
im

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea §i completarea Ordonanfei Guvernului 

nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind 

operatiunile de leasing §i societa|ile de leasing, republicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile 

si complet^ile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 

alineate, alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
„(2) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica in situatia in 

care locatarul/utilizatorul este consumator.
A

(3) In sensul prezentei legi, prin consumator se intelege orice 

persoana fizica sau grup de persoane fizice care are calitatea de 

utilizator/locator intr-un contract de leasing, §i care actioneaza in scopuri 

in afara activita^ii sale comerciale. Calitatea de consumator care 

actioneaza in scopuri personale sau familiale se prezuma §i se analizeaza 

in raport de contractul care intra sub incidenta prezentei legi, §i nu de 

intreaga activitate a debitorului.”
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2. Articolul 15 se modiUca §i va avea urmatorul cuprins:
A

„Art. 15. - (1) In cazul in care locatarul/utilizatorul, care are 

calitatea de consumator, nu acopera rata de leasing timp de 3 luni 

consecutive, calculate de la scaden^a prevazuta in contractul de leasing, 
locatorul/finanlatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.

A

(2) In cazul in care locatarul/utilizatorul restituie bunul in 

termenul prevazut in contract eventualele despagubiri nu pot cuprinde 

decat diferenta intre totalul sumelor datorate conform contractului, 
diminuata cu valoarea obtinuta prin valorificare, exclusiv TVA, sau 

dupa caz, cu valoarea stabilita printr-un raport de evaluare a bunului 

emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform 

contractului de leasing, se constituie din facturile emise §i neachitate, 
valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, 
inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, 
reprezentate de polita de asigurare obligatorie §i/sau polita de asigurare 

facultativa, amenzi de circulalie §i amenzi pentru neplata rovinietei, 
precum §i taxe/impozite aferente bunului.

A

(3) In situa^iile in care bunul a fost restituit in termenul prevazut 

in contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un tert cumparator 

propus de acesta in termen de 5 zile de la indeplinirea obligaliei de 

predare, beneficiaza de dreptul prioritar la cumpararea bunului, valabil 

timp de 30 de zile de la data predarii, timp in care poate fi emisa 

acceptarea ferma §i irevocabila de cumparare la un prel cel pu^in egal cu 

contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, 
locatarul/utilizatorul consumator are obligalia de a credita contul 

finanjatorului cu diferenta necesara pana la concurenia sumelor datorate 

conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduala la care se 

adauga TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul in care acceptarea de cumparare emisa de terful 

cumparator propus este inferioara cuantumului sumelor datorate 

conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligatia de a 

credita contul finantatorului, cu diferenta necesara pana la concuren^a 

sumelor datorate conform contractului, cel mai tarziu la data incasarii de 

catre locator/fmanlator a prelului de vanzare aferent transferului bunului, 
cu respectarea termenului de 3i0i de zile de mai sus. Transferal dreptului 

de proprietate asupra bunului va opera la data incasarii integrate a 

sumelor datorate conform comtnactului, care nu va putea fi ulterioara 

datei de expirare a dreptului prisonitar.
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A

(5) In cazul in care locatarul/utilizatorul consumator sau terjul
cumparator propus nu respecta prevederile alin, (1) §i (2), 
locatorul/fmantatorul poate dispune in mod liber de bun, iar 

locatarul/utilizatorul este obligat sa plateasca locatorului/finantatorului 

sumele stabilite potrivit prevederilor alln._(2)^^__ ______
(6) In cazul in care locatarul/utilizatorul nu restituie bunurin 

termenul prevazut de contract, acesta va achita 

locatorului/finantatorului, pe langa sumele datorate conform contractului 

de leasing §i cheltuielile pentru recuperarea bunului.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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