
Capitolul I 

NO IUNI INTRODUCTIVE. ISTORIC 

„Proprietatea intelectual  desemneaz  ansamblul drepturilor exclusive acordate 

asupra crea iilor intelectuale”1. 

propriet ii 

intelectuale drepturile referitoare la operele literare, artistice i tiin ifice, 

interpret rile arti tilor interpre i i executan i, fonogramele i emisiunile radiofonice, 

inven iile din toate domeniile activit ii umane, descoperirile tiin ifice, desenele i 

modelele industriale, marca de fabric , marca de comer , marca de serviciu, numele i 

denumirile comerciale, protec ia împotriva concuren ei neloiale i toate acele drepturi 

care privesc activitatea intelectual  în domeniile industrial, tiin ific, literar i artistic”

Dreptul propriet ii intelectuale”

pasionant , vie i subtil ”.

Conven ia de la Paris asupra protec iei i promov rii diversit ii 

culturale 

Proprietatea intelectual , 

industrial  i comercial ,  

Dreptul propriet ii intelectuale Dreptul de autor, drepturile conexe i drepturile 

sui-generis



dreptul crea iei intelectuale drepturi 

intelectuale

proprietate literar  i artistic

proprietatea intelectual

Sec iunea I 

Istoric 

2019 Status report on IPR infringement Why IP rights are important, IPR 

infringement and the fight against counterfeiting and piracy, 

Valorificarea la maximum a poten ialului inovator al 

UE Un plan de ac iune privind proprietatea intelectual  care s  sprijine redresarea i rezilien a UE, 

Intellectual Property: A Reference Handbook



nu a creat i nu a scris 

nimic original

„nu s-a spus nimic care s  nu fi fost 

spus mai înainte” „ceea ce a mai fost, aceea va 

mai fi i ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece c ci nu este nimic nou sub soare”.

„turm  de sclavi”

glorie 

i renume

Dreptul de autor... op. cit.

Diamond Sutra

Dreptul de autor...op. cit.

 „Ce este 

Platon dac  nu un Moise care vorbe te limba attica? Platon, despre revela ie i plagiat. O privire 

general

Hemorodus, traficantul dialogurilor

Dreptul de autor... op. cit

Na terea i evolu ia dreptului de autor

Apologia plagiatului nu 

atât plagiatul contrafacerea furt financiar



„Parte Venetziana” –

Anglia, 

retip rirea unei c r i imprimate de c tre al ii decât tipograful originar”15

Statute of Anne

Fran a

Na terea… op. cit.

Dreptul de autor... op. cit.,

Dimensiunea uman  a istoriei

L Engraving Act Legea lui Hogarth

Dreptul de autor...op. cit

Drepturile morale i drepturile patrimoniale de autor

, 

Na terea… op. cit.



Fabulelor”

Germania

Legea pentru protec ia operelor de tiin  i art  

împotriva retip ririi i falsific rii,  

Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectual

Pre ioasele ridicole Dreptul de autor...  

op. cit.

Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum



S.U.A. copyright

 The Copyright Act

Copyright Law of the 

United States

 copyright

Exclusive rights in 

copyrighted works

economical rights, drepturi morale

Dreptul de autor... op. cit.



No Electronic Theft Act

The Protecting Lawful Streaming Act

 

Sec iunea II 

Drept de autor, brevete, m rci, desene i modele în România 

dreptul de autor

Evangheliarul lui Nicodim

Legea presei

Regulament de aplicare

Lege pentru obliga iile atelierelor de arte grafice

Constitu iei din 1866

Dreptul de autor... op. cit.



Statutele Societ ii 

Scriitorilor Români Regulament de aplicare

Statuts de la Societe des gens de lettres

Legea nr. 126 asupra propriet ii literare i artistice

dreptul moral de control nu se poate cesiona Dup  moartea autorului, mo tenitorii 

s i (…) precum i cesionarii lor, se vor bucura timp de 30 de ani de acelea i drepturi de 

cari s-a bucurat autorul

Me te ugurile din Transilvania pân  în sec. al XV-lea

Dreptul de autor... op. cit.,

lampelor, felinarelor i ma inilor de lampe sting toare Protec ia 



Legea nr. 62 privind inven iile i inova iile

Legea nr. 64 

din 1991

Legea asupra 

m rcilor de fabric  sau de comer  nr. 879 din anul 1879

semnele folosite s  deosebeasc  produsele unui industria  de altele: sigilii, coperte, 

denumiri, cifre i altele asemenea

Desenele i modelele

inven iilor prin brevete Dreptul de autor...  

op. cit.



OMPI – Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale 

Conven ia de creare a Organiza iei Mondiale a Propriet ii 

Intelectuale Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

„i) s  promoveze protec ia propriet ii intelectuale în lume prin cooperarea dintre 

state, în colaborare, dac  este cazul, cu oricare alt  organiza ie interna ional ; 

ii) s  asigure cooperarea administrativ  între uniuni”. 

op. cit.



Capitolul II 

DREPTUL DE AUTOR 

drepturile de autor i 
drepturile conexe. dreptul de autor poart  asupra 

operelor literare, artistice i tiin ifice i asupra altor opere de crea ie intelectual

Drept român i comunitar al propriet ii intelectuale. Dreptul de autor i 

drepturi conexe. Culegere de acte normative


