
 

 

 
 

R  A  P  O  R  T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 

privind regimul juridic al francizei, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 224/30 aug.1997, partea I, comisia sesizată în fond cu adresa nr. 222/02.09.1997, lege ordinară. 

 
 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997, privind regimul 
juridic al francizei, în şedinţele din 15 octombrie şi 5 noiembrie a.c., Comisia a hotărât ca proiectul de Lege să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
text iniţial 

Amendamentul propus 
şi adoptat de comisie 

(autor) 

Motivare 

 

0 1 2 3 
1 Art. 1 Franciza este un sistem de 

comercializare a produselor, serviciilor sau 
tehnologiilor, bazat pe o colaborare strânsă 
şi continuă între persoane fizice sau 
juridice, independente din punct de vedere 
financiar, prin care o persoană, denumită 
francizor acordă unei alte persoane, 
denumită beneficiar dreptul de a exploata o 
afacere, un produs sau un serviciu. 
Art. 2 In prezenta ordonanţă, noţiunile de 
mai jos se definesc astfel: 

 Art. 1 In înţelesul prezentei ordonanţe, 
noţiunile de mai jos, se definesc astfel: 
a).Franciza este un sistem de 
comercializare bazat pe o colaborare  
continuă între persoane fizice sau juridice, 
independente din punct de vedere 
financiar, prin care o persoană, denumită 
francizor acordă unei alte persoane, 
denumită beneficiar, dreptul de a exploata 
sau dezvolta o afacere, un produs, o 
tehnologie sau un serviciu. 

Corelare cu celelalte articole 
ale Ordonanţei. 
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a) Francizorul este un comerciant care: 
    - este titularul drepturilor asupra unei 
mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie 
exercitate pe o durată cel puţin egală cu 
durata contractului de franciză; 
     - oferă un ansamblu de produse şi/sau 
servicii şi/sau tehnologii; 
     - asigură beneficiarului o pregătire 
iniţială pentru exploatarea mărcii 
înregistrate; 
    - utilizează personal şi mijloace 
financiare pentru promovarea mărcii sale, 
cercetării şi inovaţiei, asigurând dezvoltarea 
şi viabilitatea produsului; 
 
 
 
b) Beneficiarul este un comerciant, 
persoană fizică sau juridică, selecţionat de 
francizor, care aderă la principiul 
omogenităţii reţelei de franciză, aşa cum 
este ea definită de către francizor. 
c) Know-how-ul este un ansamblu de 
informaţii practice, nebrevetate, rezultând 
din experienţa francizorului şi verificate de 
către acesta. 

 
 b) Francizorul este un comerciant care: 
         - este titularul drepturilor asupra unei 
mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie 
exercitate pe o durată cel puţin egală cu 
durata contractului de franciză; 
     - conferă dreptul de a exploata ori 
dezvolta o afacere, un produs, o 
tehnologie sau un serviciu; 
     - asigură beneficiarului o pregătire 
iniţială pentru exploatarea mărcii 
înregistrate; 
    - utilizează personal şi mijloace 
financiare pentru promovarea mărcii sale, 
cercetării şi inovaţiei, asigurând 
dezvoltarea şi viabilitatea produsului; 
 
 
c) Beneficiarul este un comerciant, 
persoană fizică sau juridică, selecţionat de 
francizor, care aderă la principiul 
omogenităţii reţelei de franciză, aşa cum 
este ea definită de către francizor. 
d) Know-how-ul este ansamblul 
formulelor, definiţiilor tehnice, 
documentelor, desenelor şi modelelor, 

 
 
 
 
 
 
Pentru extinderea sferei de 
activitate. 



 3

0 1 2 3 
      Know-how-ul, în ansamblul său, în 
configuraţia şi ansamblarea practică a 
componentelor sale, nu trebuie să fie 
accesibil unei terţe persoane decât cu 
acordul francizorului şi trebuie să includă o 
informaţie esenţială în legătură cu: 
          - prezentarea produselor în vederea 
vânzării; 
          - transformarea produselor în legătură 
cu prestarea de servicii; 
      - relaţiile cu clientela şi 
      - gestiunea administrativă şi financiară. 
 Know-how-ul trebuie să fie util 
beneficiarului pentru a permite la data 
încheierii contractului, îmbunătăţirea 
poziţiei concurenţiale. 
d) Reţeaua de franciză cuprinde un 
ansamblu de raporturi contractuale între un 
francizor şi mai mulţi beneficiari în scopul 
promovării unei tehnologii, produs sau 
serviciu, precum şi pentru dezvoltarea 
producţiei şi distribuţiei unui produs sau 
serviciu. 

reţelelor, procedeelor şi a altor elemente 
analoage care servesc la fabricarea şi 
comercializarea unui produs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Reţeaua de franciză cuprinde un 
ansamblu de raporturi contractuale între un 
francizor şi mai mulţi beneficiari în scopul 
promovării unei tehnologii, produs sau 
serviciu, precum şi pentru dezvoltarea 
producţiei şi distribuţiei unui produs sau 
serviciu. 
 
(autori: deputat Sandu Dumitru 
             deputat Leonard Cazan 
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             deputat Alexandru Albu 

2 Cap. II Principii generale 
Secţiunea I - Relaţiile precontractuale; relaţiile 
postcontractuale 

Cap. II Norme privind relaţiile dintre 
părţi. 
Relaţiile precontractuale, contractuale, 
postcontractuale. 
(autori: deputat Alexandru Albu 
             deputat Iuliu Vida) 

 Mai buna precizare. 

3 Art. 3 alin. (3) Francizorul se obligă, în 
special, să furnizeze beneficiarului 
informaţii despre: 

 Art. 3 alin. (3) Francizorul se obligă să 
furnizeze beneficiarului informaţii despre: 
 
(autor: deputat Albu Alexandru) 

  Nu este necesară 
precizarea. 

4 Secţiunea II - Contractul de franciză   Se elimină. 
 
(autori: deputat Alexandru Albu 
            deputat Iuliu Vida) 

  Preluat la nr. crt. 2. 

5 Art. 6 Contractul trebuie să cuprindă 
următoarele: 
   - drepturile francizorului; 
   - drepturile beneficiarului; 
   - bunurile şi/sau serviciile furnizate 
beneficiarului; 
   - obligaţiile francizorului şi ale 
beneficiarului; 
   - condiţiile financiare pentru beneficiar; 
   - durata contractului; 
   - condiţiile de reînnoire a contractului, 

  Art. 6  Contractul de franciză trebuie să 
cuprindă următoarele clauze: 
   - obiectul contractului; 
   - drepturile şi obligaţiile părţilor; 
   - condiţiile financiare; 
   - durata contractului; 
   - condiţiile de modificare, prelungire şi 
reziliere. 
 
(autor: deputat Sandu Dumitru) 

Formulare mai concisă a 
textului. 
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dacă este cazul; 
   - condiţiile în care vor putea să opereze 
cesiunea sau transferul drepturilor 
decurgând din contract şi condiţiile de 
preempţiune ale francizorului; 
    - condiţiile de utilizare de către beneficiar 
a însemnelor distinctive aparţinând 
francizorului: firma, emblema, marca de 
fabrică sau de comerţ, marca, sigla, etc.; 
    - dreptul francizorului de a dezvolta 
obiectul francizei; 
   - clauzele de reziliere a contractului; 
   - clauzele care prevăd recuperarea, de 
către francizor, a oricărui element corporal 
sau necorporal care-i aparţine, în caz de 
încetare a contractului înainte de termenul 
de scadenţă prevăzut; 
   - descrierea know-how-lui ce va fi 
realizată potrivit contractului de franciză, 
într-un document separat sau în oricare altă 
formă adaptată. 

6 Art. 8 In temeiul relaţiilor lor contractuale, 
francizorul şi beneficiarul se obligă să 
acţioneze în mod echitabil.  
         Francizorul va notifica în scris 
beneficiarului orice încălcare a obligaţiilor 

 Art.8. Francizorul va notifica în scris 
beneficiarului orice încălcare a obligaţiilor 
contractuale şi îi va acorda un termen 
rezonabil de remediere. 
 

  Prezentare inutilă. 
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contractuale şi îi va acorda un termen 
rezonabil de remediere. 

(autor: deputat Leonard Cazan) 

7 Art. 9  La încetarea relaţiilor contractuale, 
relaţiile postcontractuale se vor baza pe 
regulile unei concurenţe loiale. 
      Francizorul poate să impună obligaţii 
ferme fostului beneficiar, asigurând astfel: 
    - protejarea caracterului confidenţial al 
afacerii şi în special neutilizarea know-how-
ului de către o reţea concurentă; 
    - deschiderea unui nou punct de vânzare 
în zona în care operează fostul beneficiar. 

Art. 9  La încetarea relaţiilor contractuale, 
relaţiile postcontractuale se vor baza pe 
regulile unei concurenţe loiale. 
      Francizorul poate să impună obligaţii 
ferme fostului beneficiar, asigurând 
astfel,protejarea caracterului confidenţial 
al afacerii şi în special neutilizarea know-
how-ului de către o reţea concurentă. 
 
(autor: deputat Sandu Dumitru)    

  Text mai concis. 

8 Secţiunea III - Contractul de exclusivitate   Se elimină. 
 
(autori: deputat Alexandru Albu 
             deputat Iuliu Vida) 

  Preluat în titlul Cap. II. 

9 Secţiunea IV - Raporturile între părţi în reţeaua 
de franciză 

 Se elimină. 
 
(autori: deputat Alexandru Albu 
             deputat Iuliu Vida) 

 
Idem. 

10 Art. 12 In temeiul relaţiilor contractuale cu 
beneficiarii săi, francizorul va întemeia o 
reţea de franciză, care trebuie exploatată 
după anumite metode, astfel încât să permită 
păstrarea identităţii şi renumelui reţelei, 
pentru care francizorul este garant. 

 Art. 12 In temeiul relaţiilor contractuale 
cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia 
o reţea de franciză, care trebuie exploatată 
astfel încât să permită păstrarea identităţii 
şi renumelui reţelei, pentru care francizorul 
este garant. 

  Mai buna formulare a 
textului. 
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(autor: deputat Leonard Cazan 
            deputat Alexandru Albu) 

11 Art. 13 Reţeaua de franciză este formată din 
francizor şi beneficiari. Prin organizare şi 
dezvoltare reţeaua de franciză trebuie să 
contribuie la ameliorarea producţiei şi/sau 
distribuţiei de produse şi/sau prestări de 
servicii, cu o distribuţie echitabilă a 
profitului care rezultă. 

 Art. 13 Reţeaua de franciză este formată 
din francizor şi beneficiari. Prin organizare 
şi dezvoltare reţeaua de franciză trebuie să 
contribuie la ameliorarea producţiei şi/sau 
distribuţiei de produse şi/sau prestări de 
servicii. 
(autor: deputat Leonard Cazan) 

Nu este necesară precizarea. 

12 Art. 14  Publicitatea pentru selecţionarea 
beneficiarilor trebuie să fie lipsită de orice 
ambiguitate şi să nu conţină informaţii 
eronate. 

 Art. 14  Publicitatea pentru selecţionarea 
beneficiarilor trebuie să fie lipsită de  
ambiguitate şi să nu conţină informaţii 
eronate. 
 
(autor: deputat Alexandru Albu) 

  Nu este necesar cuvântul în 
text. 

13 Art. 15  Orice document publicitar, care 
prezintă direct sau indirect rezultatele 
financiare previzionate ale unui beneficiar, 
va trebui să fie obiectiv şi verificabil. 

 Art. 15 Documentele publicitare, care 
prezintă rezultatele financiare previzionate 
ale unui beneficiar, vor trebui să fie 
obiective şi verificabile. 
 
(autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare) 

  Formulare mai corectă a 
textului articolului. 

14 Art. 16 Pentru ca viitorul beneficiar să se 
poată angaja în afacere în perfectă 
cunoştinţă de cauză, francizorul îi va furniza 

  Se elimină. 
 
(autor: Comisia pentru politică economică, 

 Nu este necesară precizarea 
în Ordonanţă. 
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o copie a codului deontologic, precum şi o 
informaţie completă şi scrisă privind 
clauzele contractului de franciză, într-un 
interval de timp rezonabil, înainte de 
semnarea contractului. 

reformă şi privatizare) 

15 Art. 17 Francizorul selecţionează şi nu 
acceptă decât beneficiarul care, după o 
cercetare corespunzătoare, face dovada 
competenţelor solicitate, respectiv: calităţi 
personale şi capacitate financiară pentru 
exploatarea afacerii. 
     Francizorul, în calitate de iniţiator şi 
garant al reţelei de franciză, trebuie să 
vegheze la păstrarea identităţii şi a 
reputaţiei reţelei de franciză. 

 Art. 17 Francizorul selecţionează 
beneficiarul care face dovada 
competenţelor solicitate, respectiv: calităţi 
manageriale şi capacitate financiară 
pentru exploatarea afacerii. 
     Francizorul, în calitate de iniţiator şi 
garant al reţelei de franciză, trebuie să 
vegheze la păstrarea identităţii şi a 
reputaţiei reţelei de franciză. 
 
(autor: deputat Sandu Dumitru 
            deputat Alexandru Albu) 

Formulare mai adecvată şi 
mai concisă 

16 Cap. IV  Sancţiuni şi contravenţii.   Se elimină. 
(autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare) 

Corelare cu art.2 

17 Art. 18 Contractul de franciză se perfectează 
în conformitate cu reglementările legale 
privind protecţia proprietăţii intelectuale şi 
industriale. Sancţiunile pentru nerespectarea 
contractului de franciză vor fi reglementate 
cu ocazia încheierii fiecărui contract şi sunt 

 Se elimină. 
 
(autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare) 

Nu este necesară precizarea. 
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adaptate specificului său. 

18 Cap. V  Dispoziţii finale.  Se elimină. 
 
(autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare) 

                Idem  
 
          

19 Art. 19 Contractele de franciză vor fi 
întomite cu respectarea codului deontologi 
aprobat de Asociaţia Română de Franciză. 

 Se elimină. 
 
(autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare) 

                Idem 

20 Art. 20 In orice situaţie, părţile îşi vor 
soluţiona litigiile pe cale amiabilă, prin 
comunicare şi negociere directă, ori pe cale 
arbitrală sau la instanţele judecătoreşti. 

 Se elimină. 
 
(autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare) 

                Idem 

 
Amendamentele următoare nu au fost acceptate de Comisie: 

 
Nr. 
crt.  

Articol 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi 
respins de Comisie 

Motivarea respingerii 
 

0 1 2 3 
1 Art. 5 (2)  

           c) să asigure beneficiarilor săi o 
pregătire iniţială, precum şi asistenţa 
comercială şi/sau tehnică permanentă, pe 
toată durata existenţei drepturilor 
contractuale. 

  Se elimină. 
 
(autor: deputat Leonard Cazan) 

  Este necesară precizarea 
din textul Ordonanţei 
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2 Art. 7 (1)  

           - termenul ce va fi fixat astfel încât să 
permită beneficiarului amortizarea 
investiţiilor specifice francizei; 
          - francizorul îl va înştiinţa pe 
beneficiar cu un preaviz suficient de mare 
asupra intenţiei de a nu reînnoi contractul la 
data expirării, sau de a nu semna un nou 
contract; 

 Art. 7 (1)  
           - termenul  fixat astfel încât să 
permită beneficiarului amortizarea 
investiţiilor specifice francizei; 
          - francizorul îl va înştiinţa pe 
beneficiar cu un preaviz cel puţin 6 luni 
asupra intenţiei de a nu reînnoi contractul 
la data expirării, sau de a nu semna un nou 
contract; 
 

Comisia a considerat că 
textul articolului din 
Ordonanţă este 
corespunzător. 

3 Art. 14 Publicitatea pentru selecţionarea 
beneficiarilor trebuie să fie lipsită de orice 
ambiguitate şi să nu conţină informaţii 
eronate. 

 Se elimină. 
 
(autor: deputat Leonard Cazan) 

 Este necesară precizarea 
conform textului 
Ordonanţei. 

 
  PREŞEDINTE, 
        Iuliu Vida         SECRETAR, 
                      Mihai Grigoriu 
                    INTOCMIT, 
                                      Elena Tudor 
                   
 
  C ă t r e, 
    Biroul Permanent 
     al 
    Camerei Deputaţilor  
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  Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997, privind 
regimul juridic al francizei, trimis Comisiei pentru examinare în fond cu adresa nr. 222 din 02.09.1997. 
  La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere şi avizele primite de la următoarele Comisii: 

1.  Consiliul legislativ; 
2.  Comisia juridică pentru disciplină şi imunităţi. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 
 


