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Cuvânt înainte

Proprietatea intelectualĆ reprezintĆ un domeniu de real interes la
nivel internaĦional üi naĦional datoritĆ implicaĦiilor financiare pe care la
incumbĆ. Din perspectivĆ juridicĆ üi economicĆ s-au scris numeroase
lucrĆri care analizeazĆ aspecte specifice privind importanĦa proprietĆĦii
intelectuale în aceste domenii. Din perspectiva relaĦiilor internaĦionale,
lucrĆrile care analizeazĆ proprietatea intelectualĆ ca fapt internaĦional
determinant pentru o anumitĆ politicĆ statalĆ sau organizaĦionalĆ sunt
rare.
Lucrarea de faĦĆ reprezintĆ o analizĆ asupra mĆrcilor üi indicaĦiilor
geografice privite sub aspectul relaĦiilor internaĦionale care se stabilesc în
crearea, dezvoltarea üi modificarea sistemului internaĦional de protecĦie
üi apĆrare a proprietĆĦii intelectuale. În acest caz interesele statale sunt
legate de puterea de imagine pe care mĆrcile üi indicaĦiile geografice le
prezintĆ la nivel naĦional üi internaĦional. Pentru state acest capital de
imagine se concretizeazĆ în putere de tip soft sau puterea de a convinge,
nu de a constrânge (putere hard).
Indiferent de forma pe care politica statalĆ faĦĆ de mĆrci üi indicaĦii
geografice o îmbracĆ, brand de ĦarĆ sau alte politici economice sau
juridice, statele depun eforturi pentru a-üi încuraja sau proteja
producĆtorii care deĦin astfel de drepturi. DatoritĆ puterii de imagine pe
care o pot oferi cele douĆ elemente de proprietate intelectualĆ, statele îüi
pot crea o imagine pozitivĆ internaĦionalĆ asociatĆ cel mai des cu anumite
branduri de succes. Astfel, Mercedes este asociat cu precizia germanĆ,
Coca Cola cu stilul de viaĦĆ american, pastele cu stilul de viaĦĆ italian üi
aüa mai departe. Prin urmare, statele beneficiazĆ direct de activitĆĦile de
marketing desfĆüurate de companiile care îüi au originea în acel stat.
În acest context poate fi explicatĆ nevoia de negociere internaĦionalĆ
în acest domeniu, de creare üi dezvoltare a organizaĦiilor internaĦionale üi
regionale de protecĦie üi apĆrare a proprietĆĦii intelectuale. Tot în acest
context se explicĆ üi lupta internaĦionalĆ în domeniu pentru aderarea
unui numĆr cât mai mare de state la sistemul juridic internaĦional al
mĆrcilor üi indicaĦiilor geografice. Tot astfel pot fi explicate presiunile
asupra unor state mici, precum cele din america latinĆ, sau mari, precum
China, sĆ adere üi sĆ respecte sistemul internaĦional de protecĦie a
proprietĆĦii intelectuale.
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dr. Vasile Vese, coordonatorul parcursului doctoral, pentru sprijinul,
cĆldura üi sfaturile oferite în timpul stagiului doctoral. Aü dori sĆ
mulĦumesc, de asemenea, membrilor comisiei de doctorat, prof. univ. dr.
Vasile Puücaü, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, conf. univ. dr. Ovidiu
Ghitta üi prof univ. dr. Ioan Horga, pentru observaĦiile üi sugestiile lor,
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aspectele practice ale protejĆrii proprietĆĦii intelectuale la nivel
internaĦional.
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pentru sprijinul, rĆbdarea üi înĦelegerea pe care mi le-au oferit în dificila
etapĆ a doctoratului.
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PARTEA I
Privire de ansamblu asupra mêrcilor
æi indicaìiilor geografice
§ 1. EvoluĦia mĆrcilor
RealizĆrile actuale în domeniul mĆrcilor üi indicaĦiilor geografice
sunt rezultatul preocupĆrilor, negocierilor, eforturilor diplomatice duse
de cĆtre state, pentru o protecĦie concretĆ üi realĆ. Demersurile se
concretizeazĆ prin conferinĦe succesive, acorduri, convenĦii, tratate,
revizuiri ale actelor internaĦionale care urmĆresc actualizarea üi dezvoltarea dreptului internaĦional care protejeazĆ üi apĆrĆ mĆrcile üi indicaĦiile geografice. Întrucât mĆrcile üi indicaĦiile geografice se subscriu
terminologiei üi abordĆrilor juridice, în economie fiind utilizat preponderent termenul de brand, abordarea evolutivĆ este centratĆ pe zona
juridicĆ specificĆ, cea a proprietĆĦii intelectuale.
Cu toate cĆ dreptul proprietĆĦii intelectuale este o ramurĆ relativ
recentĆ a ütiinĦelor juridice în anumite state1, el este rodul unor
preocupĆri la nivel internaĦional care au avut ca rezultat includerea
aspectelor privind proprietatea intelectualĆ în practica internaĦionalĆ,
în tratate internaĦionale care creeazĆ baza üi, mai târziu, fundamenteazĆ apariĦia OMPI.
Domeniul juridic avut în discuĦie este unul de maximĆ importanĦĆ
datoritĆ valenĦelor economice pe care le incumbĆ. O lipsĆ a protecĦiei


1 Noutatea acestui domeniu a fost subliniatĆ în doctrina româneascĆ de autori,
precum: V. Roü, D. Bogdan, O. Spineanu Matei, Dreptul proprietĆĦii intelectuale,
Dreptul proprietĆĦii industriale. MĆrcile üi indicaĦiile geografice, p. V; S.V Stan., I.
Anghel, V. Gruszniczki, Capitalul intelectual al întreprinderii. Evaluarea proprietĆĦii
intelectuale üi a altor active necorporale, Ed. Iroval, Bucureüti, Ed. UniversitĆĦii Petru
Maior, Târgu-Mureü, 2006, pp. VI-VII, Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din
14 martie 1996 comentatĆ, Ed. Lumina Lex, Bucureüti 1997, p. 4. ProtecĦia proprietĆĦii
intelectuale în România, ca üi în cazul altor state foste comuniste, se dezvoltĆ în special
dupĆ cĆderea regimului comunist, odatĆ cu trecerea la piaĦa liberĆ. În literatura
statelor capitaliste proprietatea intelectualĆ este un subiect mai vechi discutat, dar cu
toate acestea raportat la alte domenii de drept, precum dreptul civil sau penal
constituie un domeniu tânĆr de legiferare.
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acestor drepturi, cât üi o protecĦie lacunarĆ ar duce la pagube materiale
üi totodatĆ, la scĆderea interesului faĦĆ de proprietatea intelectualĆ. O
societate nu poate avansa fĆrĆ protecĦia invenĦiilor, desenelor care în
mod evident au ca primĆ urmare încurajarea cercetĆrilor în diverse
domenii ütiinĦifice; fĆrĆ protecĦia creaĦiilor artistice üi a operelor literare, care nu fac altceva decât sĆ catalizeze dezvoltarea socialĆ üi
intelectualĆ a societĆĦii sau a protejĆrii mĆrcilor üi indicaĦiilor geografice care apĆrĆ atât pe producĆtor, titular al mĆrcii respective, cât üi pe
consumator care are astfel garanĦia calitĆĦii produsului cumpĆrat. Din
aceste motive se afirmĆ în literatura de specialitate cĆ protecĦia proprietĆĦii intelectuale reprezintĆ o dovadĆ evidentĆ a unui anumit nivel de
evoluĦie üi maturitate a unei societĆĦi1.

1.1. EvoluĦii istorice
Elaborarea üi adoptarea unei legislaĦii în domeniul proprietĆĦii
intelectuale se identificĆ cu procesul de evoluĦie legislativĆ üi a mentalitĆĦilor în domeniul juridic prin transformarea de la cutuma marginalizĆrii plagiatorilor, la legislaĦia care prevede sancĦionarea acestora.
Pasul cel mai important, poate, a fost protejarea proprietĆĦii atât de clar
formulatĆ în principiile liberale ale modernitĆĦii üi în acte precum
DeclaraĦia Drepturilor Omului üi CetĆĦeanului care o catalogheazĆ ca
fiind sacrĆ üi inviolabilĆ üi, totodatĆ, un drept natural üi imprescriptibil2.
Dintre toate drepturile care intrĆ în componenĦa proprietĆĦii
intelectuale, marca este cea care prezintĆ cea mai veche întrebuinĦare.
ExistenĦa üi evoluĦia ei se pot urmĆri încĆ din antichitate üi pânĆ în
zilele noastre.
Aruncând o privire spre epoca anticĆ putem sesiza cĆ proprietatea
intelectualĆ nu se bucurĆ de protecĦia legii scrise, operele putând fi
copiate üi plagiate de oricine. Dar cu toate acestea se bucurĆ de protecĦia
moralĆ a societĆĦii, prin blamarea plagiatorului üi marginalizarea lui3.
MĆrcile pot fi regĆsite încĆ din antichitate sub forma de „sigillium”,
reprezentând un mod de identificare a producĆtorului care a realizat
produsul respectiv. MĆrturiile existenĦei unor ateliere ceramice în Dacia


V. Roü, D. Bogdan, O. Spineanu Matei, op. cit, p. 7.
Art. 17, DeclaraĦia Drepturilor omului üi CetĆĦeanului, în J. Godechot, Les
Constitutiones de la France, Ed. GF, Flammarion, Paris, 1995.
3 V. Roü, D. Bogdan, O. Spineanu Matei, op. cit., p. 9.
1

2
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pre-romanĆ, de exemplu, sunt evidente prin descoperirile arheologice
realizate în acest teritoriu1.
În Roma anticĆ au fost identificate trei tipuri de ütampile: administrative, civile üi militare. Fiecare tip de ütampilĆ reflectĆ o categorie de
atelier unde a fost produs obiectul. Un tip de marcĆ, consemnat arheologic, îl reprezintĆ ütampile militare. Este cunoscut faptul cĆ legiunile
constituiau aüezĆminte unde staĦionau. Prin urmare, fiecare unitate
militarĆ avea propria sa cĆrĆmidĆrie recunoscutĆ dupĆ însemnul aplicat
pe obiectele produse.
În epoca medie, punctul de cotiturĆ îl constituie apariĦia tiparului
cu litere mobile datoritĆ cunoscutului inventator Gutenberg. Operele
încep sĆ se tipĆreascĆ în numĆr mai larg üi odatĆ cu intrarea în epoca
modernĆ, prin eforturile de scĆdere a ratei analfabetismului publicul
larg începe sĆ acceadĆ la informaĦii de naturĆ diversĆ. Tiparul faciliteazĆ propagarea anumitor curente religioase, cum este Luteranismul
sau Calvinismul, üi culturale precum umanismul, iluminismul üi romantismul.
Evul Mediu aduce o extindere a manufacturilor, iar pe cale de
consecinĦĆ üi a mĆrcilor. În aceastĆ perioadĆ putem face distincĦia între
„sigillium collegi”, care reprezintĆ marca unei manufacturi, üi „sigillium
privati” care reprezintĆ marca individualĆ a unui meüteüugar2, fie cĆ
lucra pe cont propriu, fie în cadrul unei manufacturi. În aceeaüi
perioadĆ mĆrcile mai constituiau üi un „privilegiu” acordat de rege.
Colegiile aveau propria lor „poliĦie”3 care le proteja marca contra celor
care contrafĆceau obiecte, iar sub acest aspect „privilegiul” regal
devenea extrem de valoros.
Treptat începe sĆ se dezvolte üi o legislaĦie localĆ care urmĆrea
protejarea însemnelor. În 1534, în FranĦa, Francisc I emite o ordonanĦĆ
prin care stabilea cĆ mĆrcile trebuie sĆ fie diferite unele de altele, iar
Carol Quintul emite un edict în 1544 prin care pedepsea falsificatorii cu
tĆierea mâinii, pedeapsĆ înlocuitĆ mai târziu cu amenda, iar în caz de
recidivĆ cu munca la galere4. RevoluĦia francezĆ aduce abolirea


1 A. Husar, Din istoria Daciei Romane, Ed. Presa UniversitarĆ ClujeanĆ, ClujNapoca, 2002.
2 M. Olaru, R. Pamfilie, I. Schileru, E. PĆrĆian, P. BĆetoniu, A. PurcĆrea, Bazele
Merceologiei, Ed. Eficient, Bucureüti, 1999, p. 201; V. Roü, D. Bogdan, O. Spineanu Matei,
op. cit., p. 10.
3 V. Roü, D. Bogdan, O. Spineanu Matei, op. cit., p. 10.
4 Ibidem.
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privilegiilor üi, odatĆ cu acestea, este desfiinĦat dreptul meüteüugarului
la marcĆ. Pentru a reglementa aceastĆ lacunĆ, în 1803 se adoptĆ o nouĆ
lege a mĆrcilor, modificatĆ în 18571.
La sfârüitul epocii moderne se manifestĆ un interes deosebit faĦĆ de
domeniul proprietĆĦii intelectuale, motivatĆ parĦial üi de necesitatea
protejĆrii drepturilor la invenĦii üi la marcĆ datorat marelui avânt
economic marcat de revoluĦia industrialĆ. OdatĆ cu acest fenomen, pe
care Alvin Toffler îl delimita ca fĆcând parte din cel „de-al doilea val”, pe
premisele unei pieĦe care devenea din ce în ce mai concurenĦialĆ,
datoritĆ conotaĦiilor globale care se fac simĦite deja, în care acapararea
unui nivel cât mai mare al acesteia devenise un scop în sine a fiecĆrui
industriaü, nevoia de a proteja invenĦiile, mĆrcile üi indicaĦiile geografice se face simĦitĆ din ce în ce mai pregnant. În SUA se adoptĆ, în anul
1845, o lege a mĆrcilor. Alte ĦĆri precum Belgia, Olanda, ElveĦia, Italia
au adoptat legi relativ asemĆnĆtoare cu cea francezĆ, iar în Anglia üi
Germania se adoptĆ, de asemenea, legi ale proprietĆĦii intelectuale2.
La nivel internaĦional, dupĆ pregĆtiri datând de la ExpoziĦia
UniversalĆ de la Viena din 1873, a fost adoptatĆ ConvenĦia de la Paris
în 20 martie 18833 pentru protecĦia proprietĆĦii industriale. Pe lângĆ
evoluĦia politicĆ üi legislativĆ în domeniul proprietĆĦii intelectuale,
marcatĆ de întruniri internaĦionale, trebuie menĦionat încĆ un factor
esenĦial care în realitate genereazĆ întregul proces de punere a
problemei pe agenda politicĆ internĆ üi internaĦionalĆ a statelor, üi
anume dimensiunea economicĆ a problemei.
Sub aspectul momentului apariĦiei, ConvenĦia se realizeazĆ în plin
proces de tranziĦie spre o societate puternic industrializatĆ. Edificiile
moderne, cum ar fi fabricile, noile invenĦii precum automobilele sau
cinematografele schimbau existenĦa orĆüenilor de pânĆ atunci. Primele
mĆrci notabile încep sĆ aparĆ üi sĆ se dezvolte, Bayer, Aspirin, CocaCola, Krupp, Benz, Michelin, Moulin-Rouge fiind doar câteva din
mĆrcile de renume care se formeazĆ sau se dezvoltĆ în aceastĆ perioadĆ.
OdatĆ cu dezvoltarea industriei au apĆrut o serie de producĆtori
concurenĦi, care au constatat cĆ pentru a-üi vinde produsele üi pentru a
face faĦĆ competiĦiei, aveau nevoie sĆ se individualizeze în faĦa consumatorilor. ÎncĆ din perioada feudalĆ existau asocieri între calitate üi


1

Ibidem.
Ibidem, p. 11.
3 WIPO, Paris Convention for the protection of industrial property, Ed. WIPO
Publications, Geneva, 2003.
2
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sursa de provenienĦĆ (porĦelanuri chinezeüti, mĆtĆsuri de Anvers, vin de
Bordeaux). Una dintre industriile care s-a dezvoltat în perioada revoluĦiei industriale a fost tipografia üi ziarele ca purtĆtor de mesaje politice,
sociale üi economice. Industriaüii vremurilor au constatat cĆ prin
intermediul presei pot transmite mesaje privind calitatea produselor lor,
apĆrând astfel publicitatea modernĆ. În acest context, existând mai
mulĦi producĆtori de sĆpun, pastĆ de ras, medicamente, era inutil sĆ
promoveze un produs generic, dar extrem de important sĆ promoveze
numele firmei producĆtoare üi numele produsului. Prin urmare, mĆrcile
au devenit importante odatĆ cu apariĦia üi dezvoltarea publicitĆĦii.
Un exemplu relevant pentru a evidenĦia acest fenomen este cazul
brandului Coca-Cola. Produsul este invenĦia unui farmacist din Atlanta1
care a descoperit bĆutura pe bazĆ de cocainĆ pe care a patentat-o üi a
comercializat-o iniĦial ca medicament. În lumea concurenĦialĆ a pieĦei
medicamentelor patentate din America, publicitatea era esenĦialĆ, astfel
üi acest produs se va bucura de reclamĆ în presa localĆ, accentul fiind
pus, la vremea respectivĆ, pe calitĆĦile benefice ale acestui „medicament”: „Extractul üi siropul Coca-Cola, pentru sifon üi alte bĆuturi
carbonatate. AceastĆ bĆuturĆ intelectualĆ üi de temperanĦĆ oferĆ
valoroase proprietĆĦi tonice üi stimulante pentru nervi, ale plantei Cola üi
ale nucilor cola, constituind nu doar o delicioasĆ, încântĆtoare,
înviorĆtoare üi revigorantĆ bĆuturĆ, ci üi un valoros tonic cerebral üi leac
pentru toate afecĦiunile nervoase – migrenĆ, nevralgie, isterie, melancolie
etc.”2.
Treptat, pe la începutul anilor 1890, bĆutura renunĦĆ la orice aspiraĦie farmaceuticĆ üi rĆmâne doar delicioasĆ. În urma eforturilor de
promovare, brandul devine la începutul anilor 1900 cel mai mare
cumpĆrĆtor de reclame din SUA3 üi, totodatĆ, demareazĆ numeroase
procese pentru protejarea numelui üi a mĆrcii sale4. AcĦiunile în justiĦie
se îndreptau contra altor mĆrci care aveau în denumire cuvântul „cola”:
Chero-Cola, Clio-Cola, El-Cola, Cherry-Cola, Dixie-Cola üi Koke. Va
câütiga procesul contra primelor trei, dar îl va pierde contra ultimelor


1 Nu se bucurĆ de o imagine tocmai pozitivĆ în istorie, ci este de cele mai multe ori
catalogat ca „farmacist ratat” sau „vraci” Wally Ollins, Despre brand, Ed.
Comunicarea.ro, Bucureüti, 2007, p. 47.
2 Ibidem, p. 48.
3 Ibidem.
4 S. Rivkin, F. Sutherland, Cum se creeazĆ un nume de brand. Povestea din spatele
brandurilor pe care le cumpĆrĆm, Ed. Brandbuilders, Bucureüti, 2008, p. 28.
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trei1. Acest fapt denotĆ importanĦa pe care marca o dobândeüte la începutul modernitĆĦii, importanĦĆ concretizatĆ în promovarea brandului üi
acĦiunile în justiĦie pentru apĆrarea lui. Treptat, scena naĦionalĆ este
înlocuitĆ de cea mondialĆ, compania fiind preocupatĆ de a-üi extinde
aria de producĦie üi comercializare, fapt care a atras mai multe conflicte
privind protecĦia mĆrcii la nivel mondial.
Treptat, prin calitatea cunoscutĆ üi comparabilĆ, produsele industriale s-au impus asupra produselor de serie micĆ, cu calitate variabilĆ.
De asemenea, producĦia industrialĆ a generat un cost de fabricaĦie mai
mic ceea ce a lĆsat o marjĆ de profit mai mare producĆtorilor industriali.
Ca urmare a acestor procese, produsele identificate prin marcĆ au
dobândit supremaĦia pe piaĦĆ. OdatĆ cu un numĆr mare de cumpĆrĆtori, au apĆrut üi cei care doreau sĆ beneficieze de avantajele posesorilor de marcĆ, apĆrând contrafacerile. Fie datoritĆ calitĆĦii îndoielnice, fie datoritĆ diminuĆrii vânzĆrilor posesorilor de mĆrci, au apĆrut
presiuni la adresa legiuitorilor de a contracara, prin interzicerea üi
combaterea contrafacerilor.

1.2. Târgul InternaĦional de ûtiinĦĆ de la Viena - 1873,
premisa apariĦiei mĆrcilor üi indicaĦiilor geografice ca
subiect al relaĦiilor internaĦionale
EvoluĦia proprietĆĦii intelectuale se realizeazĆ de-a lungul mai
multor secole, cu o creütere constantĆ care duce în final la apariĦia unei
problematici nu doar la nivel local, ci üi internaĦional2.
Este cel puĦin ciudat la o primĆ vedere a menĦiona un târg internaĦional ca fiind un capitol distinct în evoluĦia proprietĆĦii intelectuale.
NelĆmurirea se clarificĆ, dacĆ stabilim ca situaĦie premisĆ faptul cĆ
acestea erau târguri de ütiinĦĆ. În opinia noastrĆ, legĆtura cu proprietatea intelectualĆ devine evidentĆ în acest context. Într-o lume în care
accesul la informaĦie era limitat de numĆrul redus al mijloacelor de
comunicare, târgurile erau un eveniment cultural, ütiinĦific, politic üi, de
ce nu, monden al perioadei respective.


1

Ibidem.
Nota autorului: subiectul targului internaĠional de útiinĠĆ ca punct de plecare în
dezvoltarea sistemului de protecĠie al proprietĆĠii intelectuale este dezvoltat în lucrarea:
M.D. Boloú, Actul de naütere al mĆrcii moderne: ConvenĦia de la Paris privind protecĦia
proprietĆĦii industriale, Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia, no. 10/2010,
ISSN 1582-8433, pp. 186-193.
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