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CUVÂNT-ÎNAINTE
Crea ia intelectual , element esenţial al progresului societăţii omeneşti, a fost şi este
un captivant domeniu de investigaţie, inclusiv din perspectivă juridică.
Diversitatea şi complexitatea formelor de exprimare a „creaţiei intelectuale” au determinat, într-o perioadă de timp relativ scurtă, o dinamică şi amploare fără precedent a reglementărilor juridice din domeniu.
Neîndoielnic, fenomenul juridic, astfel generat, presupune eforturi sistematice de
investigare ştiinţifică, iar studiile universitare (de licenţă, masterat şi doctorat) ar trebui să
se constituie în primii paşi făcuţi în acest sens.
Fiind în prezenţa unui veritabil fenomen juridic, efectiv şi masiv influenţat de
dinamica celorlalte ramuri de drept, o atenţie aparte am acordat analizării măsurii în care
reglementările juridice interne din domeniu sunt compatibilizate cu cele din alte materii,
mai ales cu „noile coduri” ale României şi cu legislaţia conexă acestora.
În elaborarea lucrării ne-am bizuit pe analiza logico-juridică, sistematică şi sistemică
a normelor juridice consacrate materiei investigate, dar şi pe lucrările ştiinţifice ale unor
remarcabili doctrinari români ai domeniului, între care îi evocăm pe V. Roş, I. Macovei şi
B. Florea.
Lucrarea propusă se adresează, în principal, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la programele de studii universitare de drept, drept comunitar şi administraţie
publică.
Autorul

Partea I. Dreptul de autor şi drepturile conexe

LISTA DE ABREVIERI
alin.
apud
art.
B. Of.
C. civ.
C. com.
C. m.
C. pen.
C. pr. civ.
C. pr. pen.
dec.
Dreptul
Ed.
ed.
etc.
H.G.
idem
ibidem
infra
L.P.
lit.
M. Of.
n.n.
nr.
O.G.
O.U.G.
op. cit.
p.
par.
s. civ.
pct.
s.n.
supra
urm.
vol.

– alineat(ul)
– citat după
– articol(ul)
– Buletinul Oficial
– Codul civil
– Codul comercial
– Codul muncii
– Codul penal
– Codul de procedură civilă
– Codul de procedură penală
– decizia
– Revista Dreptul
– editura
– ediţia
– etcetera
– Hotărârea Guvernului
– acelaşi
– în acelaşi loc
– mai jos
– Revista Legalitatea Populară
– litera
– Monitorul Oficial
– nota noastră
– numărul
– Ordonanţa Guvernului
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
– opera citată
– pagina
– paragraf
– secţia civilă
– punctul
– sublinierea noastră
– mai sus
– următoarele
– volumul
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CAPITOLUL I
Noţiuni generale despre dreptul de autor
Secţiunea 1
Aspecte generale referitoare la protecţia juridică a creaţiei intelectuale
în România1
§1. Precizări terminologice
În sistemul de drept român sunt protejate juridic, spre exemplu, următoarele forme
ale creaţiei intelectuale: operele, creaţiile conexe acestora şi bazele de date2; invenţiile3;
desenele sau modelele industriale4; mărcile şi indicaţiile geografice5.
După cum am semnalat cu alte ocazii6, în legislaţia internă a României şi chiar în cea
internaţională7 există unele norme juridice de natură să conducă la concluzia că numai
operele aparţin crea iei intelectuale şi că, în cazul invenţiilor, desenelor sau modelelor,
mărcilor şi indicaţiilor geografice este protejat juridic doar dreptul de proprietate.
În concret, spre exemplu, art. 2624 şi art. 2625 C. civ8., fiind plasate în contextul
dispoziţiilor de drept internaţional privat (art. 2557-2663), au denumirea marginală legea
aplicabil operelor de crea ie intelectual , respectiv legea aplicabil dreptului de proprietate industrial (s.n.).
1

Pentru unele detalii, a se vedea T. Bodoaşcă, Considera ii asupra drepturilor rezultate din crea ia
intelectual în reglementarea noului Cod civil (Legea nr. 287/2009), în Dreptul nr. 6/2012.
2
A se vedea art. 1 şi urm. din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M. Of.
nr. 60 din 26 martie 1996).
3
A se vedea art. 1 şi urm. din Legea nr. 64/1991 privind brevetul de invenţie (publicată în M. Of. nr. 212
din 21 octombrie 1991, republicată în nr. 541 din 8 august 2007 şi nr. 613 din 19 august 2014, conform art. 18
din Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu (publicată în M. Of. nr. 491 din 21 iunie 2014).
4
A se vedea art. 1 şi urm. din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (publicată în
M. Of. nr. 1 din 8 ianuarie 1993 şi republicată în nr. 876 din 20 decembrie 2007).
5
A se vedea art. 1 şi urm. din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (publicată în
M. Of. nr. 161 din 23 aprilie 1998 şi republicată în nr. 337 din 8 mai 2014).
6
A se vedea T. Bodoaşcă, Dreptul propriet ii intelectuale, ed. a II-a, revăzută, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2012, p. 11 şi urm.
7
Spre exemplu, în plan internaţional, la data de 20 martie 1883, a fost semnată la Paris Conven ia pentru
protec ia propriet ii industriale (această convenţie a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968,
publicat în B. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 1969).
8
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009 şi
republicată în nr. 505 din 15 iulie 2011. Această lege a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, conform
art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). Brevitatis causa, pentru evitarea
repetărilor şi uşurinţa exprimărilor, în continuare, în cuprinsul lucrării, referirile la Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil se vor face cu ajutorul abrevierii „C. civ.” sau a expresiei „actualul Cod civil”.
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Anterior intrării în vigoare a actualului Cod civil, această terminologie a fost folosită
de Codul de procedură civilă şi de Codul de procedură penală1. Astfel, potrivit art. 2 pct. 1
lit. e) din vechiul Cod de procedură civilă2, tribunalul judeca, în primă instanţă, procesele şi
cererile în materie de crea ie intelectual şi de proprietate industrial (s.n.)3.
În opinia noastră, ideea că numai operele sunt crea ii intelectuale, iar dreptul de proprietate este ocrotit numai în cazul invenţiilor, desenelor sau modelelor, mărcilor şi indicaţiilor geografice este esenţial greşită4.
Sub primul aspect, chiar dacă domeniile şi modalităţile de exprimare sunt diferite,
este neîndoielnic faptul că toate cele şapte categorii de creaţii au caracter intelectual5.
Într-adevăr, acestea sunt exclusiv rezultatul efortului creativ al individului uman, deoarece
numai acesta are capacitatea de a gândi, premisă esenţială pentru orice creaţie intelectuală.
De fapt, chiar legislaţia specială din domeniu oferă argumente în sensul că operele6,
creaţiile conexe operelor, bazele de date7, invenţiile8, desenele sau modelele9, mărcile şi
indicaţiile geografice sunt exclusiv produsul efortului intelectual al individului uman10.
În concret, operele sunt creaţii intelectuale ale autorilor în domeniul literar, artistic
sau ştiinţific11, iar inven iile în orice domeniu al tehnologiei12. În schimb, desenele sau
desenele sunt creaţii intelectuale ale autorilor acestora cu rol estetic, de înfrumuseţare,
pentru aspectul exterior nou al produselor13. În sfârşit, mărcile şi indicaţiile geografice sunt
diverse semne14 sau denumiri geografice15 la care recurg, pe calea unui proces intelectual de
1

Facem precizarea că art. 27 pct. 1 lit. e1) C. pr. pen., în conţinutul căruia a fost folosită expresia
drepturi de proprietate intelectual şi industrial , a fost abrogat expres de art. XVIII pct. 3 din Legea
nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (publicată în M. Of. nr. 714 din 26
octombrie 2010). Oricum, din această expresie, spre deosebire de cele utilizate de art. 2 pct. 1 lit. e) C. pr. civ., se
degaja concluzia că „dreptul de proprietate” există în cazul tuturor modalităţilor creaţiei intelectuale.
2
Legea nr. 134/2010 a fost publicată în M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010 şi republicată în nr. 542 din 3
august 2012. Această lege a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2013, conform ART. UNIC din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (publicată în M. Of. nr. 606 din 23 august 2012). Brevitatis
causa, pentru evitarea repetărilor şi uşurinţa exprimărilor, în continuare, în cuprinsul lucrării, referirile la Legea
nr. 134/2010 se vor face folosind, de regulă, expresia „noul Cod de procedură civilă”.
3
Facem precizarea că noul Cod de procedură civilă nu mai face referire la cele două expresii.
4
Pentru unele detalii în legătură cu semnificaţia acestor expresii, se vedea: T. Bodoaşcă şi A. Drăghici,
Contribu ii la studiul regimului juridic al bunurilor proprii ale so ilor prev zute de art. 31 lit. d) din Codul
familiei, în „Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale” nr. 3/2008, p. 60 şi urm.; C.R. Romiţan, Crea ii
intelectuale, proprietate intelectual sau drept de autor?, în „Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale”
nr. 2/2008, p. 98 şi urm.
5
În limbajul curent, termenul „intelect” are semnificaţia capacităţii omului de a gândi, de a cunoaşte, de
a avea o activitate raţională, de a opera cu noţiuni etc [în acest sens, a se vedea Dic ionarul explicativ al limbii
române (Dex), apărut sub egida Academiei Române – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, ed. a II-a,
Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 497].
6
A se vedea art. 3 şi urm. din Legea nr. 8/1996.
7
A se vedea art. 64 şi urm. din Legea nr. 8/1996.
8
A se vedea art. 2 lit. g) şi urm. din Legea nr. 64/1991.
9
A se vedea art. 2 lit. b) şi urm. din Legea nr. 129/1992.
10
Pentru unele detalii în acest sens, a se vedea: T. Bodoaşcă, Dreptul propriet ii intelectuale,..., p. 17 şi
urm; B. Florea, Dreptul propriet ii intelectuale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 49 şi urm.
11
A se vedea art. 7 şi urm. din Legea nr. 8/1996.
12
A se vedea art. 1 lit. b), art. 7 şi urm. din Legea nr. 64/1991.
13
A se vedea art. 2 lit. d) şi urm. din Legea nr. 129/1992.
14
A se vedea art. 2 din Legea nr. 84/1998.
15
A se vedea art. 3 lit. g) din Legea nr. 84/1998.
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imaginaţie şi selecţie, titularii certificatelor de înregistrare, persoane fizice sau juridice,
pentru a deosebi produsele sau serviciile lor de cele ale altor persoane.
Sub al doilea aspect, expresia dreptul de proprietate industrial restrânge drastic şi
nejustificat incidenţa textelor legale respective la „creaţiile tehnice” care au „caracter
industrial” şi numai la „dreptul de proprietate” ce se naşte din asemenea creaţii.
Facem precizarea că, potrivit legislaţiei speciale din domeniu, cerinţa caracterului
industrial este impusă doar pentru invenţii. Deci, această cerinţă nu se regăseşte în cazul
desenelor sau modelelor şi semnelor distinctive, adică al mărcilor şi indicaţiilor geografice.
Pe de altă parte, creaţiile intelectuale, indiferent de domeniul şi forma de exprimare,
determină naşterea unor drepturi morale şi patrimoniale reglementate, de regulă, prin norme
juridice speciale, derogatorii de la dreptul comun.
Astfel, realizarea unei opere conferă autorului sau altor persoane, potrivit Legii
nr. 8/1996, cinci drepturi morale (art. 10), şi anume: de a decide dacă, în ce mod şi când va
fi adusă opera la cunoştinţă publică [lit. a)]; de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor a
operei [lit. b)]; de a decide sub ce nume este adusă opera la cunoştinţă publică [lit. c)]; de a
pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi
oricărei atingeri aduse operei [lit. d)]; dreptul de a retracta opera [lit. e)]. De asemenea,
aceste persoane beneficiază de dreptul patrimonial de utilizare a operei (art. 12 şi urm.) şi
de dreptul de suită (art. 21-23). În sfârşit, Legea nr. 8/1996 reglementează unele drepturi
morale şi patrimoniale conexe drepturilor de autor, precum şi drepturile sui-generis (art. 92
şi urm.).
Realizarea unei inven ii conferă persoanei sau persoanelor fizice care au creat-o ori
altor persoane fizice sau juridice, în temeiul Legii nr. 64/1991, dreptul la eliberarea brevetului de invenţie şi posibilitatea de a beneficia de un drept moral de a decide divulgarea
invenţiei (art. 38), precum şi de un drept patrimonial exclusiv de exploatare a invenţiei pe
întreaga durată de valabilitate a brevetului (art. 31 şi urm.). De asemenea, realizatorul
invenţiei, indiferent că este sau nu titularul brevetului de invenţie, are dreptul moral de a i
se menţiona numele, prenumele şi calitatea în cuprinsul brevetului (art. 34).
Înregistrarea unui desen sau model conferă titularului certificatului de înregistrare,
potrivit Legii nr. 129/1992, dreptul moral de a fi menţionat pe produsele sale litera „D”
majusculă, înscrisă într-un cerc, însoţită de numele acestuia sau de numărul certificatului de
înregistrare (art. 37) şi dreptul patrimonial exclusiv de utilizare a desenului sau modelului
industrial înregistrat (art. 30 şi urm.).
Înregistrarea mărcii sau indicaţiei geografice conferă titularului certificatului de înregistrare, în temeiul Legii nr. 84/1998, un drept patrimonial exclusiv de utilizare a mărcii
sau indicaţiei geografice pe întreaga durată de valabilitate a certificatului (art. 36 şi urm.,
respectiv art. 75 şi urm.).
În context, semnalăm faptul că legislaţia specială din domeniu nu consacră norme şi
pentru dreptul de proprietate industrial sau, în general, pentru dreptul de proprietate intelectual . Această situaţie nu poate fi interpretată în sensul că, în cazul creaţiei intelectuale,
este exclusă naşterea şi protecţia juridică a dreptului de proprietate. În realitate, indiferent
de domeniul în care este realizată şi de modalitatea în care este exprimată, creaţia intelectuală dă naştere, pentru realizatorii ei sau pentru alte persoane, şi unui drept de proprietate asupra acesteia. Însă, în lipsa unor norme speciale, acest drept este supus
dispoziţiilor de drept comun, stipulate de art. 555 şi urm. C. civ. De asemenea, dreptul de
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proprietate, presupunând şi prerogativa posesiei, poate avea ca obiect doar suportul material
în care este exteriorizată creaţia intelectuală.
În sfârşit, facem precizarea că, între dreptul la recunoaşterea calităţii de realizator al
creaţiei intelectuale şi dreptul de proprietate asupra acesteia, nu poate fi pus semnul
egalităţii. Astfel, după cum am precizat în debutul lucrării, potrivit legislaţiei speciale din
domeniu, dreptul de proprietate, alături de alte drepturi patrimoniale şi morale, este
consecinţa realizării creaţiei intelectuale. De asemenea, paternitatea asupra creaţiei
intelectuale aparţine exclusiv persoanei sau persoanelor fizice care au realizat-o. În schimb,
drepturile rezultate din creaţia intelectuală, inclusiv cel de proprietate, pot aparţine şi altor
persoane fizice sau chiar juridice. Spre exemplu, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 8/996,
dreptul de autor asupra operei colective aparţine persoanei fizice sau juridice din iniţiativa,
sub responsabilitatea şi sub numele căreia a fost creată. Evident, „persoana juridică” şi
„unitatea”, nefiind înzestrate cu capacitate creativă proprie, nu pot avea calitatea de
realizatoare a operei, respectiv a invenţiei. Mai mult, dreptul la recunoaşterea calităţii de
realizator al creaţiei intelectuale este un drept moral, iar cel de proprietate unul patrimonial.
Faţă de cele prezentate, în opinia noastră, expresia dreptul crea iei intelectuale este
mai indicată pentru a fi folosită în textele legale care privesc ocrotirea juridică de ansamblu
a acestui produs al intelectului uman. Pledăm pentru această expresie, deoarece este cuprinzătoare şi, mai mult, este consacrată în legislaţia specială a României.
Finalmente, datorită caracterului ei de maximă generalitate, folosirea expresiei
dreptul crea iei intelectuale este de natură să excludă riscul omiterii de la protecţie juridică
a vreuneia dintre categoriile de creaţie intelectuală posibile sau a vreunui aspect al acestei
protecţii.
§2. Acte normative prin care este protejată juridic creaţia intelectuală în
România
În prezent, în planul dreptului intern, drepturile rezultate din creaţia intelectuală sunt
reglementate, în principal, de următoarele acte normative1:
– Constituţia României [art. 15 alin. (1) şi art. 30 alin. (1), alin. (6)-(8)]2;
– Cod civil (2009);
– Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor;
– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
– Legea nr. 64/1996 privind brevetul de invenţie;
– Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;
Pentru o prezentare a evoluţiei istorice a reglementărilor juridice interne şi a celor internaţionale din
domeniu, a se vedea: Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8/1996 comentat , Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1997, p. 22-24; B. Florea, Dreptul propriet ii intelectuale..., p. 21-25; V. Roş, Dreptul propriet ii intelectuale,
Ed. Global Lex, Bucureşti, 2000, p. 39-41. Pentru unele aspecte critice privind actuala reglementare a dreptului
de autor şi a celor conexe, a se vedea C.C. Curt, Opinii asupra unor prevederi ale Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi a celorlalte drepturi conexe, în Dreptul nr. 12/2000, p. 39-43.
2
Potrivit art. 15 alin. (1) din Consituţie, cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin
Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. De asemenea, în temeiul art. 30 alin. (1) din
Constituţie, libertatea de exprimare a gândurilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai,
prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
1

