,
obligația de a-l informa pe proprietarul de drept, respective pe finanțatorul/locator asupra oricăror
tulburări de drept venite din partea unui terț. Apărarea dreptului de proprietate se va realiza printro acțiune petitorie, pe care finanțatorulul/locator având calitate procesual activă va trebui să o
înainteze separat în instanță.
i) să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract fără acordul
locatorului/finanţatorului.
j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing. Această
prevedere a ordonanţei, în mod cert va produce efecte numai în cazul în care la sfârşitul perioadei
de leasing locatarul/utilizatorul va opta pentru restituirea bunului. Bunul se va restitui nu în starea
în care a fost primit iniţial, ci în condiţiile în care se prezintă el după expirarea perioadei de leasing.
Prin urmare, riscul uzurii prin folosinţă a bunului este suportat de către finanţatorul/locator.
Ultima secţiune a capitolului VII face referire la „Publicitatea contractului de leasing”,
care privește ansamblul mijloacelor sau modalităţilor prin care contractele de leasing imobiliar
sunt aduse la cunoștinţa publicului.
Am concluzionat că prin reglementarea imperativă a publicității contractului de leasing,
legiuitorul a avut în vedere și protejarea locatarului/utilizator, deoarece în calitatea sa de titular al
dreptului de proprietate asupra bunului ce constituie obiect al leasingului, locatorul/finanțator
poate greva bunul cu sarcini, prin instituirea de ipoteci sau chiar vânzarea bunului, fraudând astfel
locatarul/utilizator care de bună credință își execută obligațiile contractuale în perspectiva
achiziționării acestuia.
În capitolul VIII am analizat modurile sub care are loc „Încetarea contractului de
leasing”. Capitolul este împărțit în trei secțiuni și mai multe subsecțiuni, în cuprinsul cărora am
supus unui studiu aprofundat situaţii ce au fost identificate ca fiind cauze de încetare ale
contractului de leasing.
Prima secţiune cuprinde consideraţii de ordin general privind ”Încetarea contractului de
leasing la expirarea termenului contractual”.Expirarea ”perioadei determinate” pentru care
finanțatorul/locator a transmis dreptul de folosință va duce la încetarea contractului de leasing,
însă operațiunea de leasing va continua să existe, prin continuarea relațiilor ce intervin între părți
ca o consecință a exprimării dreptului de opțiune pe care îl are utilizatorul/locatar privind
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finalizarea acestora. Astfel că prin expirarea temenului contractual asistăm doar la stingerea
raporturilor juridice dintre părțile contractului de leasing ce au ca obiect operațiunea juridică
precum locațiunea.
Secțiunea următoare face referire la ”Încetarea contractului de leasing înainte de
expirarea termenului contractual”, care debutează cu o subsecțiune în care am analizat
”Încetarea de drept a contractului”. De proximă importanță în această situație fiind regula
specială în materie de leasing, prin care legiuitorul a considerat oportun, ca prin excepție de la
norma de drept comun care specifică la art.16 că ”debitorul este liberat atunci când obligaţia sa
nu mai poate fi executată din cauza unei forţe majore, a unui caz fortuit ori a unor alte evenimente
asimilate acestora, produse înainte ca debitorul să fie pus în întârziere” să impună obligația legală
a utilizatorului/locatar de a-și ”asuma pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei
stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin
prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite,
şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii
contractului de leasing” (art.10, lit.f). Așadar, chiar dacă bunul piere ca urmare a unui caz fortuit,
iar folosința bunului nu mai poate fi asigurată de către finanțatorul/locator, contractul rămânând
fără un obiect al prestației, utilizatorul/locatar în virtutea dispozițiilor legale, în cazul în care nu
există stipulație contrară, își va asuma obligația de a continua plata ratelor de leasing ca și cum ar
beneficia de o utilă folosință asupra bunului, până la achitarea integrală a contractului de leasing.
Subsecțiunea următoarea face referire la ”Desființarea titlului finanțatorului”, care se
referă în fapt la desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare, dintre furnizorul ales de
utilizatorul/locatar și locatorul/finanțator și care va avea drept consecință, în primul rând,
încălcarea unei obligații legale (art.9) de a respecta dreptul locatarului/utilizatorului privind
alegerea furnizorului de bunuri și nu în ultimul rând, reținem că prin desființarea temeiului pe care
finanțatorul/locator putea asigura folosinţa bunului dat în leasing, contractul de leasing se va
desființa la rândul său, deoarece acesta rămâne astfel fără obiect al prestației.
Secțiunea a treia ”Rezilierea contractului de leasing” abordează aspecte ale încetării
contractului de leasing ca efect al aplicării sancțiunii rezilierii. Aplicarea acestei sancțiuni este
poate cea mai importantă modalitate de încetare a contractului de leasing, nu numai datorită
consecințelor nefaste pe care le impune o astfel de finalitate asupra părților, dar și datorită
complextății repercursiunilor ce urmează acesteia, fapt dovedit și de practica neunitară a
instanțelor de judecată care nu de puține ori au fost puse în fața unor situații extrem de dificile.
Studiul asupra efectelor Rezilierii contractului de leasing atunci când utilizatorul nu își
execută obligația de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive calculate de la
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scadența prevăzută în contract, face obiectul subsecțiunii următoare. În temeiul prevederilor
art.15 al ordonanței, finanțatorul/locator poate invoca rezilierea unilaterală a contractului de
leasing, iar locatarul/utilizator va fi obligat în consecință la restituirea bunul şi achitare tuturor
sumelor datorate, până la data restituirii, în temeiul contractului de leasing. Deoarece practica
judiciară oferă nenumărate exemple de cazuri în care instanțele au investit cu formulă executorie
contracte de leasing reziliate (de cele mai multe ori în temeiul unui pact comisoriu de gradul IV),
cea ce personal consider că din punct de vedere juridic este practic imposibil, am dezvoltat în mod
special acest aspect.
În cuprinsul capitolului IX au fost analizate aspect legate de ”Implicații ale deschiderii
procedurii insolvenței asupra contractului de leasing”.
Procedura insolvenţei are la bază justificări de ordin social si economic dovedite prin funcția
sa de asanare și însănătoșire a comerțului și economiei, prin redresarea activitatii debitorilor
insolvabili care pot fi salvați și prin eliminarea celor a căror salvare nu mai este posibilă. Capitolul
este deschis de o secțiune dedicată Procedurii insolvenței în reglementarea legii 85/2014 și a
Noțiunii de procedură a insolvenței în reglementarea legală în vigoare.
Reprezentând o instituţie juridică complexă de drept comercial, procedura insolvenței
interferează, pe de o parte cu starea şi capacitatea persoanelor, iar pe de altă parte, face referire
directă la bunurile acestor persoane, asupra cărora se instituie un regim de indisponibilizare şi pe
care le afectează scopului procedurii, respectiv de redresare sau de lichidare a activului în vederea
acoperirii pasivului.
Scopul procedurii insolvenţei în actuala reglementare, spre deosebire de scopul
reglementarii anterioare, legea nr.85/2006, care urmărea cu precădere acoperirea pasivului
debitorului aflat în insolventă, rămâne prioritară șansa redresării debitorului, cu scopul salvării
acestuia şi menținerea acestuia pe piaţă. Au fost analizate în secțiunile ulterioare aspecte esențiale
privind definiția legală, clarificări conceptuale, caracterele procedurii insolvenței.
Secțiunea a patra privește strict consecintele deschiderii procedurii insolventei asupra
contractului de leasing. Din cuprinsul actualei reglementări, reținem că în concordanță cu
prevederile alin. 12 al art.123, contractul de leasing va putea fi denunțat în următoarele situații:
•

de drept, in urma cererii finantatorului inainte de expirarea termenului de 3 luni – finantatorul
transmite administratorului judiciar o notificare prin care ii cere sa denunte contractul, acesta se
considera denuntat la expirarea unui termen de 30 de zile de la data receptionarii notificarii;

•

de drept, la expirarea unui termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii – daca nu s-a obtinut
un acord expres de la finantator;
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•

de catre administratorul judiciar/lichidator a contractului, in temeiul prerogativei de denuntare a
oricarui contract in derulare2.
Conform doctrinei însă, am considerat că trebuie subliniată diferența între situația
denunțării contractului de leasing și situația rezilierii contractului de leasing.
Însă atunci când intervine rezilierea contractului de leasing, în temeiul prevederilor
L85/2014, din reglementarile legale reținem că se oferă finanțatorului/locator opțiunea de a alege
între:

•

transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing. În acest
caz finantatorul/locator va dobândi o ipotecă legală asupra acelui bun, având rang egal cu cea a
operațiunii de leasing, fiind înregistrat la masa credală conform ordinii stabilite de art.159, alin.1
pct.3 din lege. Cuantumul creanței ce se va înscrie în tabelul de creanțe, constă în contravaloarea
ratelor și accesoriilor restante facturate și neplatite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă
restul sumelor datorate de debitorul insolvent în baza contractului de leasing, fară însă a putea fi
depașită valoarea de piață a bunului, ce va fi stabilită de un evaluator independent. In această
situație, debitorul continuând a face plați periodice pâna la achitarea integrală a valorii contractului
de leasing.

•

recuperarea bunurilor ce fac obiectul contractului de leasig, in aceasta situatie creditorului
oferindui-se posibilitatea de a se inscrie la masa credala potrivit art.161, pct.8 din codul
insolventei, cu contravaloarea ratelor si a accesoriilor facturate si neplatite la data deschiderii
procedurii, la care se vor adauga restul sumelor datorate de debitor conform contractului de
leasing, cumulul acestora diminuandu-se cu valoare de piata a bunului recuperat, stabilita de un
evaluator independent.
Contractul internațional de leasing face obiectul de studiu abordat în cuprinsul
capitolul X al tezei. Prima secțiune a acestui capitol analizează aspecte ce caracterizează contractul
internațional de leasing în dreptul intern. Am analizat detaliat condițiile care se impun pentru ca
un contract să prezinte caracterul internațional, precum și consecințele acestei clasificări. Prezența
în contractul de leasing a unui element de extraneitate care îl face susceptibil de a veni în contact
cu mai multe sisteme de drept3, va determina caracterul international al acestuia.
Atunci când în contractul de leasing una dintre părti este persoană fizică sau juridică
straină, acesta se consider a beneficia de un element de extraneitate, care îl va transforma într-un
raport juridic de drept international.
Godîncă-Herlea Vasile, Contractele de leasing conform Legii nr. 85/2014 – probleme teoretice și practice, Revista
Romana de Drept al Afacerilor 7 (2015): 79-94.
3
H.Batiffol, Droit international prive, Paris 1967, pag. 628
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Secțiunea a doua, a capitolului X, este dedicată unui document deosebit de important în
contextual operațiunilor de leasing financiar la nivel international, respectiv Convenția
UNIDROIT, care stabilește regulile jocului cu privire la acestea și a fost concepută cu scopul de a
unifica normele care guvernează operaţiunile de lesing financiar internaţional4. Scopul convenției,
așa cum rezultă din preambul acesteia, este de a elimina anumite obstacole juridice existente în
calea operațiunilor de leasing și de a echilibra interesele diferitelor părți la asemenea operațiuni,
adaptând regulile tradiționalului contract de închiriere la relațiile triunghiulare create de
operațiunile financiare de leasing și stabilind anumite reguli uniforme de drept civil și comercial
în acest scop. Câmpul de aplicare al convenției este restrâns la operațiunea de leasing financiar,
sub considerentul că acest tip de leasing se întâlnește cel mai adesea în contractele comerciale
internaționale.
Secțiunea a treia inserează o prezentare a standardului international de contabilitate,
International accounting standard - IAS17 Leasing, care face referire la aspectele contractului
de leasing, de la definirea unor notiuni sau termeni caracteristici – cum ar fi definitia contractului
de leasing, clasificare; notiuni si caracteristici de clasificare si pana la reflectarea materiala a
acestui în situațiile financiare a societatiilor parte în contract5. În cuprinsul acestei norme se
conturează definițiile termenilor specifici operatiunilor de leasing, o clasificare a acestor
operațiuni, obligații ale părților contractului de leasing alături de modul de înregistrare și taxare a
operațiunilor de leasing, cea ce va putea servi drept sursă de inspirație legiuitorului român, dar va
putea aduce clarificări conceptuale și în aplicarea practică a leasingului.
Ultimul capitol al tezei, Capitolul XI, este consacrat concluziilor evidenţiate la care s-a
ajuns în urma demersului ştiinţific întreprins şi valorificat prin studiul aprofundat din conţinutul
tezei, fiind prezentate în acest sens câteva propuneri de lege ferenda ce s-ar impune, în opinia
mea, pentru interpretarea şi aplicarea optimă a dispoziţiilor reglementărilor operațiunilor de
leasing la nivel national. Crearea un cadru legislativ și instituțional, clar și predictibil, facil
dezvoltării și aplicării leasingului în Romania se impune ca o necesitate a economiei moderne,
aceasta fiind posibilă numai prin temeinica aprofundare a trăsăturilor specifice acestor operațiuni.

4

Desi toate aceste eforturi de dezvoltare a legislatiilor nationale au ca punct de referinta Conventia UNIDROIT,
retinem ca dispozitiile Conventiei nu au fost elaborate in principal pentru a raspunde necesitatii unui cadru legislativ
intern. Asa cum s-a aratat prin raportul Comisiei parlamentare suedeze asupra leasingului, cadrul juridic echilibrat
propus de Conventie constituie un autentic model pe baza caruia este posibil sa se depuna eforturi de reforma
legislativa interna in acest domeniu.
5
R.Hussey, Fundamentals of international financial accounting and reporting, World Scientific, London, UK,2011,
pag.181 și urm.
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Concluzii
Cu toate că între teorie şi practică inevitabil apar neconcordanţe majore, uneori
descurajatoare, rămân totuşi la părerea că varianta leasing-ului, financiar sau operaţional, oferă
părților implicate în aceste operațiuni, o seamă de avantaje incontestabile, în comparaţie cu alte
metode de finanțare, cumpărare sau închiriere.
Operațiunile de leasing, dar mai ales contractul de leasing, merită, așadar, o atenție sporită
pentru o înțelegere cât mai exactă a caracterelor sale juridice specifice, deoarece prin
complexitatea sa, numai astfel va putea fi pus corect în aplicare, iar părțile implicate vor putea
profita de beneficiile pentru care acesta a fost creat.
Considerăm așadar, că atât aspectele aprofundate în prezenta lucrare, cât și propunerile
rezultate în urma sistematizării și fundamentării finale, vor oferi informații celor interesați, privind
instrumentele specifice operațiunilor de leasing, dar va oferi și unele soluții la problemele
controversate desprinse din practica judiciară analizată, subiectul propus fiind un instrument
important ce poate fi util societății civile.
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