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Rezumat: Un standard sau un set de standarde este limitat sau exhaustiv atunci când 

exclude din obiectivul său de aplicare aplicarea complementară a oricărui alt 

standard. Un studiu al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 

(EUIPO) și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

realizat în 2016 a estimat că comerțul internațional cu produse contrafăcute și 

piratate a fost în valoare aproximativ 461 miliarde USD. În aceste circumstanțe, 

trebuie să recunoaștem că beneficiar final în comerțul internațional cu produse 

contrafăcute și piratate sunt consumatorii. Proprietarul unui drept intelectual nu 

poate obține protecție suplimentară în comparație cu cea care îi oferă legislația care 

își organizează în mod specific dreptul, dacă nu absoarbe în totalitate chestiunea 

protecției consumatorilor în calitate de beneficiari de produse și servicii. Obiectivul 

acestui articol este de a analiza, într-o perspectivă comparativă, modul în care 

dreptul de proprietate intelectuală și dreptul consumatorului interacționează în noul 

mediu de afaceri al economiei bazate pe cunoaștere.  

Cuvinte cheie: proprietate intelectuală, comerț electronic, consumator, produs 

contrafăcut, piraterie 

 

Abstract: A standard or set of standards is limited or exhaustive when it excludes 

from its objective the complementary application of any other standard. A study by 

the European Union Office for Intellectual Property (EUIPO) and the Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) conducted in 2016 estimated 

that international trade in counterfeit and pirated products was around 461 billion 

USD. Under these circumstances, we must recognize that the ultimate beneficiaries 
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in international trade in counterfeit and pirated products are the consumers. The 

owner of an intellectual property right cannot obtain additional protection in 

comparison with the legislation which specifically regulates his right if it does not 

fully absorb the issue of consumer protection as beneficiaries of products and 

services. The objective of this paper is to analyze, in a comparative perspective, how 

intellectual property rights and consumer law interact in the new environment of 

knowledge-based business. 

Keywords: intellectual property, electronic commerce, consumer, counterfeit 

product, piracy 

 

Introducere 

Dreptul proprietății intelectuale a fost totdeauna obiect al 

discuţiilor doctrinare. În perioada sovietică, dreptul asupra creaţiilor 

intelectuale era studiat în calitate de atribut ce individualiza rezultatele 

activităţii persoanelor juridice
3
. Individualizarea are o mare importanţă 

pentru persoanele juridice care se ocupă cu activitatea economică, de 

fabricare a produselor, de realizare a lor şi de prestare a serviciilor. 

Există astăzi cu adevărat o preocupare mondială în a găsi sensurile 

şi dimensiunile calităţii produselor şi serviciilor care să reflecte progresele 

civilizaţiei terestre la acest început al mileniului al 3-lea, dar şi preocupările 

şi aşteptările unor grupuri comunitare cât mai numeroase în raport cu acest 

aspect. Consensul acestor preocupări nu poate fi realizat decât prin analiza 

dimensiunilor conceptului de proprietate intelectuală prin prisma protecției 

consumatorilor în acord cu cerinţele şi necesităţile tuturor factorilor 

interesaţi ce ar putea influenţa caracterul legal al acestora. 

Astfel, consumatorul are posibilitatea de a diferenţia produsele ce 

aparţin diferiţilor producători şi se poate pronunţa asupra calităţii acestor 

produse. Dreptul proprietății intelectuale era un drept subiectiv ce aparţinea 

în exclusivitate persoanelor juridice, întreprinderi de stat, deoarece erau 

aproape că unicii subiecţi ai activităţii economice
4
. În acea perioadă, creaţiile 

intelectuale nu erau atât de avantajoase în condiţiile relaţiilor de piaţă şi ale 
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concurenţei, deoarece dominau relaţiile de monopol al statului, proprietatea 

de stat, lipsea concurenţa
5
. 

O activitate a omului utilă şi importantă este activitatea comercială. 

Pentru un comerciant foarte important este fondul de comerţ, care include 

atât elemente corporale, cât şi incorporale. Fondul de comerţ formează un 

drept de proprietate incorporală
6
. Printre elementele fondului de comerţ un 

rol important revine creaţiilor intelectuale. 

Astfel, în Republica Moldova, precum şi în alte state sunt adoptate 

şi funcţionează un set de legi şi acte normative speciale care reglementează 

domeniul dat. Ca şi celelalte drepturi asupra bunurilor incorporale, dreptul la 

creaţia intelectuală a fost calificat iniţial, în sec.XIX, ca drept de proprietate
7
. 

Potrivit Națiunilor Unite, infracțiunile comise în domeniul 

proprietății intelectuale reprezintă activități criminale transnaționale 

gestionate de aceleași organizații criminale implicate în alte infracțiuni 

grave, inclusiv traficul de stupefiante, traficul de arme, traficul de persoane, 

corupția și spălarea banilor.
8
  

Având în vedere faptul că proprietatea intelectuală se referă la 

creații ale minții, cum ar fi invențiile, operele literare, lucrările artistice, 

simbolurile, numele, imaginile și desenele sau modelele folosite în comerț
9
, 

trebuie să recunoaștem că drepturile de proprietate intelectuală 

recompensează creativitatea și încurajează inovația, inclusiv descoperirea de 

noi medicamente. Dacă drepturile de proprietate intelectuală nu sunt 

protejate, creatorii vor fi lipsiți de motivație, iar societatea nu va avansa și 

consumatorii vor avea o varietate limitată de produse. 

Meritorie se prezintă opinia după care se concluzionează că şi 

lucrările din domeniul industrial în care sunt încorporate creaţiile umane pot 

fi considerate opere
10

. Or, se menţionează că rolul esteticii în domeniul 

industrial a crescut atât de mult încât invenţiile, mărcile, desenele şi 

modelele industriale sunt indisolubil legate de calitatea vieţii, un element 

                                                           
5 Gh. Avornic, M. Domenti, Utilizarea termenului „proprietate” în cadrul raporturilor 

juridice din domeniul proprietăţii intelectuale, în „Revista Naţională de Drept”, nr. 4/2017, p. 

2. 
6 S. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura ALL Bucureşti, 1996, pp. 99-100. 
7 Gh. Avornic, M. Domenti, op.cit., p. 2. 
8 Counterfeiting, A Global Spread, A Global Threat, UNICRI, 2011, p. 108. 
9 Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – Ce este Proprietatea Intelectuală ? 

Online la www.wipo.int/about-ip/en/, accesat 27.10.2018. 
10 V. Lazăr, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Lumina Lex, 

București, 2002, p. 2. 
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important de orientare a consumatorului şi de creştere a valorii comerciale a 

unui produs; reprezentând, deci, opere de creaţie intelectuală, acestea 

(invenţia, marca ori indicaţia geografică, desenul sau modelul industrial) au, 

alături de celelalte opere create de oameni, vocaţie la protecţie juridică. 

Separarea, însă, a drepturilor de proprietate intelectuală în diferite categorii 

se face doar reieşind din reglementările acestora prin diferite acte 

normative
11

.  

Astfel, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, creşterea indicilor industriali 

creează posibilităţi nemaivăzute anterior privind producerea diverselor 

mărfuri şi servicii de care se folosesc consumatorii contemporani, însă, o 

dată cu aceasta, are loc reducerea resurselor naturale, intoxicarea în mari 

proporţii a mediului înconjurător şi de aceşti limitatori obiectivi apăruţi 

trebuie să se ţină cont. De aceea, în orice relaţie socială există o proporţie 

determinată a dezvoltării libere a omului şi o proporţie determinată a 

restricţiilor. Dacă aceste două ating interesele esenţiale ale personalităţii şi 

statului, atunci relaţia socială concretă nimereşte în sfera reglementării 

juridice, dobândind caracter juridic. Prima (libertatea) se transformă în drept 

subiectiv, iar cea de-a doua (restricţia) - în obligaţie, interdicţie sau restricţie 

juridică
12

.  

Deoarece utilizarea creaţiilor intelectuale este de natură a cuceri 

clientela şi ajută consumatorii la alegerea produselor, serviciilor, Paul 

Roubier, în 1935, a numit acest drept, drept de clientelă
13

. El se află la 

graniţa dintre drepturile personale şi reale, care formează a treia categorie de 

drepturi. Dreptul la marcă diferă de drepturile personale, deoarece este 

opozabil tuturor. Titularul dreptului la creaţia intelectuală se poate opune 

tuturor concurenţilor care utilizează aceleaşi obiecte a proprietăţii 

intelectuale. Acesta este un drept de proprietate asupra rezultatelor activităţii 

intelectuale care se poate opune „erga omnes”
14

. 

 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Лазарев В.В. Общая теория права и государства, Mосква: Издательство 

„Юридическая литература”, 1994, p. 139 (V.V. Lazarev, Teoria generală a dreptului și a 

statului, Moscova, Editura Literatură juridică, 1994, p. 139). 
13 A. Chavanne, J.-J. Brust, Droit de la propriété industrielle. 4e édition, Paris, Dalloz, 

1993, p. 467. 
14 M. Domenti, Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale 

şi evoluţia acestuia, Teză de doctor în drept, Chişinău, 2016. 
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I. Încălcările în domeniul Proprietății Intelectuale – Contrafacerea și 

Pirateria 

Este deja o constatare că utilizarea neautorizată a proprietății 

intelectuale este o încălcare a drepturilor proprietarului și poate constitui o 

infracțiune. Contrafacerea și pirateria sunt infracțiuni legate de proprietate 

intelectuală care se referă la utilizarea neautorizată a mărcilor și, respectiv, a 

drepturilor de autor. Organizația Mondială a Comerțului definește mărfurile 

contrafăcute și mărfurile piratate după cum urmează: 

- „mărfurile contrafăcute” reprezintă orice fel de marfă, inclusiv 

ambalaj care poartă, fără a avea autorizație, o marcă comercială care este 

identică cu marca comercială legal înregistrată pentru produsele respective 

sau care nu se poate distinge în ceea ce privește aspectele sale esențiale de o 

astfel de marcă comercială și care, în consecință, încalcă drepturile 

proprietarului mărcii comerciale în discuție; și 

- „mărfurile piratate” reprezintă toate copiile fabricate fără 

consimțământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de 

acesta în ţara de producere și care sunt executate, direct ori indirect, după un 

produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui 

drept asupra modelelor și desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de 

copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală 

respectiv.
15

 

Potrivit art. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 105 din 

13.03.2003 privind protecția consumatorilor, produs falsificat (contrafăcut) 

este acel produs, fabricat din alţi componenţi, în alte proporţii sau în alte 

condiţii decât cele stabilite în documentele normative, care este prezentat 

drept veritabil. 

Din punct de vedere economic și social, încălcările în domeniul 

proprietății intelectuale, inclusiv contrafacerile și pirateria, pot avea 

următoarele efecte negative: 

- Impact negativ asupra economiei; 

- Privarea întreprinderilor legitime și a angajaților acestora de 

veniturile cuvenite; 

- Pierderea veniturilor fiscale; 

- Descurajarea inovației și creativității; 

                                                           
15 Organizația Mondială a Comerțului – TRIPS – Aplicarea Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală (Nota 14), [Online] la www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm, 

accesat 27.10.2018. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm
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- Amenințarea sănătății și siguranței consumatorilor; și 

- Atragerea fenomenului de crimă organizată. 

Contrafacerea și pirateria sunt departe de a fi o crimă „fără 

victime”. Dimpotrivă, acesta are un impact extrem de dăunător asupra 

societăților bazate pe cunoaștere. În consecință, guvernele și agențiile de 

aplicare a legii, al căror rol principal este de a proteja societatea, inclusiv 

consumatorii, au responsabilitatea de a preveni încălcările și infracțiunile 

legate de proprietatea intelectuală. 

 

II. Impactul încălcărilor din domeniul proprietății intelectuale asupra 

drepturilor consumatorilor 

La nivel economic. Un studiu al Oficiului Uniunii Europene 

pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și al Organizației pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică (OCDE) realizat în 2016 a estimat că comerțul 

internațional cu produse contrafăcute și piratate a fost în valoare aproximativ 

461 miliarde USD.
16

 Cu toate acestea, această estimare nu include produsele 

realizate și consumate pe piața internă sau produsele digitale necorporale. 

Dacă aceste tipuri de produse ar fi fost incluse, studiul EUIPO și al OCDE 

estimează că comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate ar fi 

depășit valoarea de 461 miliarde USD cu câteva sute de miliarde de dolari. 

În UE, aceste produse reprezintă până la 5% din totalul importurilor UE, în 

valoare de până la 85 de miliarde de euro. 

Raportul de sinteză a EUIPO și OCDE reunește concluziile 

cercetărilor efectuate în ultimii cinci ani cu privire la amploarea, domeniul 

de aplicare și consecințele economice ale încălcării drepturilor de proprietate 

intelectuală în UE. Cercetările arată că pierderile directe anuale se ridică la 

60 de miliarde de euro din cauza contrafacerii în 13 sectoare economice
17

.
 

Cele 13 sectoare studiate sunt: cosmetice și îngrijire personală; 

îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii; articole sportive; jucării si jocuri; 

bijuterii și ceasuri; genți și bagaje, muzică înregistrată; spirite și vin; produse 

farmaceutice; pesticide; Smartphone-uri; bateriile și anvelopele. Produsele 

                                                           
16 Comerțul cu Bunurile Piratate și Contrafăcute – Cartografierea Impactului Economic, 

Online la https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic

_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf, accesat la 27.10.2018. 
17 OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the 

Economic Impact, OECD Publishing, Paris, [Online] la 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en, accesat 14.11.2018. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en
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contrafăcute și piratate provin din mai multe economii, economiile 

emergente jucând un rol important în acest fenomen, fie ca producători de 

falsuri (China fiind cea mai mare piață producătoare)
 18

, fie ca zone de 

tranzit. De asemenea, se constată că comerțul de produse contrafăcute este 

catalizat de utilizarea sporită a transporturilor mici de către falsificatori, din 

cauza creșterii comerțului electronic și, de asemenea, reducerea riscurilor și 

a consecințelor financiare ale detectării. 

Studiul EUIPO și al OCDE evidențiază amploarea finanțării pe 

care Guvernele și întreprinderile legitime o pierd din cauza comerțului cu 

produse contrafăcute și piratate, această finanțare putând fi utilizată pentru a 

crește nivelul de dezvoltare al societății (de exemplu, pentru a construi școli, 

a spitale și altele) sau pentru a crea locuri de muncă. 

La nivelul Sănătății și Siguranței. Studiul realizat de EUIPO și 

OCDE a arătat, de asemenea, că fenomenul de contrafacere nu se limitează 

la obiecte de lux, cum ar fi ceasurile și îmbrăcămintea semnată de designeri, 

dar s-a extins și la nivelul produselor farmaceutice, alimentelor, băuturilor, 

echipamentelor medicale, articolelor de îngrijire personală, jucăriilor, și 

aspectelor ce în de siguranță. 

Interpolul menționează că „Traficul de mărci comerciale și 

piratarea drepturilor de autor reprezintă infracțiuni grave legate de 

proprietatea intelectuală, care îi defăimează pe consumatori, amenință 

sănătatea și siguranța acestora, antrenează costuri de miliarde de dolari la 

nivelul veniturilor guvernamentale pierdute, investițiilor străine sau 

profiturilor din și încalcă drepturile proprietarilor de mărci comerciale și ale 

drepturilor de autor. Produsele de imitație reprezintă o amenințare 

semnificativă la adresa siguranței consumatorilor din întreaga lume. Clienții 

care nu își pun întrebări în acest sens își pun sănătatea și chiar viața în 

pericol de fiecare dată când folosesc produse contrafăcute, băuturi alcoolice 

și produse alimentare contrafăcute sau călătoresc în automobile și avioane 

întreținute cu piese contrafăcute realizate sub nivelul standard.”
19

 

Pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că 

„medicamentele contrafăcute și alte produse de sănătate pot avea efecte 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Colegiul Internațional de Investigații în Criminalitatea în domeniul Proprietății 

Intelectuale, Online la www.iipcic.org/About.html, accesat 27.10.2018. 

http://www.iipcic.org/About.html
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nocive asupra sănătății pacienților, putând cauza chiar decesul în cele mai 

grave scenarii”.
20

  

La nivelul Crimei Organizate. Biroul Națiunilor Unite pentru 

Droguri și Criminalitate (UNODC) a estimat că piața mondială a drogurilor 

ilicite va depăși 320 miliarde USD.
21

 Această valoare este mai mică decât 

estimarea EUIPO și OCDE pentru valoarea comerțului internațional 

contrafăcut și piratat, care menționează 461 miliarde USD, și subliniază 

atracția fenomenului de crimă organizată în direcția contrafacerii și 

pirateriei, în special atunci când se compară resursele alocate la nivelul 

Guvernelor și autorităților de aplicare a legii pentru combaterea comerțului 

ilicit cu droguri și resursele alocate combaterii comerțului cu produse 

contrafăcute și piratate. 

Potrivit Interpol, „Crima organizată generează anual la nivel 

transnațional sute de miliarde de dolari din producția și distribuția de 

produse falsificate, în parte din cauza nivelului relativ scăzut de risc și, pe de 

altă parte, nivelului relativ ridicat de profit. Se simte din ce în ce mai mult 

nevoia de a facilita și coordona eforturilor depuse de organele polițienești de 

la nivel internațional pentru combaterea acestei infracțiuni, care a depășit 

granițele internaționale și are consecințe foarte grave pentru public.”
22

  

 

III. Sistemul proprietății intelectuale 

Prin Hotărârea Guvernului a Republicii Moldova nr. 880 din 

22.11.2012  a fost aprobată Strategia națională privind proprietatea 

intelectuală, ce acoperă perioada cuprinsă între 2012 și 2020, obiectivul 

principal fiind creșterea capacității instituțiilor guvernamentale de a aplica 

dreptul proprietății intelectuale.
23

 În Republica Moldova, combaterea 

eficientă a contrafacerii și a pirateriei necesită un efort coordonat din partea 

mai multor instituții, inclusiv: Agenția de Stat pentru Proprietatea 

                                                           
20 Echipa Internațională de Combatere a produselor Medicale Contrafăcute, Online la 

www.who.int/impact/impact_q-a/en/index.html, accesat 14.10.2018. 
21 UNODC Annual Report 2010. Online la 

www.unodc.org/documents/frontpage/UNODC_Annual_Report_2010_LowRes.pdf, accesat 

14.11.2018. 
22 Colegiul Internațional de Investigații în Criminalitatea în domeniul Proprietății 

Intelectuale Online la www.iipcic.org/About.html, accesat la 27.11. 2018. 
23 Strategia Națională a Republicii Moldova în domeniul Proprietății Intelectuale, Online 

la http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345660, accesat 

27.11.2018. 

http://www.who.int/impact/impact_q-a/en/index.html
http://www.unodc.org/documents/frontpage/UNODC_Annual_Report_2010_LowRes.pdf
http://www.iipcic.org/About.html
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345660
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Intelectuală, Serviciul Vamal, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și 

Supravegherea Pieței, Inspectoratul General de Poliție și Procuratura 

Generală. 

La fel, în Republica Moldova a fost înființat un organism dedicat 

pentru facilitarea cooperării dintre instituțiile responsabile de proprietatea 

intelectuală, inclusiv avînd un rol în lupta împotriva contrafacerii și a 

pirateriei, numită Comisia Națională pentru proprietatea intelectuală.  

Există, de asemenea, un Observator împotriva contrafacerii și 

pirateriei, alcătuit din reprezentanți ai Agenției de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea 

Pieței, Serviciului Vamal, Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii 

Generale.  

La nivel internațional, este relevant de remarcat faptul că există 

organizații internaționale ce contribuie la consolidarea capacităților și la 

realizarea investigațiilor transfrontaliere în domeniul proprietății 

intelectuale, și anume: Observatorul EUIPO, Europol, Interpol, Organizația 

Mondială a Vămilor (OMV), Organizația Mondială a Proprietății 

Intelectuale (WIPO). 

Cu referire la încălcările drepturilor proprietății intelectuale în 

mediul online, ținem să menționăm că există o tendință crescândă de a face 

publicitate, distribui și/sau vinde bunurilor care încalcă drepturile proprietății 

intelectuale pe Internet. În acest context, se conturează mai multe aspecte 

problematice și anume: neconfirmarea protecției drepturilor proprietății 

intelectuale în Republica Moldova și nerespectarea procedurii de notificare a 

titularului de drepturi.  

Globalizarea comerţului impune schimbarea abordărilor privind 

supravegherea pieţei şi protecţia consumatorilor. Referitor la practica 

Uniunii Europene, se constată că în prezent libera circulaţie a mărfurilor este 

calea de realizare a unei pieţe deschise pentru afaceri în Europa. Noul cadru 

legislativ al Republicii Moldova privind comerţul în Uniunea Europeană a 

fost adoptat în iulie 2008. Acesta constă dintr-un pachet larg de măsuri 

menite să elimine obstacolele rămase în calea liberei circulaţii a produselor 

şi oferă un impuls major pentru comerţul cu bunuri între statele membre ale 

Uniunii Europene. Noul cadru normativ al Uniunii Europene are ca scop 

îmbunătăţirea normelor de supraveghere a pieţei, protejarea mai bună a 

consumatorilor faţă de produsele nesigure, prin planificare, coordonare şi 

colaborare. Sistemul de supraveghere a pieţei în Uniunea Europeană se 
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bazează pe bunele practici şi informarea reciprocă a autorităţilor de 

supraveghere a pieţei
24

. 

Pentru perioada de până în 2020, în plan european se conturează un 

nou program al Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor pentru 

perioada 2014-2020 prin care se revalorifică rolul consumatorului ca factor 

decisiv pentru dezvoltarea economică a statelor membre şi a Uniunii în 

întregime. Comparativ cu documentul de politici anterior, prin strategia în 

cauză Uniunea îşi propune schimbarea abordării problematicii 

consumatorului de la obiectivul difuz de a da mai multă putere 

consumatorilor cu scopul de a creşte bunăstarea acestora, la obiective mai 

specifice de garantare a siguranţei produselor şi serviciilor, de informare şi 

educare, precum şi de garantare a drepturilor şi măsurilor reparatorii.  

Piețele se schimbă, determinate de evoluțiile tehnologice, și de 

noile companii digitale care nu se află neapărat în Europa și nu consideră că 

UE este o piață-cheie. Consumatorii în mare parte îmbrățișează noile 

evoluții. Astăzi, UE este cea mai mare piață de comerț electronic din lume, 

inclusiv e-turismul. 

În concluzie, putem afirma că protecția consumatorilor ar putea, 

prin ea însăși și distinct din perspectiva utilizatorilor, să adauge o nouă 

dimensiune analizei proprietății intelectuale. Considerând că utilizatorii de 

opere de creație ca și consumatori de bunuri tangibile se pot dovedi a fi utile 

atunci când se confruntă cu conflictele dintre proprietarii drepturilor de 

proprietate intelectuală și beneficiarii de lucrări, creațiile intelectuale ridică, 

totuși, alte preocupări care nu ar trebui pur și simplu să fie suprimate printr-

un contract standard. Nu numai că sunt produse de bază care pot fi judecate 

prin utilitatea și prețul lor, dar și prin lucrări de informare care pot afecta 

autonomia consumatorilor și libertatea de exprimare.  

Astfel, protecția consumatorului de creații intelectuale necesită 

extinderea orientării actuale a legislației privind protecția consumatorilor 

asupra consumatorilor economici pentru includerea consumatorilor în 

calitate de cetățeni. În consecință, furnizarea de stimulente autorilor prin 

împuternicirea acestora de a exclude pe cei care vin de-a lungul secolelor, 

precum și scutirea față de utilizările transformatoare ale materialelor 

protejate sunt insuficiente pentru promovarea creativității. Acest obiectiv 

                                                           
24 Strategia Republicii Moldova în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560 din 24.07.2013. 
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necesită extinderea accesului la o creație creativă: legea privind drepturile de 

proprietate intelectuală trebuie să transforme echilibrul dintre autori și 

utilizatori pentru a acoperi nu numai autori ulteriori, ci și consumatori de 

lucrări de creație care ar putea deveni autori viitori. 

În sistemul juridic al UE, tensiunea dintre dreptul de proprietate 

intelectuală și dreptul contractelor este mai complexă, deoarece în Europa 

reglementarea practicilor contractuale în materie de proprietate intelectuală 

nu este neobișnuită, chiar dacă libertatea contractuală este regula generală, în 

timp ce restrângerea contractuală este excepția
25

. În UE, relația dintre 

scutirile de drepturi de proprietate intelectuală și contractele de utilizare este 

încă destul de ambiguă, cu o înclinație crescândă pe piață de a crea o 

protecție privată a proprietății intelectuale prin contract. Astfel, în plus față 

de prevederile obligatorii ale Directivelor privind programele de calculator, 

91/250/CEE și în bazele de date 96/9/CE, aceeași lege a IP-ului sugerează „o 

mică orientare pentru determinarea valabilității unui contract restrânge 

exercitarea legală a unei limitări a drepturilor de autor”
26

. 

                                                           
25 L. Guibault, Pre-emption Issues in the Digital Environment: Can Copyright Limitations 

be Overriden by Contractual Agreements under European Law, 1998. 
26 L. Guibault, Copyright Limitations and Contracts, 2002, R. Caso, Digital Rights 

Management, 2004. 



OLESEA PLOTNIC, RODICA CRUDU 258 

 

 


