






 DE LEGE 

FERENDA



Sec iunea 1.1. 
Apari ia i evolu ia opera iunilor de leasing 



„extrem de adânci, urme 
rudimentare ale acestor opera iuni fiind remarcate înc  din Antichitate, 
în ri orientale precum Mesopotamia, Egipt sau Fenicia”  

„pe de-o parte clasele bogate (clerul) iar pe de alt  
parte, agricultorii c rora li se „închiriau” uneltele, p mântul etc.”  

„bog ia nu se m soar  
prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar 
dac  sunt proprietatea altora”  



Cartea a II-a a Institutelor,

„lease”.

„leasingul era suficient de dezvoltat încât s  atrag  aten ia oamenilor de 
afaceri din statele europene i nu numai”



„lease”,



„pân  în 1975, deci în mai pu in de 15 ani, 
b ncile fuseser  autorizate s  desf oare opera iuni de leasing în mod 
direct în 41 de state americane”5. 



credit-bail



Sec iunea 1.2. 
Terminologie i etimologie 



„în niciun caz nu trebuie 
asimilat acestora, ci mai mult ca o combina ie a acestora”  

lessee (utilizatorul)

lessor (finan atorul)

„to rent”  –

termenul lease este „în e-
l tor”, deoarece, ca i traducerea cuvântului „rent”, el desemneaz  o 
închiriere; or, contractul de leasing i contractul de renting nu sunt 
similare”12.



(credit-bail)

„opera iunea de leasing se 
bazeaz  pe un grup de contracte, aflate într-o interdependen  unila-
teral  i cu o structur  complex , contractul principal fiind contractul de 
leasing, în cursul c ruia se formeaz  contractele accesorii”  

credit bail
(credit bailleur)

(credit preneur), 

„de a opta pentru achizi ionarea bunului 
achitând valoarea rezidual , de a reînnoi contractul pentru o noua 
perioad  sau de a restitui bunul”  

Sec iunea 1.3. 
Leasingul în dreptul SUA al altor ri din Uniunea European   

i în Japonia 



„În SUA leasingul este reglementat de o combina ie de drept 
cutumiar, de legi referitoare la proprietate i de anumite texte din Codul 
Comercial Uniform (UCC), care trateaz  vânzarea, loca iunea i 
tranzac iile la termen, precum i reglement rile fiscal”16. 



(open-end leasing)


