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Rezumat: Cesiunea contractului de leasing a fost recunoscută şi acceptată de practica juridică anterior 
reglementării legislative a cesiunii contractului, ca şi operaţiune juridică distinctă, autonomă, ce şi-a găsit un sediu 
legal în cuprinsul dispoziţiilor art. 1315-1320 din noul Cod civil. Denumită impropriu novaţie, cesiunea contractului de 
leasing a cunoscut o vastă utilizare datorită avantajelor practice pe care le prezintă pentru toate părţile contractului 
(locator, locatar şi cesionar). Acest articol prezintă, în linii generale, aspecte importante privind operaţiunea cesiunii 
contractului de leasing, insistând pe avantajele apelării la acest mecanism juridic. 
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Noţiuni introductive privind contractul de leasing 
 

Contractul de leasing are o reglementare specială, legea-cadru în domeniu fiind O.G. nr. 51/1997 cu 
modificările ulterioare, dar există şi dispoziţii referitoare la acest contract în Codul civil actual, dispoziţii ce 
fac referire în special la efectele rezoluţiunii contractului de leasing (spre ex. art. 1757 alin. 3). 

Definiţia contractului de leasing o oferă chiar art. 1 din O.G. nr. 51/1997, înţelegând prin acesta 
operaţiunea „prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul 
de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea 
acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing 
locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, 
de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale”. 

Din analiza acestei prevederi rezultă următoarele: 
a. Obiectul leasingului, respectiv ceea ce se transmite prin intermediul acestuia, este un drept de 

folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar rămâne locatorul sau finanţatorul; 
b. Acest contract se aseamănă cu contractul de locaţiune, prin faptul că ambele impun în sarcina 

locatorului obligaţia de a asigura folosinţa bunului, în schimbul dreptului a primi o sumă de bani periodică. 
Această sumă de bani poartă numele de chirie, în cazul contractului de locaţiune, şi de “rată de leasing”, în 
cazul contractului de leasing; 

c. Un element de specificitate îl reprezintă obligaţia locatorului de a respecta dreptul de opţiune al 
locatarului/utilizatorului, drept de opţiune limitat la trei posibilităţi: a. de a cumpăra bunul; b. de a prelungi 
contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului; c. de hotărî încetarea raporturilor contractuale. Acest 
drept de opţiune al locatarului, nu subzistă în cazul unui contract de locaţiune, fiind de natura contractului de 
leasing; 

Articolul 1 alin. 1 ind. 1, introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 287/2006, lărgeşte sfera de aplicare a 
ordonanţei în discuţie şi la situaţia unui aşa-zis „subleasing” (sublease agreement), respectiv situaţia în care 
locatarul/utilizatorul unui bun, care face obiectul unui contract de leasing, încheie cu un alt locatar/utilizator, 
denumit locatar/utilizator final, un contract de leasing avand ca obiect acelaşi bun.  

În situaţia menţionată, articolul de lege impune ca la încheierea contractului de leasing cu 
locatarul/utilizatorul final, să fie obţinut în prealabil acordul scris al locatorului/finanţatorului iniţial  şi se 
mai cere, în plus, îndeplinirea de către locatar/utilizator a condiţiilor cerute societăţilor de leasing. 

In acest caz, textul de lege invocat prevede că desfiinţarea titlului locatarului/utilizatorului iniţial, din 
orice motive, va conduce la încetarea de drept a contractului de leasing încheiat între acesta din urmă şi 
locatarul/utilizatorul final. 

Aşadar, desfiinţarea din orice cauze (nulitate, reziliere, etc.) a titlului locatarului iniţial, atrage după 
sine o încetare de drept a contractului de leasing subsidiar, denumit de noi „contract de subleasing”. 
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1. Cesiunea contractului de leasing în practica juridică anterioară noului Cod civil 

 
Anterior intrării în vigoare a Codului civil român, respectiv anterior datei de 1 octombrie 2011, 

cesiunea oricărui tip de contracte nu avea o reglementare juridică expresă, întrucât dreptul naţional nu 
recunoştea cesiunea unei datorii, ci numai o cesiune de creanţă.  

Practica juridică, nevoită fiind să soluţioneze situaţii concrete, în care anumite tipuri de contracte se 
transformau, atât în ceea ce priveşte latura activă, cât şi privind latura pasivă, schimbându-se, în cursul 
contractului, partenerii contractuali, a recunoscut astfel de operaţiuni, deşi uneori denumirea dată nu a fost 
cea mai adecvată. 

Astfel, cesiunea unui contract de leasing a fost interpretară în practica juridică anterioară anului 
2011, ca fiind o novaţie prin schimbare de debitor. 

Însă, evident, apelarea la acest tip de transmisiune a obligaţiilor prezintă numeroase dezavantaje. Cel 
mai important dintre ele este acela că, novaţia presupune stingerea obligaţiei valabile în persoana debitorului 
iniţial şi naşterea uneia noi, care să o înlocuiască pe cea veche, diferenţa dintre cele două fiind dată de  
înlocuirea uneia dintre părţile raportului contractual, în speţă debitorul nou va lua locul debitorului iniţial. O 
dată stinsă obligaţia veche, se vor stinge alături de ea orice drepturi potestative şi alte accesorii ale creanţei, 
prezentând astfel dezavantaje practice numeroase. 

Totodată, apelarea la instituţia novaţiei pentru a recunoaşte operaţiunea de înlocuire a uneia din 
părţile contractuale, este una ineficientă şi dintr-un alt punct de vedere. 

Până la urmă, novaţia prin schimbare de debitor presupune o modificare intervenită în ceea ce 
priveşte persoana debitorului, dar numai în contextul laturii pasive, respectiv a obligaţiilor, care suferă pe 
rând stingerea şi „renaşterea”.  Dar ca urmare a acestei operaţiuni complexe, o parte din drepturile născute în 
mod accesoriu se pot pierde de-a lungul cursului contractual, prin acest joc de stingere a obligaţiei vechi şi 
înlocuire a acesteia cu o nouă obligaţie. 

Mai mult decât atât, practica juridică s-a confruntat cu o problemă majoră, intervenită în contextul 
unor astfel de operaţiuni, în ceea ce priveşte probarea intenţiei de a nova, fără de care nu poate fi recunoscută 
novaţia. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în condiţiile în care contractele de leasing încheiate 
între finanţator şi utilizator au fost reziliate în conformitate cu clauzele contractuale, achitarea ulterioară de 
către reclamantă a unor rate restante pentru utilizatorul iniţial şi acceptarea acestei plăţi de către finanţator, 
nu poate duce la concluzia că în cauză a avut loc o novaţie prin schimbare de debitor, nefiind îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art. 1131 C. civ. Astfel, în conformitate cu aceste dispoziţii legale, intenţia de a nova 
trebuie să rezulte expres din convenţia părţilor, fiind necesar ca voinţa creditorului de a libera pe debitorul 
iniţial să fie clar exprimată, condiţie care nu se regăseşte în cauza supusă judecăţii, în care lipseşte animus 
novandi din partea intimatei pârâte [1]. 

Cesiunea contractului de leasing a cunoscut o vastă aplicare, datorită avantajelor practice de care 
beneficiau toate părţile implicate în contract. 

Opţiunea de a apela la această operaţiune, intervine în momentul în care locatarul sau utilizatorul nu 
mai poate acoperi ratele de leasing sau bunul pe care l-a luat în leasing nu îi mai este folositor ori îşi doreşte 
înlocuirea acestuia cu un altul. 

Apelând la cesiune, locatarul/utilizatorul, în calitate de cedent, după ce îşi va îndeplini toate 
obligaţiile faţă de locator, născute până în momentul cesiunii, va fi liber de orice datorii, căci o dată cesionat 
contractul, el va părăsi în mod eficient relaţia contractuală. 

De asemenea, locatarul cedent va putea negocia cu cesionarul, ca preţul cesiunii să includă ratele sau 
o parte din ratele achitate deja de cedent în cadrul contractului de leasing, în funcţie de uzura maşinii, 
numărul de kilometri, starea tehnică, etc. 

Cesionarul ar putea avea, de asemenea, un interes în a deveni parte în contractul de leasing, în 
general, pentru că astfel are posibilitatea să obţină un bun la o valoare mult mai mică, decât l-ar fi obţinut 
dacă ar fi încheiat un altfel de contract, care la un moment dat i-ar fi transferat proprietatea. Acest lucru este 
valabil atunci când cedentul a reuşit să achite anterior cesiunii o parte semnificativă din ratele de leasing, 
cesionarul urmând a obţine un beneficiu din preluarea acestui contract, cu toate drepturile şi obligaţiile 
adiacente. 

Partea cedată, în speţă locatorul/finanţatorul, este mai degrabă avantajat de încheierea unui contract 
de cesiune a leasingului, decât de celelalte opţiuni pe care le are, în cazul în care utilizatorul nu ar mai putea 
să îşi achite ratele de leasing din diverse motive.  
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Primul dintre acestea, este faptul că pentru cedat contractul va continua fără nici un fel de modificări, 
singura schimbare fiind cea privind partenerul contractual, respectiv utilizatorul, obiectul contractului 
rămânând în fiinţă, cu tot ceea ce înseamnă latură activă şi latură pasivă a raportului contractual. Aşadar el va 
primi în continuare ratele de leasing, preţ al dreptului de folosinţă al cesionarului asupra bunului, clauzele 
contractuale privind dreptul final de opţiune şi accesoriile şi garanţiile constituite rămânând valabile. 

De asemenea, în practică, firma de leasing percepe şi o taxă, introdusă sub forma unei clauze 
contractuale, în cuantum de regulă de 2% din valoarea ratelor rămase de achitat, taxă denumită taxa de 
novaţie. 

O oarecare recunoaştere legislativă a cesiunii de leasing, anterioară intrării în vigoare a Codului civil, 
o regăsim în Normele metodologice de aplicare a art 129 din Codul fiscal, reglementate prin HG 
44/2004 – pct. 7.3 - “Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între 
utilizatori cu acceptul locatorului/ finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se 
schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care 
preia contractul de leasing continuă persoana cedentului”. 

Deşi acest text normativ are eficienţă în materia obligaţiilor fiscale, observăm că efectul cesiunii 
contractului de leasing se produce numai cu acordul/acceptul finanţatorului, devenit parte cedată, 
producându-se o substituire a utilizatorilor, respectiv cesionarul luând locul cedentului (utilizatorul iniţial), 
adică acesta din urmă „continuă persoana cedentului”. 

Reglementarea este una importantă, întrucât se recunoaşte efectul substitutiv privind persoanele 
contractului de leasing, fiind de esenţa cesiunii transmiterea contractului, iar nu stingerea acestuia, urmată de 
naşterea unuia identic ca obiect, cum ar fi cazul dacă operaţiunea ar fi cu adevărat novaţie. 
 

2. Cesiunea contractului de leasing după intrarea în vigoare a Codului civil 
 

Contractul de leasing nu suportă o reglementare specială în textele noului Cod civil, însă există pe 
alocuri, cu privire la anumite aspecte, trimiteri la acesta (spre ex. art. 1757 Cod civil).  

Din acest motiv, legea-cadru rămâne în continuare O.G. nr. 51/1997 din 28/08/1997 actualizată 
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, însă vom aplica în cazul cesiunii contractului de 
leasing condiţiile generale privind cesiunea, reglementate în art. 1315-1320 Cod civil. 

De asemenea, vom avea în vedere şi dispoziţiile art.1 alin. 1 ind. 1 din O.G. nr. 51/1997 actualizată, 
care tratează situaţia în care locatarul/utilizatorul încheie un contract de leasing subsidiar (care are ca obiect 
bunul pe care îl are în leasing, cu o altă persoană care va deveni utilizator final), fiind încă un reper în a ne 
orienta spre o aplicare corespunzătoare a regulilor cesiunii leasingului, deoarece rămâne aplicabil principiul 
cessio est maius, sublocatio est minus. 

 
2.1. Condiţiile privind cesiunea contractului de leasing 

 
a. Prima condiţie care trebuie îndeplinită este, întrunirea acordului de voinţe tripartit (cedent, 

cesionar şi parte cedată), părţile trebuind să ofere un consimţământ liber şi neviciat la cesiune, cu respectarea 
cerinţelor generale, valabile la încheierea oricărui act juridic. Părţile care participă la cesiunea leasingului 
sunt următoarele: cedentul (partea care îşi cedează poziţia), rol jucat în speţă de locatar/utilizator, cesionarul 
(partea intervenită în contract, ce urmează a înlocui cedentul, ocupând astfel poziţia de utilizator), şi partea 
cedată, respectiv societatea finanţatoare, locatorul. Acordul părţii cedate este un element esenţial, ce rezultă 
nu doar din art. 1315 Cod civil, ci şi din interpretarea art. 1 alin. 1 ind. 1 din O.G. nr. 51/1997, care deşi 
tratează problematica subînchirierii în regim de leasing, denumită de noi „subleasing” (sublease agreement), 
fixează condiţii aplicabile şi cesiunii, în  virtutea principiului cessio est maius, sublocatio est minus. În 
virtutea art. 1 alin. 1 ind. 1 din O.G. 51/1997, „contractul de leasing încheiat cu locatarul/utilizatorul final se 
va încheia după obţinerea acordului prealabil scris al locatorului/finanţatorului iniţial şi îndeplinirea de 
către locatar/utilizator a condiţiilor cerute societăţilor de leasing”. Se vorbeşte astfel de un acord prealabil 
scris pe care trebuie să îl ofere finanţatorul/cedatul. Forma scrisă, apreciem noi, va reprezenta o condiţie şi 
în ceea ce priveşte cesiunea leasingului, pe de o parte, pentru că ea este cerută şi în cazul unei operaţiuni de 
mai mică importanţă, subînchirierea în regim de leasing, iar pe de altă parte, pentru că în cazul contractului 
de leasing forma scrisă este cerută de art. 7 din O.G. 51/1997, iar art. 1316 Cod civil cere o simetrie de 
forme, în ceea ce priveşte încheierea contractului transmis, încheierea contractului de cesiune şi forma pe 
care trebuie să o îmbrace acceptul părţii cedate. 
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b. Obiectul cesiunii îl reprezintă întregul raport contractual, născut ca urmare a încheierii 
contractului de leasing, altfel spus „un complex unitar de situaţii juridice active şi pasive, ce izvorăsc din 
contract, inclusiv situaţii juridice subiective ce ţin de calitatea de parte, cum ar fi drepturile potestative” [2]. 
Elementele contractului de leasing, menţinute ca urmare a cesiunii contractului, sunt prevăzute expres de art. 
6 din O.G. 51/1997 modificată, şi anume: a. clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing 
financiar sau operational; b. denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing și caracteristicile de 
identificare a acestuia; c. valoarea ratelor de leasing și termenul de plată a acestora; d. perioada de utilizare în 
sistem de leasing a bunului; e. clauza privind obligația asigurării bunului; e. valoarea totala a contractului de 
leasing. 

În cazul în care leasingul este financiar, contractul va cuprinde, în mod obligatoriu şi valoarea de 
intrare a bunului, valoarea reziduală a bunului, convenită de părți, când este cazul, valoarea avansului, rata de 
leasing. Pe lângă aceste clauze obligatorii, legea permite părţilor să insereze şi alte clauze contractuale 
convenite. 

Aşadar, ca urmare a cesiunii nu se pot modifica elementele contractuale, întrucât contractul rămâne 
acelaşi, însă va fi continuat în persoana cesionarului, noul utilizator. Acesta va prelua astfel latura activă, 
constând în dreptul de folosinţă asupra bunului, şi dreptul de opţiune final, precum şi orice alte drepturi 
născute din contract, cu garanţiile şi accesoriile aferente, cât şi latura pasivă, constând în special în obligaţia 
de a achita, respectând condiţiile contractuale, ratele de leasing, obligaţia de a achita ratele de asigurare a 
bunului, precum şi orice alte obligaţii asumate contractual. 

Art. 9 şi 10 din O.G. 51/1997 stabileşte în concret care sunt drepturile şi obligaţiile părţilor în 
contractul de leasing, pe lângă acestea, putând fi asumate convenţional şi altele, obligaţii şi drepturi care vor 
continua să existe în persoana cesionarului. 

 
2.2. Efectele cesiunii leasingului 

 
Articolul 1318 Cod civil reglementează efectul principal al cesiunii de contract, ca fiind liberarea 

cedentului, realizându-se astfel o cesiune perfectă.  
Liberarea cedentului are loc în momentul în care cesiunea îşi produce efectele faţă de cedat, moment 

care poate fi diferit de momentul perfectării contractului. Spre exemplu, în cazul în care cedentul oferă un 
consimţământ anticipat, cesiunea va deveni eficace în momentul notificării acestuia privind intervenirea 
cesiunii sau momentul acceptării acesteia. 

Alin. 2 al aceluiaşi articol, vorbeşte despre posibilitatea intervenirii unei cesiuni imperfecte, fără 
efect liberator asupra cedentului, caz în care, în urma unei proceduri de notificare a cedentului, ca urmare a 
neexecutării obligaţiilor cesionarului, cedentul va putea fi tras la răspundere şi obligat să „suporte” obligaţiile 
neîndeplinite de cesionar. 

Apreciem, că acest tip de cesiune, imperfectă, nu va avea aplicabilitate practică în cazul contractului 
de leasing, întrucât condiţiile de încheiere a contractului de leasing, condiţii ce vor fi avute în vedere de 
societatea finanţatoare, şi în momentul în care îşi va oferi acordul la cesiune, sunt stricte, aceasta beneficiind 
de protecţie juridică prin însăşi clauzele contractuale şi nefiind in interesul cedentului şi nici cesionarului de 
a încheia acest tip de cesiune. 

În temeiul art. 1319 Cod civil, contractantul cedat poate opune cesionarului toate excepţiile ce 
rezultă din contract. Contractantul cedat nu poate invoca însă, faţă de cesionar, vicii de consimţământ, 
precum şi orice apărări sau excepţii născute din raporturile sale cu cedentul, decât dacă şi-a rezervat acest 
drept atunci când a consimţit la substituire. 

Art. 1320 introduce un caz de garanţie legală, impusă în sarcina cedentului, pentru validitatea 
contractului, garanţie ce persistă şi în situaţia particulară a cesiunii leasingului. 

Garanţia datorată de cedent cesionarului, ex lege, poate fi extinsă prin convenţia părţilor şi la 
executarea contractului. În acest caz, cedentul răspunde în calitate de fideiusor pentru obligaţiile 
contractantului cedat [3]. 
 

Concluzii 
 

În concluzie, cesiunea contractului de leasing a cunoscut un pas foarte important în evoluţie, de la o 
recunoaştere insuficientă în practica juridică, întrucât denumirea dată operaţiunii era, impropriu, aceea de 
novaţie prin schimbare de debitor, la o recunoaştere legislativă deplină, o dată cu intrarea în vigoare a noului 
Cod civil, care reprezintă sediul general al cesiunii contractului. Codul civil, prin dispoziţiile art. 1315-1320 
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Cod civil, stabileşte regulile generale aplicabile în materia cesiunii contractului, aceste dispoziţii fiind 
aplicabile şi în cazul leasingului, în lipsa unor prevederi speciale privind cesiunea acestuia. 
 
Acknowledgements: This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project 
ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human 
Resourses Development 2007-2013. 
 

Referințe 
 

[1] Decizia nr. 1752 din 28 martie 2012 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, având ca obiect acţiune în constatarea novaţiei prin schimbare de debitor. 
http://www.iccj.ro/cautare.php?id=70358 

[2] Bonilini G., ş.a., Codice civile commentato, pp. 2917- 2919; 
[3] Baias F., Noul cod civil comentat, C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 


