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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 

leasing 

 

 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr.23/2003, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, P.L. X-320/26.05.2004. 

Administrator



Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 08 iunie 2004. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele anexate. 

 
  
 

PREŞEDINTE, 
 
 
               dr. Varujan Pambuccian 
 
 
 
 
AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGE pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing 

  

2. Articol unic - Ordonanţa Guvernului nr.51/1997 
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 
leasing, adoptată în temeiul art.107 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României şi ale art.1 lit. c) din Legea 
nr.134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.90/1998, cu modificările şi completările ulterioare 
şi republicată în Monitorul Oficial al României, 

  



Partea I, nr.9 din 12 ianuarie 2000, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

3. 1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce 
un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins: 
“(3) Dreptul de utilizare a programelor pentru 
calculator, ca drept patrimonial de autor asupra 
programelor pentru calculator, poate face obiectul 
operaţiunilor de leasing dacă titularul dreptului de 
autor a permis această operaţiune. În acest caz, 
locatorul/finanţatorul transmite pentru o perioadă 
determinată dreptul de utilizare a unui program 
pentru calculator asupra căruia deţine un drept 
definitiv de utilizare către utilizator, la solicitarea 
acestuia, contra unei plăţi periodice, denumită rată 
de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing 
locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de 
opţiune al utilizatorului de a dobândi dreptul 
definitiv de utilizare asupra programului pentru 
calculator, de a prelungi contractul de leasing ori de 
a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate 
opta pentru dobândirea dreptului definitiv de 
utilizare, asupra programului pentru calculator, 
înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile 
convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate 
obligaţiile asumate prin contract.” 

 
 
“(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), 
dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, 
ca drept patrimonial de autor asupra programelor 
pentru calculator, poate face obiectul operaţiunilor 
de leasing dacă titularul dreptului de autor a 
autorizat această operaţiune. În acest caz, 
locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, 
pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a 
unui program pentru calculator asupra căruia deţine 
un drept definitiv de utilizare. Transmiterea se 
realizează la solicitarea utilizatorului, contra unei 
plăţi periodice, denumită rată de leasing, la sfârşitul 
perioadei de leasing locatorul/finanţatorul 
obligându-se să respecte dreptul de opţiune al 
utilizatorului de a dobândi dreptul definitiv de 
utilizare asupra programului pentru calculator, de a 
prelungi contractul de leasing ori de a înceta 
raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta 
pentru dobândirea dreptului definitiv de utilizare, 
asupra programului pentru calculator, înainte de 
sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin 
astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile 
asumate prin contract.” 
(A. Sassu) 

 
 
Pentru exprimarea 
explicită a faptului ca 
alin.(3) reprezintă o 
derogare. 
Pentru corelare cu 
Legea nr.8/1996 
privind dreptul de 
autor şi drepturile 
conexe. 
 
Pentru claritatea 
exprimării. 

4. 2. După litera d) a articolului 2 se introduce o 
literă nouă, lit. d1), cu următorul cuprins:  
„d1) drept definitiv de utilizare a programului pentru 
calculator – dreptul de utilizare asupra programului 

  



pentru calculator obţinut pe o perioadă 
nedeterminată;” 

5. 3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  
„Art. 8. – Contractele de leasing constituie titlu 
executoriu, dacă utilizatorul nu predă bunul, 
respectiv nu procedează la dezinstalarea programului 
şi la ştergerea copiilor de siguranţă, precum şi, după 
caz, la restituirea suporturilor şi documentaţiei 
aferente programului pentru calculator, în 
următoarele situaţii: a) la sfârşitul perioadei de 
leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea 
cumpărării bunului, respectiv opţiunea dobândirii 
dreptului definitiv de utilizare a programului pentru 
calculator, sau a prelungirii contractului;  
b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a 
utilizatorului.” 

Punctul 3 se elimină. 
(A. Sassu) 

Pentru punctul 3 se 
introduce un articol 
nou pentru 
reglementarea separată 
a leasingului privind 
dreptul de utilizare a 
programelor pentru 
calculator 

6.  3. După articolul 8 se introduce un articol nou, 
art. 81, cu următorul cuprins:  
„Art. 81. – Contractele de leasing având ca obiect 
dreptul de utilizare a programelor pentru 
calculator constituie titlu executoriu, dacă 
utilizatorul nu renunţa la dreptul de utilizare, nu 
procedează la dezinstalarea programului şi la 
ştergerea copiilor de siguranţă, precum şi, după 
caz, la restituirea suporturilor şi documentaţiei 
aferente programului pentru calculator, în 
următoarele situaţii:  
a) la sfârşitul perioadei de leasing, dacă 
utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării 
bunului, respectiv opţiunea dobândirii dreptului 
definitiv de utilizare a programului pentru 
calculator, sau a prelungirii contractului;  

 



b) în cazul rezilierii contractului din vina 
exclusivă a utilizatorului.” 
(A. Sassu) 

7. 4. La articolul 9, literele b) şi c) vor avea 
următorul cuprins:  
„b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu 
furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres 
formulate de către acesta, sau, după caz, să 
dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra 
programului pentru calculator; 
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să 
transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, 
toate drepturile derivând din contractul de vânzare-
cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie, iar în 
cazul programelor de calculator să transmită dreptul 
de utilizare asupra programului pentru calculator 
către utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest 
drept pe perioada de leasing;” 

 
 
 
 
 
 
 
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să 
transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, 
toate drepturile derivând din contractul de vânzare-
cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie, iar în 
cazul programelor de calculator să transmită dreptul 
de utilizare asupra programului pentru calculator 
către utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest 
drept în perioada derulării contractului de 
leasing;” 
(A. Sassu) 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru acurateţea 
exprimării 
 

8. 5. Articolul 17 va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. – Dacă în timpul derulării contractului de 
leasing finanţatorul vinde bunul, respectiv transferă 
dreptul definitiv de utilizare asupra programului 
pentru calculator, care face obiectul contractului 
unui alt finanţator, noul finanţator este legat de 
aceleaşi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, 
respectiv transmiţătorul, care rămâne garant al 
îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator.” 

 
„Art. 17. – Dacă în timpul derulării contractului de 
leasing finanţatorul vinde bunul, respectiv 
cesionează dreptul definitiv de utilizare asupra 
programului pentru calculator, care face obiectul 
contractului de leasing unui alt finanţator, noul 
finanţator este legat de aceleaşi obligaţii contractuale 
ca şi vânzătorul, respectiv transmiţătorul, care 
rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de 
utilizator.” 
(A. Sassu) 

 
Noţiunea de transfer nu 
este proprie unui 
contract comercial cu 
un astfel de obiect. 
 

 


