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SINTEZA
şedinţei Comisiei din 8 iunie 2004
La lucrările Comisiei din 8 iunie 2004 au fost prezenţi 12 deputaţi.
Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI: Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi.
Comisia a fost sesizată spre avizare, în procedură obişnuită, cu proiectul de lege mai
sus menţionat, iniţiat de dl. deputat V. Pambuccian. Iniţiativa legislativă urmăreşte
introducerea mecanismului de achiziţionare prin leasing a software-ului, venind în
completarea leasing-ului de produse hardware şi permiţând societăţilor comerciale să-şi
completeze necesarul de soluţii informatice într-un mod convenabil din punct de vedere
financiar. Prin mecanismul propus se urmăreşte şi combaterea pirateriei, asigurându-se
utilizarea legală a software-ului în condiţii financiare avantajoase atât pentru producători cât
şi pentru utilizatori.
Membrii Comisiei au analizat şi au hotărât cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi
avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu următoarele amendamente propuse de dl. deputat
A. Sassu :
La pct. 1, pentru sublinierea faptului că alin.(3) reprezintă o derogare, precum şi
pentru corelarea cu Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe în ceea ce
priveşte terminologia, s-a aprobat următoarea formulare:
“(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…..”
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Conţinutul punctului 3 se înlocuieşte cu un articol nou, Art. 81 , pentru reglementarea
separată a leasingului privind dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, astfel:
„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.”
La pct. 4, lit. c) se adaugă la final următoarea precizare: „ … fără a-şi mai putea
exercita acest drept în perioada derulării contractului de leasing;”
Având în vedere faptul că noţiunea de transfer nu este proprie unui contract comercial
cu un astfel de obiect, la pct. 5 se înlocuieşte termenul de transfer cu cesionare.
Avizul Comisiei a fost înaintat către Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare, sesizată în fond.
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