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Cuvânt înainte 

Proprietatea intelectual  reprezint  un domeniu de real interes la 
nivel interna ional i na ional datorit  implica iilor financiare pe care la 
incumb . Din perspectiv  juridic i economic  s-au scris numeroase 
lucr ri care analizeaz  aspecte specifice privind importan a propriet ii
intelectuale în aceste domenii. Din perspectiva rela iilor interna ionale,
lucr rile care analizeaz  proprietatea intelectual  ca fapt interna ional 
determinant pentru o anumit  politic  statal  sau organiza ional  sunt 
rare.

Lucrarea de fa  reprezint  o analiz  asupra m rcilor i indica iilor 
geografice privite sub aspectul rela iilor interna ionale care se stabilesc în 
crearea, dezvoltarea i modificarea sistemului interna ional de protec ie
i ap rare a propriet ii intelectuale. În acest caz interesele statale sunt 

legate de puterea de imagine pe care m rcile i indica iile geografice le 
prezint  la nivel na ional i interna ional. Pentru state acest capital de 
imagine se concretizeaz  în putere de tip soft sau puterea de a convinge, 
nu de a constrânge (putere hard). 

Indiferent de forma pe care politica statal  fa  de m rci i indica ii 
geografice o îmbrac , brand de ar  sau alte politici economice sau 
juridice, statele depun eforturi pentru a- i încuraja sau proteja 
produc torii care de in astfel de drepturi. Datorit  puterii de imagine pe 
care o pot oferi cele dou  elemente de proprietate intelectual , statele î i
pot crea o imagine pozitiv  interna ional  asociat  cel mai des cu anumite 
branduri de succes. Astfel, Mercedes este asociat cu precizia german ,
Coca Cola cu stilul de via  american, pastele cu stilul de via  italian i
a a mai departe. Prin urmare, statele beneficiaz  direct de activit ile de 
marketing desf urate de companiile care î i au originea în acel stat. 

În acest context poate fi explicat  nevoia de negociere interna ional
în acest domeniu, de creare i dezvoltare a organiza iilor interna ionale i
regionale de protec ie i ap rare a propriet ii intelectuale. Tot în acest 
context se explic i lupta interna ional  în domeniu pentru aderarea 
unui num r cât mai mare de state la sistemul juridic interna ional al 
m rcilor i indica iilor geografice. Tot astfel pot fi explicate presiunile 
asupra unor state mici, precum cele din america latin , sau mari, precum 
China, s  adere i s  respecte sistemul interna ional de protec ie a 
propriet ii intelectuale. 
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Lucrarea reprezint  rezultatul eforturile depuse pentru redactarea i
finalizarea tezei de doctorat în domeniul „Rela ii Interna ionale i Studii 
Europene” sus inut  în cadrul colii doctorale a Universit ii Babe
Bolyai din Cluj Napoca. Doresc s  adresez mul umiri domnului prof. univ. 
dr. Vasile Vese, coordonatorul parcursului doctoral, pentru sprijinul, 
c ldura i sfaturile oferite în timpul stagiului doctoral. A  dori s
mul umesc, de asemenea, membrilor comisiei de doctorat, prof. univ. dr. 
Vasile Pu ca , prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, conf. univ. dr. Ovidiu 
Ghitta i prof univ. dr. Ioan Horga, pentru observa iile i sugestiile lor, 
membrilor departamentului de Istorie i Rela ii Interna ionale ai Univer-
sit ii Babe  Bolyai pentru sugestiile f cute cu ocazia sus inerii
referatelor i a tezei de doctorat. De asemenea, doresc s  îi mul umesc 
doamnei conf. univ. dr. av. Crengu a Leaua pentru discu iile privind 
aspectele practice ale protej rii propriet ii intelectuale la nivel 
interna ional.

Nu în ultimul rând, doresc s  mul umesc mamei mele i so ului meu 
pentru sprijinul, r bdarea i în elegerea pe care mi le-au oferit în dificila 
etap  a doctoratului.  

Dr. Mihaela Daciana Bolo

Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mure
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PARTEA I 
Privire de ansamblu asupra m rcilor  

i indica iilor geografice 

§ 1. Evolu ia m rcilor

Realiz rile actuale în domeniul m rcilor i indica iilor geografice 
sunt rezultatul preocup rilor, negocierilor, eforturilor diplomatice duse 
de c tre state, pentru o protec ie concret i real . Demersurile se 
concretizeaz  prin conferin e succesive, acorduri, conven ii, tratate, 
revizuiri ale actelor interna ionale care urm resc actualizarea i dezvol-
tarea dreptului interna ional care protejeaz i ap r  m rcile i indica-
iile geografice. Întrucât m rcile i indica iile geografice se subscriu 

terminologiei i abord rilor juridice, în economie fiind utilizat preponde-
rent termenul de brand, abordarea evolutiv  este centrat  pe zona 
juridic  specific , cea a propriet ii intelectuale. 

Cu toate c  dreptul propriet ii intelectuale este o ramur  relativ 
recent  a tiin elor juridice în anumite state1, el este rodul unor 
preocup ri la nivel interna ional care au avut ca rezultat includerea 
aspectelor privind proprietatea intelectual  în practica interna ional ,
în tratate interna ionale care creeaz  baza i, mai târziu, fundamen-
teaz  apari ia OMPI. 

Domeniul juridic avut în discu ie este unul de maxim  importan
datorit  valen elor economice pe care le incumb . O lips  a protec iei 

1 Noutatea acestui domeniu a fost subliniat  în doctrina româneasc  de autori, 
precum: V. Ro , D. Bogdan, O. Spineanu Matei, Dreptul propriet ii intelectuale, 

Dreptul propriet ii industriale. M rcile i indica iile geografice, p. V; S.V Stan., I. 
Anghel, V. Gruszniczki, Capitalul intelectual al întreprinderii. Evaluarea propriet ii

intelectuale i a altor active necorporale, Ed. Iroval, Bucure ti, Ed. Universit ii Petru 
Maior, Târgu-Mure , 2006, pp. VI-VII, Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 

14 martie 1996 comentat , Ed. Lumina Lex, Bucure ti 1997, p. 4. Protec ia propriet ii 
intelectuale în România, ca i în cazul altor state foste comuniste, se dezvolt  în special 
dup  c derea regimului comunist, odat  cu trecerea la pia a liber . În literatura 
statelor capitaliste proprietatea intelectual  este un subiect mai vechi discutat, dar cu 
toate acestea raportat la alte domenii de drept, precum dreptul civil sau penal 
constituie un domeniu tân r de legiferare. 
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acestor drepturi, cât i o protec ie lacunar  ar duce la pagube materiale 
i totodat , la sc derea interesului fa  de proprietatea intelectual . O 

societate nu poate avansa f r  protec ia inven iilor, desenelor care în 
mod evident au ca prim  urmare încurajarea cercet rilor în diverse 
domenii tiin ifice; f r  protec ia crea iilor artistice i a operelor lite-
rare, care nu fac altceva decât s  catalizeze dezvoltarea social i
intelectual  a societ ii sau a protej rii m rcilor i indica iilor geogra-
fice care ap r  atât pe produc tor, titular al m rcii respective, cât i pe 
consumator care are astfel garan ia calit ii produsului cump rat. Din 
aceste motive se afirm  în literatura de specialitate c  protec ia proprie-
t ii intelectuale reprezint  o dovad  evident  a unui anumit nivel de 
evolu ie i maturitate a unei societ i1.

1.1. Evolu ii istorice 

Elaborarea i adoptarea unei legisla ii în domeniul propriet ii
intelectuale se identific  cu procesul de evolu ie legislativ i a menta-
lit ilor în domeniul juridic prin transformarea de la cutuma margi-
naliz rii plagiatorilor, la legisla ia care prevede sanc ionarea acestora. 
Pasul cel mai important, poate, a fost protejarea propriet ii atât de clar 
formulat  în principiile liberale ale modernit ii i în acte precum 
Declara ia Drepturilor Omului i Cet eanului care o catalogheaz  ca 
fiind sacr i inviolabil i, totodat , un drept natural i imprescriptibil2.

Dintre toate drepturile care intr  în componen a propriet ii
intelectuale, marca este cea care prezint  cea mai veche întrebuin are. 
Existen a i evolu ia ei se pot urm ri înc  din antichitate i pân  în 
zilele noastre.  

Aruncând o privire spre epoca antic  putem sesiza c  proprietatea 
intelectual  nu se bucur  de protec ia legii scrise, operele putând fi 
copiate i plagiate de oricine. Dar cu toate acestea se bucur  de protec ia
moral  a societ ii, prin blamarea plagiatorului i marginalizarea lui3.

M rcile pot fi reg site înc  din antichitate sub forma de „sigillium”, 
reprezentând un mod de identificare a produc torului care a realizat 
produsul respectiv. M rturiile existen ei unor ateliere ceramice în Dacia 

1 V. Ro , D. Bogdan, O. Spineanu Matei, op. cit, p. 7. 
2 Art. 17, Declara ia Drepturilor omului i Cet eanului, în J. Godechot, Les 

Constitutiones de la France, Ed. GF, Flammarion, Paris, 1995. 
3 V. Ro , D. Bogdan, O. Spineanu Matei, op. cit., p. 9. 
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pre-roman , de exemplu, sunt evidente prin descoperirile arheologice 
realizate în acest teritoriu1.

În Roma antic  au fost identificate trei tipuri de tampile: adminis-
trative, civile i militare. Fiecare tip de tampil  reflect  o categorie de 
atelier unde a fost produs obiectul. Un tip de marc , consemnat arheo-
logic, îl reprezint tampile militare. Este cunoscut faptul c  legiunile 
constituiau a ez minte unde sta ionau. Prin urmare, fiecare unitate 
militar  avea propria sa c r mid rie recunoscut  dup  însemnul aplicat 
pe obiectele produse. 

În epoca medie, punctul de cotitur  îl constituie apari ia tiparului 
cu litere mobile datorit  cunoscutului inventator Gutenberg. Operele 
încep s  se tip reasc  în num r mai larg i odat  cu intrarea în epoca 
modern , prin eforturile de sc dere a ratei analfabetismului publicul 
larg începe s  accead  la informa ii de natur  divers . Tiparul facili-
teaz  propagarea anumitor curente religioase, cum este Luteranismul 
sau Calvinismul, i culturale precum umanismul, iluminismul i roman-
tismul. 

Evul Mediu aduce o extindere a manufacturilor, iar pe cale de 
consecin i a m rcilor. În aceast  perioad  putem face distinc ia între
„sigillium collegi”, care reprezint  marca unei manufacturi, i „sigillium 

privati” care reprezint  marca individual  a unui me te ugar2, fie c
lucra pe cont propriu, fie în cadrul unei manufacturi. În aceea i
perioad  m rcile mai constituiau i un „privilegiu” acordat de rege. 
Colegiile aveau propria lor „poli ie”3 care le proteja marca contra celor 
care contraf ceau obiecte, iar sub acest aspect „privilegiul” regal 
devenea extrem de valoros. 

Treptat începe s  se dezvolte i o legisla ie local  care urm rea
protejarea însemnelor. În 1534, în Fran a, Francisc I emite o ordonan
prin care stabilea c  m rcile trebuie s  fie diferite unele de altele, iar 
Carol Quintul emite un edict în 1544 prin care pedepsea falsificatorii cu 
t ierea mâinii, pedeaps  înlocuit  mai târziu cu amenda, iar în caz de 
recidiv  cu munca la galere4. Revolu ia francez  aduce abolirea 

1 A. Husar, Din istoria Daciei Romane, Ed. Presa Universitar  Clujean , Cluj-
Napoca, 2002. 

2 M. Olaru, R. Pamfilie, I. Schileru, E. P r ian, P. B etoniu, A. Purc rea, Bazele 

Merceologiei, Ed. Eficient, Bucure ti, 1999, p. 201; V. Ro , D. Bogdan, O. Spineanu Matei, 
op. cit., p. 10. 

3 V. Ro , D. Bogdan, O. Spineanu Matei, op. cit., p. 10. 
4 Ibidem.
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privilegiilor i, odat  cu acestea, este desfiin at dreptul me te ugarului 
la marc . Pentru a reglementa aceast  lacun , în 1803 se adopt  o nou
lege a m rcilor, modificat  în 18571.

La sfâr itul epocii moderne se manifest  un interes deosebit fa  de 
domeniul propriet ii intelectuale, motivat  par ial i de necesitatea 
protej rii drepturilor la inven ii i la marc  datorat marelui avânt 
economic marcat de revolu ia industrial . Odat  cu acest fenomen, pe 
care Alvin Toffler îl delimita ca f când parte din cel „de-al doilea val”, pe 
premisele unei pie e care devenea din ce în ce mai concuren ial ,
datorit  conota iilor globale care se fac sim ite deja, în care acapararea 
unui nivel cât mai mare al acesteia devenise un scop în sine a fiec rui 
industria , nevoia de a proteja inven iile, m rcile i indica iile geogra-
fice se face sim it  din ce în ce mai pregnant. În SUA se adopt , în anul 
1845, o lege a m rcilor. Alte ri precum Belgia, Olanda, Elve ia, Italia 
au adoptat legi relativ asem n toare cu cea francez , iar în Anglia i
Germania se adopt , de asemenea, legi ale propriet ii intelectuale2.

La nivel interna ional, dup  preg tiri datând de la Expozi ia 
Universal  de la Viena din 1873, a fost adoptat  Conven ia de la Paris 
în 20 martie 18833 pentru protec ia propriet ii industriale. Pe lâng
evolu ia politic i legislativ  în domeniul propriet ii intelectuale, 
marcat  de întruniri interna ionale, trebuie men ionat înc  un factor 
esen ial care în realitate genereaz  întregul proces de punere a 
problemei pe agenda politic  intern i interna ional  a statelor, i
anume dimensiunea economic  a problemei. 

Sub aspectul momentului apari iei, Conven ia se realizeaz  în plin 
proces de tranzi ie spre o societate puternic industrializat . Edificiile 
moderne, cum ar fi fabricile, noile inven ii precum automobilele sau 
cinematografele schimbau existen a or enilor de pân  atunci. Primele 
m rci notabile încep s  apar i s  se dezvolte, Bayer, Aspirin, Coca-
Cola, Krupp, Benz, Michelin, Moulin-Rouge fiind doar câteva din 
m rcile de renume care se formeaz  sau se dezvolt  în aceast  perioad .

Odat  cu dezvoltarea industriei au ap rut o serie de produc tori 
concuren i, care au constatat c  pentru a- i vinde produsele i pentru a 
face fa  competi iei, aveau nevoie s  se individualizeze în fa a consu-
matorilor. Înc  din perioada feudal  existau asocieri între calitate i

1 Ibidem.
2 Ibidem, p. 11. 
3 WIPO, Paris Convention for the protection of industrial property, Ed. WIPO 

Publications, Geneva, 2003. 
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sursa de provenien  (por elanuri chineze ti, m t suri de Anvers, vin de 
Bordeaux). Una dintre industriile care s-a dezvoltat în perioada revolu-
iei industriale a fost tipografia i ziarele ca purt tor de mesaje politice, 

sociale i economice. Industria ii vremurilor au constatat c  prin 
intermediul presei pot transmite mesaje privind calitatea produselor lor, 
ap rând astfel publicitatea modern . În acest context, existând mai 
mul i produc tori de s pun, past  de ras, medicamente, era inutil s
promoveze un produs generic, dar extrem de important s  promoveze 
numele firmei produc toare i numele produsului. Prin urmare, m rcile 
au devenit importante odat  cu apari ia i dezvoltarea publicit ii.  

Un exemplu relevant pentru a eviden ia acest fenomen este cazul 
brandului Coca-Cola. Produsul este inven ia unui farmacist din Atlanta1

care a descoperit b utura pe baz  de cocain  pe care a patentat-o i a 
comercializat-o ini ial ca medicament. În lumea concuren ial  a pie ei
medicamentelor patentate din America, publicitatea era esen ial , astfel 
i acest produs se va bucura de reclam  în presa local , accentul fiind 

pus, la vremea respectiv , pe calit ile benefice ale acestui „medica-
ment”: „Extractul i siropul Coca-Cola, pentru sifon i alte b uturi 

carbonatate. Aceast  b utur  intelectual i de temperan  ofer

valoroase propriet i tonice i stimulante pentru nervi, ale plantei Cola i

ale nucilor cola, constituind nu doar o delicioas , încânt toare, 

învior toare i revigorant  b utur , ci i un valoros tonic cerebral i leac 

pentru toate afec iunile nervoase – migren , nevralgie, isterie, melancolie 

etc.”2.
Treptat, pe la începutul anilor 1890, b utura renun  la orice aspi-

ra ie farmaceutic i r mâne doar delicioas . În urma eforturilor de 
promovare, brandul devine la începutul anilor 1900 cel mai mare 
cump r tor de reclame din SUA3 i, totodat , demareaz  numeroase 
procese pentru protejarea numelui i a m rcii sale4. Ac iunile în justi ie
se îndreptau contra altor m rci care aveau în denumire cuvântul „cola”: 
Chero-Cola, Clio-Cola, El-Cola, Cherry-Cola, Dixie-Cola i Koke. Va 
câ tiga procesul contra primelor trei, dar îl va pierde contra ultimelor 

1 Nu se bucur  de o imagine tocmai pozitiv  în istorie, ci este de cele mai multe ori 
catalogat ca „farmacist ratat” sau „vraci” Wally Ollins, Despre brand, Ed. 
Comunicarea.ro, Bucure ti, 2007, p. 47. 

2 Ibidem, p. 48. 
3 Ibidem.
4 S. Rivkin, F. Sutherland, Cum se creeaz  un nume de brand. Povestea din spatele 

brandurilor pe care le cump r m, Ed. Brandbuilders, Bucure ti, 2008, p. 28. 
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trei1. Acest fapt denot  importan a pe care marca o dobânde te la înce-
putul modernit ii, importan  concretizat  în promovarea brandului i
ac iunile în justi ie pentru ap rarea lui. Treptat, scena na ional  este 
înlocuit  de cea mondial , compania fiind preocupat  de a- i extinde 
aria de produc ie i comercializare, fapt care a atras mai multe conflicte 
privind protec ia m rcii la nivel mondial.  

Treptat, prin calitatea cunoscut i comparabil , produsele indus-
triale s-au impus asupra produselor de serie mic , cu calitate variabil .
De asemenea, produc ia industrial  a generat un cost de fabrica ie mai 
mic ceea ce a l sat o marj  de profit mai mare produc torilor industriali. 
Ca urmare a acestor procese, produsele identificate prin marc  au 
dobândit suprema ia pe pia . Odat  cu un num r mare de cump -
r tori, au ap rut i cei care doreau s  beneficieze de avantajele pose-
sorilor de marc , ap rând contrafacerile. Fie datorit  calit ii îndoiel-
nice, fie datorit  diminu rii vânz rilor posesorilor de m rci, au ap rut 
presiuni la adresa legiuitorilor de a contracara, prin interzicerea i
combaterea contrafacerilor.  

1.2. Târgul Interna ional de tiin  de la Viena - 1873, 

premisa apari iei m rcilor i indica iilor geografice ca 

subiect al rela iilor interna ionale

Evolu ia propriet ii intelectuale se realizeaz  de-a lungul mai 
multor secole, cu o cre tere constant  care duce în final la apari ia unei 
problematici nu doar la nivel local, ci i interna ional2.

Este cel pu in ciudat la o prim  vedere a men iona un târg inter-
na ional ca fiind un capitol distinct în evolu ia propriet ii intelectuale. 
Nel murirea se clarific , dac  stabilim ca situa ie premis  faptul c
acestea erau târguri de tiin . În opinia noastr , leg tura cu proprie-
tatea intelectual  devine evident  în acest context. Într-o lume în care 
accesul la informa ie era limitat de num rul redus al mijloacelor de 
comunicare, târgurile erau un eveniment cultural, tiin ific, politic i, de 
ce nu, monden al perioadei respective. 

1 Ibidem.
2 Nota autorului: subiectul targului interna ional de tiin  ca punct de plecare în 

dezvoltarea sistemului de protec ie al propriet ii intelectuale este dezvoltat în lucrarea: 
M.D. Bolo , Actul de na tere al m rcii moderne: Conven ia de la Paris privind protec ia

propriet ii industriale, Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia, no. 10/2010, 
ISSN 1582-8433, pp. 186-193. 


