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    Parlamentul adopta prezenta lege. 

 

                             Capitolul I 

                         DISPOZITII GENERALE 

 

    Articolul 1.  Scopul prezentei legi 

    Prezenta  lege  stabileste  bazele  juridice  de  reglementare   a 

raporturilor  de  leasing,  obiectul  leasingului,  participantii   la 

operatiunile  de  leasing,  drepturile,  obligatiile  si   raspunderea 

acestora,  precum si masurile de stimulare a leasingului in functie de 

interesele fiscale ale statului. 

 

    Articolul 2.  Reglementarea juridica 

    (1) Leasingul  si  raporturile   juridice    aferente    lui    se 

reglementeaza prin Codul  civil,  prezenta  lege  si  prin  alte  acte 

legislative. 

    (2) Raporturile de leasing nereglementate prin actele  legislative 

indicate la alin.(1) se reglementeaza  prin  contractul  (contractele) 

incheiat intre subiectii acestor raporturi. 

    (3) Daca tratatul international al Republicii Moldova in  domeniul 

leasingului stabileste alte norme decit  cele  prevazute  de  prezenta 

lege, se aplica normele tratatului international. 

 

    Articolul 3.  Notiunea de leasing 

    Leasingul este activitate de intreprinzator, de investire  a  unor 

mijloace temporar disponibile sau imprumutate,  ce  se  desfasoara  pe 

baza de contract, conform  caruia  locatorul  (creditorul  finantator) 

procura cu titlu de proprietate echipamentul  indicat de locatar de la 

vinzatorul (furnizorul) stabilit de acesta si il acorda  contra  plata 

locatarului  in  posesiune  si  folosinta  temporara  in  scopuri   de 

intreprinzator. 

 

    Articolul 4.  Sfera si obiectul leasingului 

    (1) Leasingul  se  permite  in  toate  sferele   activitatii    de 

intreprinzator si poate fi efectuat independent sau impreuna  cu  alte 

activitati neinterzise de lege. 

    (2) Obiect  al  leasingului  pot  fi  mijloacele  de    transport, 

masinile, complexele tehnologice  si  echipamentul  (in  continuare  - 

echipament) care, potrivit clasificatiei in  vigoare,  se  raporta  la 

fondurile fixe, cu exceptia celor interzise sau limitate pentru libera 

circulatie pe piata in conformitate cu legislatia. 

 

    Articolul 5.  Subiectii raporturilor de leasing 

    (1) Subiecti ai raporturilor de leasing sint: 

    a) locatorul - persoana   fizica    sau    juridica    (institutie 

financiara,  alt  agent  economic)  care  practica    activitate    de 

intreprinzator si care procura cu titlu de proprietate  echipament  de 

la un anumit vinzator (furnizor) pentru a-l da in chirie; 

    b) vinzatorul (furnizorul) - intreprindere producatoare ori o alta 

persoana  fizica  sau  juridica   care    practica    activitate    de 



intreprinzator si care vinde  locatorului  in  proprietate  echipament 

pentru ca acesta sa-l dea in posesiune sau  folosinta  temporara  unui 

tert; 

    c) locatarul - persoana  fizica  sau  juridica    care    practica 

activitate  de  intreprinzator  si  care  primeste  in  posesiune   si 

folosinta temporara, in baza  de  contract  de  leasing,  echipamentul 

comandat la alegerea sa de la vinzatorul (furnizorul ) indicat de el. 

    (2) Leasingul poate fi intern cind toti subiectii raporturilor  de 

leasing sint rezidenti ai Republicii Moldova  sau  international  cind 

unul sau citiva subiecti ai acestor raporturi nu sint rezidentii ei in 

conformitate cu legislatia. 

 

                            Capitolul II 

                       CONTRACTUL DE LEASING, 

                    MODIFICAREA SI INCETAREA LUI 

 

    Articolul 6.  Forma juridica a operatiunilor de leasing 

    Forma juridica a  operatiunilor  de  leasing  este  contractul  de 

leasing dintre locator si locatar si contractul  de  vinzare-cumparare 

(furnizare) dintre locator  si  vinzator  (furnizor),  fie  contractul 

tripartit dintre acestia, incheiat in conditiile art.7 si 8. 

 

    Articolul 7.  Contractul de leasing 

    (1) Contractul de leasing prevede: 

    a) partile contractante; 

    b) destinatia si  denumirea  echipamentului,  caracteristica  lui, 

termenul furnizarii (transmiterii) si locul de aflare la locatar; 

    c) partea careia i se acorda dreptul de a  alege  echipamentul  si 

vinzatorul (furnizorul) lui; 

    d) drepturile  si  obligatiile  partilor  privind   transportarea, 

receptia, pastrarea, montarea si exploatarea echipamentului; 

    e) partea  care  va  suporta  riscul  distrugerii,  pierderii  sau 

deteriorarii accidentale a echipamentului; 

    f) durata contractului care corespunde cu termenul de amortizare a 

echipamentului sau este aproximativ acestui termen; 

    g) cuantumul chiriei pentru intreaga perioada a leasingului,  care 

include  costul  integral  (sau  aproximativ)  al  echipamentului   la 

preturile valabile la data  incheierii  tranzactiei,  ordinea,  modul, 

forma  si  termenul platii ei,  sanctiunile  pentru  neefectuarea  sau 

efectuarea tardiva a acestei plati; 

    h) posibilitatea de cesiune catre tert a drepturilor de  folosinta 

a echipamentului; 

    i) modul si conditiile de asigurare a echipamentului; 

    j) modul de folosire a echipamentului  la  expirarea  contractului 

conform art.13 alin.(2); 

    k) raspunderea  partilor  pentru  neexecutarea   sau    executarea 

neadecvata a contractului, modul de solutionare a litigiilor; 

    l) conditiile de modificare sau de reziliere a contractului; 

    m) sediul, datele referitoare la bancile partilor  si  semnaturile 

partilor; 

    n) alte clauze convenite de parti, ce nu contravin legislatiei. 

    (2) Contractul de leasing intra in vigoare la  data  semnarii  lui 

sau la o alta data stabilita  in  contract. 

 

    Articolul  8. Particularitatile contractului de vinzare- cumparare 

                  (furnizare)  de echipament 

 

    Contractul  de  vinzare-cumparare  (furnizare) de  echipament,  pe 

linga clauzele prevazute de legislatie pentru acest tip  de  contract, 

trebuie sa contina urmatoarele stipulari: 



    a) locatorul achizitioneaza echipamentul anume pentru  a-l  da  in 

chirie; 

    b) locatarul  este  investit  cu  dreptul  de  cumparator,    care 

izvoraste din contractul de vinzare-cumparare (furnizare) incheiat  de 

locator cu vinzatorul (furnizorul) de echipament, daca  contractul  de 

leasing nu prevede altfel. 

 

    Articolul 9.  Dreptul de proprietate in raporturile de leasing 

    (1) Locatorul  isi  mentine  dreptul   de    proprietate    asupra 

echipamentului dat locatarului in posesiune si folosinta temporara. 

    (2) Riscul  distrugerii,  al  pierderii  sau    al    deteriorarii 

accidentale a echipamentului este transmis locatarului in momentul  in 

care acesta preia echipamentul daca contractul de leasing  nu  prevede 

altfel. 

    (3) In  cazurile  prevazute  de  art.13  alin.(2)  lit.a)  si  b), 

locatarul poate obtine dreptul de  proprietate  asupra  echipamentului 

daca contractul de leasing nu prevede altfel. 

    (4) Daca locatarul executa contractul de leasing, locatorul sau un 

tert nu poate pretinde la echipament, cu exceptia cazurilor  prevazute 

de legislatie sau de contractul in cauza. 

    (5) Daca in perioada actiunii contractului de leasing echipamentul 

se  deterioreaza  inainte  de  expirarea  termenului  de   amortizare, 

locatarul compenseaza  locatorului,  in  conformitate  cu  legislatia, 

ratele de chirie neachitate in cuantumul  stipulat in contract, repara 

alte pagube. 

 

    Articolul 10.  Plata chiriei 

    (1) Pentru   folosinta    echipamentului,    locatarul    plateste 

locatorului chirie. 

    (2) Suma totala a chiriei se constituie din: 

    a) suma  care  recupereaza  integral  (sau  aproximativ)  valoarea 

echipamentului la momentul achizitionarii lui; 

    b) suma  platita  locatorului  pentru  achitarea  mijloacelor   de 

credit, la o rata a dobinzii fixe sau fluctuante,  cu  care  acesta  a 

achizitionat echipamentul; 

    c) comisionul platit locatorului; 

    d) suma platita pentru asigurarea echipamentului, cu  conditia  ca 

asigurarea a fost facuta de catre locator; 

    e) alte cheltuieli efectuate de locator, prevazute  de  contractul 

de leasing. 

    (3) Chiria poate fi stabilita de parti in expresie  baneasca,  sub 

forma de marfa  (compensare)  sau  mixta,  urmind  a  fi  platita  din 

momentul furnizarii (transmiterii) echipamentului ori  dupa  montarea, 

punerea in functiune si atingerea  puterii  lui  calculate,  ori  dupa 

obtinerea  primului  venit  din  fabricarea   (vinderea)    productiei 

(efectuarea de lucrari, prestarea de servicii). 

    (4) Chiria se include, conform  legislatiei,  in  cheltuielile  de 

fabricare (vindere) a productiei (efectuare de  lucrari,  prestare  de 

servicii), incluse in pretul ei de cost. 

    (5) Daca contractul de leasing nu prevede termenele de plata, suma 

anuala totala se imparte  in  12  rate  egale,  fiecare  urmind  a  fi 

achitata in prima decada a lunii. 

 

    Articolul 11.  Garantiile incasarii chiriei 

    (1) Pentru a asigura incasarea chiriei, locatorul are  dreptul  sa 

prevada  in  contractul  de  leasing  orice  mijloc  de  asigurare   a 

executarii obligatiilor prevazut de legislatie. 

    (2) Invaliditatea clauzelor din contract referitoare la asigurarea 

obligatiilor nu are drept  consecinta  invaliditatea  contractului  de 

leasing. 



    (3) In cazul in care locatarul incalca obligatia  de  a  plati  in 

termen chiria, locatorul are dreptul sa ceara plata ei,  precum  si  a 

intregii sume ce i se cuvine in conformitate cu  contractul  (achitare 

anticipata). 

 

    Articolul 12.  Modificarea sau rezilierea contractului de leasing 

    (1) Modificarea sau rezilierea contractului de leasing se efectueaza 

cu acordul  partilor,  iar  in  caz  de  litigiu  -  prin  hotaririle 

judecatoriei economice de circumscriptie conform competentei sale. 

 

 {New}[Alin. (1) modif. prin Legea N 240-XV din 13.06.2003] 

 

    (2) Locatorul are dreptul sa ceara  rezilierea  contractului  daca 

locatarul: 

    a) nu respecta clauzele contractului; 

    b) a decis sa se lichideze ori instanta  de  judecata  a  intentat 

impotriva lui o procedura falimentara. 

    (3) Locatarul are dreptul  sa  ceara  rezilierea  contractului  de 

leasing daca echipamentul: 

    a) nu a fost furnizat in termenul stipulat in contract; 

    b) nu corespunde calitatii, ansamblului de piese si accesorii  sau 

altor conditii de furnizare (transmitere) ori clauzelor din contract. 

    (4) Trecerea de la locator la  o  alta  persoana  a  dreptului  de 

proprietate asupra echipamentului dat in  leasing  nu  serveste  drept 

temei pentru modificarea sau rezilierea contractului de leasing. 

    (5) In cazul modificarii sau rezilierii contractului  de  leasing, 

partile nu au dreptul  sa  ceara  rambursarea  executarilor  efectuate 

conform obligatiilor pina la momentul modificarii sau rezilierii  lui, 

daca acesta nu prevede altfel. 

    (6) Modificarea  unilaterala  sau   rezilierea    unilaterala    a 

contractului de leasing  in  temeiuri  neprevazute  de  prezenta  lege 

atrage dupa sine raspunderea, in conformitate cu legislatia, a  partii 

culpabile pentru pagubele cauzate celeilalte parti. 

 

    Articolul 13.  Incetarea contractului de leasing 

    (1) Contractul de leasing inceteaza in cazul: 

    a) expirarii contractului; 

    b) rezilierii contractului cu acordul partilor sau la cererea unei 

parti in conditiile art.12. 

    (2) In cazul expirarii contractului, echipamentul: 

    a) trece in  proprietatea  locatarului,  daca  durata  leasingului 

corespunde cu  termenul  de  amortizare  a  echipamentului  si  chiria 

stabilita in contract a fost platita integral; 

    b) poate fi rascumparat de locatar la pretul  convenit  de  parti, 

dar nu mai mic de valoarea reziduala  de  inventar  a  echipamentului, 

daca durata leasingului a fost mai mica decit termenul de amortizare a 

echipamentului; 

    c) ramine in posesiunea si folosinta temporara a locatarului  daca 

contractul a fost prelungit de parti la ratele stabilite anterior  sau 

in conditii de reducere a platilor pina  la  expirarea  termenului  de 

amortizare a echipamentului; 

    d) se restituie locatorului  sau,  la  indicatia  lui,  unei  alte 

persoane  in  starea  corespunzatoare  clauzelor    contractului    si 

termenului de amortizare, daca  locatarul  a  refuzat  sa-si  exercite 

drepturile acordate la lit.a)-c). 

 

                            Capitolul III 

          DREPTURILE, OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA PARTILOR. 

          STIMULAREA LEASINGULUI SI PROTECTIA DREPTURILOR 

 

javascript:


    Articolul 14.  Drepturile, obligatiile si raspunderea 

                        locatorului 

    (1) Locatorul are dreptul: 

    a) sa aleaga, cu acordul locatarului, echipamentul  si  vinzatorul 

(furnizorul) lui; 

    b) sa foloseasca echipamentul in calitate de  gaj  la  obligatiile 

sale fata de terti, daca contractul de leasing nu prevede altfel; 

    c) in  cazul  in  care  locatarul  incalca  substantial   clauzele 

contractului, sa ceara achitarea integrala inainte de termen a chiriei 

sau rezilierea contractului cu reparatia pagubelor si/sau  restituirea 

echipamentului. 

    (2) Locatorul este obligat: 

    a) sa nu intervina in alegerea echipamentului  si  a  vinzatorului 

(furnizorului) de echipament pe care o face locatarul, daca contractul 

de leasing nu prevede altfel; 

    b) sa nu opereze modificari fara acordul locatarului in contractul 

de vinzare-cumparare (furnizare) de echipament; 

    c) sa dea locatarului  contra  plata  in  posesiune  si  folosinta 

temporara echipamentul sau; 

    d) sa  incheie,  din  insarcinarea  locatarului,    contract    de 

vinzare-cumparare  (furnizare)  de  echipament  ales  de  locatar   cu 

vinzatorul  (furnizorul)  indicat  de  acesta,  sa    achite    costul 

echipamentului si sa incredinteze locatarului executarea  obligatiilor 

sale privind receptionarea lui, formularea  cerintelor  care  izvorasc 

din acest contract, daca contractul de leasing nu prevede altfel; 

    e) la expirarea contractului de leasing sa primeasca echipamentul, 

daca locatarul nu-si exercita dreptul de a receptiona echipamentul, de 

a-l achizitiona cu titlu de proprietate sau de a  prelungi  contractul 

conform art.13 alin.(2). 

    (3) Locatorul  poarta  raspundere,  conform  legislatiei,   pentru 

neexecutarea sau executarea neadecvata a contractului de leasing. 

    (4) Locatorul nu poarta raspundere fata de locatar pentru modul in 

care  vinzatorul  (furnizorul)  executa  clauzele  din  contractul  de 

vinzare-cumparare (furnizare) de echipament si nici pentru prejudiciul 

adus vietii si sanatatii cetatenilor , bunurilor locatarului  sau  ale 

tertilor in procesul folosirii echipamentului, cu  exceptia  cazurilor 

in care raspunderea pentru alegerea vinzatorului a revenit locatorului 

ori acesta, incalcind clauzele contractului de leasing,  a  intervenit 

in alegerea echipamentului si a vinzatorului (furnizorului) acestuia. 

 

    Articolul 15.  Drepturile, obligatiile 

                  si raspunderea locatarului 

    (1) Locatarul are dreptul: 

    a) sa aleaga independent echipamentul si  vinzatorul  (furnizorul) 

lui sau sa incredinteze locatorului aceasta alegere; 

    b) sa formuleze vinzatorului (furnizorului) de echipament  cerinte 

ce  izvorasc  din  contractul  de  vinzare-cumparare  (furnizare)   de 

echipament daca contractul de leasing nu prevede altfel; 

    c) sa  refuze  receptionarea  echipamentului  ce  nu    corespunde 

conditiilor din contractul de leasing si sa suspende  achitarea  catre 

locator a chiriei pina cind va fi eliminata incalcarea  clauzelor  din 

contract; 

    d) sa ceara rezilierea contractului de leasing in  cazul  in  care 

locatorul  incalca  clauzele  lui,  precum  si  reparatia    pagubelor 

pricinuite astfel; 

    e) sa stabileasca independent  pe  baza  contractuala  executantul 

lucrarilor  de  reparatie  negarantata  si  al  altor   servicii    de 

intretinere a echipamentului; 

    f) sa execute inainte de termen obligatia achitarii chiriei si  sa 

rascumpere echipamentul daca contractul de leasing nu prevede altfel; 



    g) la  expirarea  contractului  de  leasing,    sa    receptioneze 

echipament sau sa-l achizitioneze cu titlu  de  proprietate  sau  sa-i 

prelungeasca durata de folosire in conditii  coordonate  cu  locatorul 

daca contractul nu prevede altfel. 

    (2) Locatarul nu are dreptul fara acordul locatorului: 

    a) sa modifice  contractul  de  vinzare-cumparare  (furnizare)  de 

echipament sau sa intrerupa actiunea lui; 

    b) sa gajeze echipamentul, sa-l subinchirieze sau sa-l instraineze 

unor terti. 

    (3) Locatarul este obligat: 

    a) sa prezinte locatorului informatii referitoare la echipament si 

la vinzatorul (furnizorul) lui; 

    b) sa  coordoneze  cu  locatorul   proiectul    contractului    de 

vinzare-cumparare (furnizare) de echipament; 

    c) sa execute obligatiile de receptionare a echipamentului  si  de 

formulare a cerintelor ce izvorasc din contractul de vinzare-cumparare 

(furnizare) de echipament daca contractul de leasing nu prevede altfel; 

    d) sa  informeze  locatorul  despre  corespunderea  echipamentului 

clauzelor din contractul de vinzare-cumparare (furnizare); 

    e) pe durata  contractului  de  leasing  sa  asigure  integritatea 

echipamentului, mentinerea in stare de functionare  si  folosirea  lui 

numai in conformitate cu clauzele din contract; 

    f) sa  suporte  toate  cheltuielile  pentru  receptia,   montarea, 

exploatarea, intretinerea, deservirea tehnica, reparatia si asigurarea 

echipamentului daca contractul de leasing nu prevede altfel; 

    g) sa achite chiria in modul stabilit de contractul de leasing; 

    h) la expirarea contractului de leasing, sa restituie  locatorului 

echipamentul in starea stipulata de contract in cazul in care nu-si va 

exercita  dreptul  prevazut  la  art.13  alin.(2)  de  receptie,    de 

achizitionare  a  echipamentului  cu  titlu  de  proprietate  sau   de 

prelungire a contractului. 

    (3) Locatarul poarta raspundere, in  conformitate  cu  legislatia, 

pentru  neexecutarea  sau  executarea  neadecvata  a  contractului  de 

leasing. 

 

    Articolul 16.  Drepturile, obligatiile si raspunderea 

                  vinzatorului (furnizorului) de echipament 

    (1) Drepturile,   obligatiile    si    raspunderea    vinzatorului 

(furnizorului) de echipament se  reglementeaza  de  legislatie  si  de 

contractul de vinzare-cumparare (furnizare). 

    (2) Daca  in  contractul  de  vinzare-cumparare  (furnizare)    de 

echipament este prevazuta obligatia vinzatorului (furnizorului)  de  a 

livra si instala echipamentul in termenul si locul stabilit  de  comun 

acord cu locatarul, indeplinirea acestei conditii se autentifica  prin 

acte de receptionare - predare si montare  de  echipament  semnate  de 

vinzator (furnizor) si locatar daca contractul nu prevede altfel. 

    (3) Vinzatorul (furnizorul) de echipament  poarta  raspundere,  in 

conformitate  cu  legislatia,  pentru  neexecutarea  sau    executarea 

neadecvata a contractului de vinzare-cumparare (furnizare). 

 

    Articolul 17.  Stimularea leasingului 

    (1) Stimularea  leasingului  se  efectueaza  in  conformitate   cu 

legislatia privind impunerea fiscala si cu  actele  normative  privind 

amortizarea echipamentului, inclusiv amortizarea accelerata,  a  carei 

aplicare  este  stabilita  de  parti   in   contractul  de    leasing, 

instiintindu-se in mod obligatoriu organele fiscale in acest sens. 

    (2) Echipamentul furnizat Republicii Moldova pe baza  de  contract 

de leasing nu este supus taxelor vamale. 

    (3) La exportarea din Republica Moldova de marfuri primite  de  la 

locatar  in  limitele  si  in  contul  chiriei  in  forma  de    marfa 



(compensare) sau in forma mixta, locatorul obtine  aceleasi  drepturi, 

inlesniri si alte avantaje ca  si  producatorii  de  marfuri  similare 

referitoare la achitarea tuturor impozitelor si taxelor. 

 

    Articolul 18.  Protectia drepturilor patrimoniale 

    (1) Locatarului  i  se  asigura  protectia   drepturilor    asupra 

echipamentului primit, in baza de contract de leasing, in posesiune si 

folosinta temporara in aceeasi masura ca  si  protectia  stabilita  de 

legislatia civila asupra dreptului la proprietate. 

    (2) Este interzisa  urmarirea,  pentru  datoriile  locatarului,  a 

echipamentului transmis acestuia in baza de contract de leasing. 

    (3) Contractul de leasing  isi  mentine  efectul  pe  intreaga  sa 

durata si  in  cazurile  in  care,  dupa  incheierea  lui,  legislatia 

stabileste norme care inrautatesc situatia partilor. 

 

    Articolul 19.  Solutionarea litigiilor 

    Litigiile care apar  la  executarea  contractului  de  leasing  se 

solutioneaza prin intelegerea partilor, iar daca acordul nu  poate  fi 

realizat,  se solutioneaza  de judecatoria economica de circumscriptie 

conform competentei sale. 

 

 {New}[Art. 19 modif. prin Legea N 240-XV din 13.06.2003] 

 

                            Capitolul IV 

                  DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

 

    Articolul 20. 

    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii. 

    (2) Actele legislative si alte acte normative,  pina  la  aducerea 

lor in concordanta cu prezenta lege,  se  aplica  in  partea  care  nu 

contravine prezentei legi. 

 

    Articolul 21. 

    Guvernul, in termen de doua luni: 

    a) va prezenta  Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei 

in vigoare in concordanta cu prezenta lege; 

 

 [Lit.a) in redactia Legii nr.493-XIV din 09.07.99] 

 

    b) va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege; 

    c) va elabora si va aproba: 

    - normele limita de  amortizare  a  echipamentului  si  mecanismul 

amortizarii accelerate; 

    - metodica de calculare a chiriei si modul in  care  participantii 

la  tranzactiile  de  leasing  reflecta  operatiunile  de  leasing  in 

evidenta contabila si in darile de seama contabile; 

    d) va examina posibilitatile de aderare a  Republicii  Moldova  la 

Conventia  de  la  Ottawa  cu  privire    la    leasingul    financiar 

international, 1988. 

 

    PRESEDINTELE 

    PARLAMENTULUI                            Petru LUCINSCHI 

 

    Chisinau, 15 februarie 1996. 

    Nr.731-XIII.       
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