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|  ANDREI MOISEI,
SPECIALIST COORDONATOR, 
SECŢIA INSTRUIRE, AGEPI

PLAGIATUL ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI 
DREPTURILOR DE AUTOR

ÎN ULTIMUL TIMP, TOT MAI DES SE DISCUTĂ PROBLEMELE CE 
ŢIN DE ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR. PE DE O PARTE, 

ESTE SALUTAR FAPTUL CĂ ACEST DOMENIU SENSIBIL A AJUNS ÎN 
ATENŢIA ORGANELOR DE DREPT, PE DE ALTĂ PARTE, COMPLEXITA-
TEA CADRULUI REGULATOR ȘI DEFICIENŢELE DE REGLEMENTARE FAC 
SĂ APARĂ DIVERSE INTERPRETĂRI ȘI OPINII SEPARATE CARE, ÎN LOC 
SĂ AJUTE LA SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR, MAI MULT COMPLICĂ  
SITUAŢIA ȘI ÎI DEZORIENTEAZĂ PE CEI IMPLICAŢI ASTFEL ÎNCÂT  SĂ 
SE CREADĂ CĂ ACEST DOMENIU ESTE ÎNTR-UN HAOS TOTAL.

Când vorbim despre defi cienţele de reglementa-
re, avem în vedere de fapt  lipsa în legislaţie a unor 
norme care ar permite determinarea limitelor de 
drepturi pentru fi ecare obiect luat separat, cum ar 
fi  pictura, sculptura, piesa muzicală, versul, opera li-
terară sau cea știinţifi că. Atunci când nu există o cla-
ritate asupra limitelor de drepturi, este foarte difi cil 
să determinăm acţiunile care constituie încălcare a 
acestor drepturi.

Este cunoscut faptul că la nivel de idee nimic nu 
poate fi  protejat. Pentru a benefi cia de protecţie, 
oricare idee necesită a fi  materializată fi e ca for-
mă (operă de artă), fi e ca conţinut (operă literară). 
Doar fi ind materializată astfel, ideea se transformă 
în obiect de proprietate intelectuală. Oricare  ar fi  
obiectul protecţiei, el se constituie din mai mul-
te elemente, cum ar fi  literele, cuvintele, notele, 
mișcările, imaginile etc. Astfel, este fi resc ca aceeași 
idee să fi e materializată de către diferiţi autori cu 
utilizarea diferitelor sau acelorași elemente consti-

tutive și este normal ca unele din ele să fi e foarte 
apropiate sau chiar identice.

Problema constă în limitele inspiraţiei: cât poate 
fi  preluat din altă operă?; când această „preluare” va 
fi  considerată reproducere și în ce situaţie aceeași 
„preluare” poate fi  considerată  adaptare?; până 
unde este necesar acordul titularului și în care ca-
zuri suntem obligaţi să facem referire la autor?

Vom porni de la cele mai severe sancţiuni, și anu-
me de la Codul Penal, ca să vedem în raport cu cine 
și pentru care fapte pot fi  aplicate acestea:

„Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor 

şi a drepturilor conexe 
(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor co-

nexe, dacă este în proporţii mari, săvârşită prin: 
a) reproducerea operelor... în scopul comercia-

lizării sau oferirii spre comercializare, importului, ex-
portului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor 
... în scopurile menţionate, sau orice altă formă de va-

lorifi care... în scopul obţinerii profi tului, fără acordul 
titularului de drepturi; 

b) închirierea, schimbul sau altă formă de pu-

nere la dispoziţia terţilor ..., precum şi depozitarea 
în scopurile menţionate sau altă valorifi care... în orice 
mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a 
deţine, în momentul controlului, contractele de autor 
încheiate cu titularii de drepturi; 

c) comercializarea sau oferirea spre comercializa-
re, închirierea, importul sau depozitarea de echipa-
mente...;
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d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fono-
grame a unei informaţii false ... care-l poate induce în 
eroare pe benefi ciar; 

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de 
control...;

f ) modifi carea, înlăturarea... simbolurilor şi semne-
lor de protecţie a dreptului de autor...

g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la co-
paternitate...”

Reproducerea operelor. Să încercăm să  pătrun-
dem în esenţa acestei noţiuni pentru a contura limitele 
de aplicare a ei. În conformitate cu prevederile Legii pri-
vind dreptul de autor și drepturile conexe nr.139/2010, 
noţiunea de reproducere semnifi că „realizarea unuia 
ori a mai multor exemplare ale unei opere sau ale unui 
obiect al drepturilor conexe, fi e directă sau indirectă, tem-
porară sau permanentă, prin orice mijloc sau sub orice 
formă, inclusiv în scopul de imprimare audio ori video şi/
sau al stocării unei opere ori a unui obiect al drepturilor 
conexe pe suporturi materiale sau electronice”. 

Deși este o noţiune generală, aceasta nu poate fi  
aplicată tuturor operelor: de exemplu, cum ar putea 
fi  reprodusă o sculptură sau o pictură în scopul  im-
primării audio?  Confuzia ar putea fi  eliminată prin 
precizarea că reproducerea pentru diferite obiecte 
ale dreptului de autor necesită a fi  determinată se-
parat. Un lucru este clar: reproducerea presupune 
preluarea în totalitate a unei opere. Corect ar fi  ca re-
producerea să se refere doar la forma sau conţinutul 
în care a fost materializată opera. În acest caz pen-
tru operele literare nu va conta suportul în care se 
regăsește acest conţinut, fapt care nu este caracte-
ristic pentru operele materializate ca  formă specifi că, 
cum ar fi  aspectul exterior sau nuanţele de culori.

Această neclaritate generează o altă proble-
mă ce ţine de adaptarea unei opere. Art. 7 al Legii 
139/2010 arată că:

„(3) Fără a prejudicia drepturile autorului ope-

rei originale, de asemenea, se protejează prin dreptul 
de autor operele derivate şi integrante la baza cărora 
stau una ori mai multe opere şi/sau oricare alte mate-
riale preexistente, şi anume:

a) traducerile, adaptările, adnotările, aranjamen-
tele muzicale şi orice alte transformări ale operelor 
literare, artistice sau ştiinţifi ce, cu condiţia că consti-
tuie rezultate ale creaţiei intelectuale;

b) culegerile de opere literare, artistice ori ştiinţifi ce 
(enciclopediile şi antologiile, compilaţiile altor mate-

riale sau date, indiferent dacă sunt ori nu protejate, 
inclusiv bazele de date), cu condiţia că, din conside-
rentul de selectare şi sistematizare a conţinutului lor, 
constituie rezultate ale creaţiei intelectuale”.

 Normele de mai sus permit preluarea operei în 
totalitate și expunerea acesteia într-o altă formă 
obiectivă. Doar că principiul dat poate fi  aplicat în 
raport cu operele literare, unde un roman ar putea 
fi  transformat în fi lm.  Nu este clar însă în ce condiţii 
sculptura se poate transforma în fotografi e sau pic-
tură. Cert este că și fotografi a, și pictura  vor fi  consi-
derate ca fi ind originale și vor benefi cia de protecţie 
ca opere separate. Totodată, nu este clar dacă, prin 
crearea acestor opere, vor fi  sau nu prejudiciate 
drepturile autorului operei de sculptură și dacă este 
sau nu necesar acordul acestuia.  

Prezintă interes de asemenea prevederile alinia-
telor 4 și 5 ale aceluiași articol 7 al Legii 139/2010, 
conform cărora: 

 „(4) Prin dreptul de autor, de asemenea, se prote-
jează ca atare şi o parte componentă ori un alt ele-
ment al operei (inclusiv titlul sau personajele operei) 
care reprezintă în sine o creaţie intelectuală.

(5) Operele, precum şi părţile componente sau alte 
elemente ale operelor... benefi ciază de protecţie dacă 
sunt originale în sensul că reprezintă prin sine înseşi 
creaţii intelectuale de autor”. 

Aceste prevederi confi rmă faptul că reproduce-
rea ca infracţiune în temeiul  art.1851 Cod Penal se 
referă la  operă în totalitate.  În cazul în care este 
vorba de o parte a operei, este important ca aceasta 
să fi e privită prin prisma alineatului 5, reprodus mai 
sus, determinându-se dacă este originală  în sensul 
că reprezintă prin sine înseşi o creaţie intelectuală 
de autor. 

O altă noţiune din art. 1851 Cod Penal este va-

lorifi carea. În legea 139/2010 această noţiune este 
defi nită în felul următor:

 „Orice acţiune ce ţine de utilizarea sub orice for-
mă şi în orice mod a obiectelor dreptului de autor, ale 
drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de 
prezenta lege”.

La aplicarea acestei prevederi se va ţine cont de 
principiul epuizării drepturilor, atunci când opera a 
fost pusă în circuitul economic de către autor sau 
cu acordul său, precum și în cazul cesionării drep-
turilor. Ca și în cazul reproducerii, valorifi carea se 
referă la operă în totalitate sau în parte dacă aceas-
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tă parte satisface cerinţele aliniatului 5 al art. 7 din 
Legea 139/2010.

În rest, aplicarea art. 1851 Cod Penal nu prezintă 
difi cultăţi dacă sunt respectate abordările menţionate 
anterior, eventual cu unele precizări la litera g) „însuşi-

rea paternităţii ori constrângerea la copaternitate”.
Trebuie să ţinem cont și de faptul că dreptul 

la paternitate este un drept moral al autorului, iar 
însușirea paternităţii ar presupune prezentarea ope-
rei în totalitate sub un alt nume drept creaţie a altui 
autor. Dacă opera se mai și valorifi că în acest mod, 
vom avea un cumul de infracţiuni, prevăzute în art. 
1851: pe de o parte, încălcarea unui drept moral (la 
paternitate), pe de altă parte, încălcarea dreptului 
patrimonial (de valorifi care); drepturile patrimoniale 
revin titularului de drepturi, care poate fi  altul decât 
autorul, acest fapt necesitând a fi  constatat.

În concluzie, observăm că nicio referire la plagiat nu 
se regăsește în prevederile art. 1851 al Codului Penal. 

Să vedem cum este interpretată noţiunea de pla-
giat în Codul Contravenţional al Republicii Moldova:

 „Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi 

a drepturilor conexe 
(1) Încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor cone-

xe, dacă aceasta nu constituie infracţiune, săvârşită prin:
a) reproducerea operelor... în scopul comercia-

lizării sau oferirii spre comercializare, importului, ex-
portului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor 
..... în scopurile menţionate, sau orice altă formă de 
valorifi care... în scopul obţinerii profi tului, fără acor-
dul titularului de drepturi; 

b) închirierea, schimbul sau altă formă de pu-

nere la dispoziţia terţilor... precum şi depozitarea 
în scopurile menţionate sau altă valorifi care... în orice 
mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a 
deţine, în momentul controlului, contractele de autor 
încheiate cu titularii de drepturi; 

c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, 
închirierea, importul sau depozitarea de echipamente...;

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fono-
grame a unei informaţii false.... care-l poate induce în 
eroare pe benefi ciar; 

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de 
control...;

f ) modifi carea, înlăturarea.... simbolurilor şi sem-
nelor de protecţie a dreptului de autor...;

g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la co-
paternitate...”

Cu regret, constatăm că articolul 96 din Codul 
Contravenţional nu se deosebește de articolul 1851 
din Codul Penal, cu excepţia prevederilor de la ca-
pitolul Sancţiuni și a celei potrivit căreia  norma Co-
dului Penal se aplică pentru încălcările săvârșite în 
proporţii mari. Astfel,  comentariile de mai sus rămân 
valabile în egală măsură și pentru norma Codului 
Contravenţional, cu precizarea că nu este clară și 
aici aplicarea normei de la litera g) „însuşirea pa-

ternităţii ori constrângerea la copaternitate”. Anteri-
or am menţionat  că dreptul la paternitate este un 
drept moral. Vom fi  curioși să știm cum poate fi  es-
timată valoarea acestui drept, când este aceasta de 
proporţii mari și când nu, mai ales dacă ţinem cont 
de faptul că pentru valorifi carea operei ca încălcare a 
dreptului patrimonial există alte norme și sancţiuni.

În concluzie, constatăm că nici Codul Contraven-
ţional nu aduce destulă lumină asupra noţiunii de 
plagiat. Mai rămâne să verifi căm pe procedura civi-
lă, poate acolo vom găsi explicaţiile îndestulătoare 
cu referire la această formă de încălcare a drepturi-
lor de autor.

În acest scop, să revenim la normele materiale 
ale Legii 139/2010, în special la Articolul 11. Drep-

turile patrimoniale exclusive, conform căruia:
 „(1) Autorul sau alt titular al dreptului de autor are 

dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să inter-
zică valorifi carea operei, inclusiv prin:

a) reproducerea operei;
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor 

operei;
c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia ope-

relor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată;
d) importul exemplarelor operei în vederea distri-

buirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu con-
simţământul autorului sau al altui titular al dreptului 
de autor;

e) demonstrarea publică a operei;
    f ) interpretarea publică a operei;
   g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv 

prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
h) retransmiterea simultană şi fără modifi cări, prin 

eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau 
prin cablu;

i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
j) traducerea operei;
k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau 

alte modifi cări ale operei, cu excepţia cazurilor când 
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efectuarea unor acţiuni din cele enumerate la lit. a)–k) 
nu se încadrează în forma de exprimare a operei şi 
pentru care nu pot fi  stabilite sancţiuni”, și la Artico-

lul 54. Încălcarea dreptului de autor, a drepturilor 

conexe şi a altor drepturi, unde:
 „(1) Orice valorifi care a obiectelor dreptului de au-

tor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi prote-
jate de prezenta lege se consideră nelegitimă dacă are 
loc cu încălcarea acestor drepturi.

(2) Orice exemplar al obiectelor dreptului de autor, 
ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate 
de prezenta lege a cărui reproducere, import, distribu-
ire, închiriere sau împrumut atrage încălcarea acestor 
drepturi se consideră contrafăcut.

(3) Depozitarea în scopuri comerciale a exemplare-
lor obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor cone-
xe sau ale altor drepturi protejate de prezenta lege se 
consideră nelegitimă dacă are loc cu încălcarea aces-
tor drepturi.

(4) Încălcarea drepturilor recunoscute şi garantate 
prin prezenta lege atrage răspundere civilă, contra-
venţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispo-
ziţiile procedurale prevăzute de prezenta lege se com-
pletează cu cele de drept comun”. 

Ţin să menţionez că nici aceste prevederi, după 
cum vedem, nu stabilesc nicio normă care s-ar im-
pune să fi e aplicată pe marginea plagiatului sau în 
scopul sancţionării utilizării parţiale a unei opere.

O prevedere interesantă o găsim în Articolul 28. 
Alte excepţii şi limitări, conform căruia „sunt permi-
se fără consimţământul autorului sau al altui titular 
al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii 
următoarele acţiuni:

 a) utilizarea unor citate de proporţii reduse în ca-
drul unei alte opere, în scop de cercetare sau de critică, 
cu condiţia ca acestea să se refere la o operă sau la un 
alt obiect protejat care a fost deja pus, în mod legal, 
la dispoziţia publicului, indicându-se sursa şi numele 
autorului, exceptând cazurile în care acest lucru este 
imposibil; folosirea citatelor în conformitate cu practi-
ca pertinentă şi în măsura impusă de un scop specifi c”.

Curios este faptul că legislaţia nu prevede răspun-
dere pentru utilizarea parţială a unei opere. După 
cum am observat, toate încălcările vizează opera în 
întregime sau în parte atunci când drepturile asupra 
acestei părţi se încadrează în prevederile aliniatului 5 
al art. 7 din Legea 139/2010, care stabilește că „ope-
rele, precum şi părţile componente sau alte elemente 

ale operelor… benefi ciază de protecţie  dacă această 
parte este originală  în sensul că reprezintă prin sine în-
seşi creaţie intelectuală de autor”. Cum rămâne însă cu 
plagiatul, care vizează oricare text indiferent de origi-
nalitate? Mai mult decât atât, prevederea articolului 
28 se referă doar la operele literare.

  Este evident că Legea 139/2010 nu defi nește 
plagiatul. Din acest considerent, vom încerca să cău-
tăm această defi niţie în alte surse.

Conform dicţionarului explicativ (DEX), prin  
plagiat se defi nește „opera literară, artistică sau 
știinţifi că a altcuiva, însușită (integral sau parţial) și 
prezentată drept creaţie personală”. 

Despre însușirea integrală a operei am discutat 
deja anterior când ne-am referit la litera g) din arti-
colele codurilor Penal și Contravenţional (însuşirea 

paternităţii).
Potrivit Wikipedia, „Plagiatul reprezintă însușirea 

ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezulta-
telor sau textelor unei alte persoane, indiferent de ca-
lea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le 
drept creaţie proprie.

Autorul real poate fi  o persoană, o organizaţie, sau 
poate include mai multe persoane sau organizaţii, 
inclusiv o comunitate de contribuitori - precum Wiki-
pedia. Indiferent de tipul autorului real și de forma de 
publicare (anonimă, sub pseudonim, sau sub numele 
real), preluarea creaţiei acestuia fără specifi carea co-
rectă a sursei reprezintă plagiat. De asemenea, pla-

giatul este distinct de încălcarea drepturilor mo-

rale ale autorului sau de încălcarea drepturilor de 

autor. De exemplu, susţinerea publică a unei lucrări 
de diplomă cumpărate de la o fi rmă specializată în 
redactarea lucrărilor de diplomă reprezintă plagiat 
deși nu încalcă nici un fel de drept de autor sau de pro-
prietate intelectuală”.

Eu susţin în totalitate această abordare și con-
sider că plagiatul nu este o încălcare a drepturilor 
de autor și nu are nimic cu protecţia și asigurarea 
acestor drepturi. Se pare că plagiatul nu se admite 
nici în privinţa operelor intrate în domeniul public 
care nu mai benefi ciază de protecţie și care pot fi  
utilizate fără restricţii, plagiatul nu se admite nici 
chiar atunci când autorul își dă consimţământul 
pentru utilizarea liberă a operei. În această ordine 
de idei, plagiatul ţine mai degrabă  de partea mo-
rală a lucrurilor acolo unde se pretinde la un titlu, la 
o recunoaștere publică. În acest sens, restricţiile cu 
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referire la plagiat necesită a fi  stabilite drept condiţii 
pentru admitere a lucrărilor și a participării la con-
cursuri, iar drept consecinţă a încălcării acestor 
restricţii să fi e respingerea lucrărilor sau anularea 
titlurilor acordate. Bineînţeles, pot fi  stabilite și alte 
penalităţi dacă prin astfel de acţiuni vor fi  prejudici-
ate interesele sau drepturile altor persoane, altele 
decât autorii. În ultimul timp, în instituţiile știinţifi ce 
și de învăţământ întâlnim tot mai frecvent  regu-
lamente și instrucţiuni prin care se reglementează 
condiţiile de susţinere a tezelor de licenţă, lucrărilor 
de curs sau tezelor de doctor, cerinţele pentru fi e-
care caz fi ind diferite în măsura în care se dorește 
ca lucrarea prezentată să fi e originală și să refl ecte 
munca creativă sau știinţifi că proprie a autorului.

Încercarea de a atribui plagiatul domeniului de 
reglementare a proprietăţii intelectuale vine de la 
persoanele care sunt interesate să extindă încălca-
rea drepturilor de autor pentru acţiuni care nu se 
încadrează în noţiunile de reproducere și valori-
fi care a operelor, lăsând totul la discreţia  judecă-
torilor, care, din cauza lipsei unor norme clare ale 
cadrului legal, pot fi  ușor infl uenţaţi de opiniile 
participanţilor la proces.

Fenomenul plagiatului trebuie exclus și 
restricţionat prin norme precise oriunde sunt pre-
zentate  lucrări pentru concurs, indiferent de do-
meniu (literatură, artă, știinţă), iar persoanele care 
plagiază să fi e demascate și reclamate în măsura în 
care poate fi  descurajată orice tentativă de acest gen. 
Totodată, este foarte important să încurajăm autorii 
să creeze inspirându-se din creaţiile deja existente, 
fapt pentru care s-ar impune cu necesitate stabilirea 
cu exactitate a  limitelor de drepturi exclusive. Anu-
me acest lucru va facilita simţitor activitatea organe-
lor de drept în vederea eradicării plagiatului și nu va 
admite interpretări și poziţii de interes.
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REZUMAT

Plagiatul în contextul protecţiei drepturilor 

de autor. Fenomenul plagiatului este unul foarte 
răspândit în societatea actuală. Furtul intelectual se 
manifestă mai ales acolo unde există interes comer-
cial sau acolo unde sunt acordate titluri de merit, fi -
ind axat în special pe lucrările de valoare în domeniul 
economiei, artei sau știinţei. Lupta împotriva acestui 
fenomen este una actuală și conștientizată de că-
tre instituţiile de drept, însă lipsa unei reglementări 
adecvate, la nivel normativ, permite apariţia de in-
terpretări și opinii separate, în special prin suprapu-
nerea noţiunii de plagiat noţiunii de reproducere a 
operelor protejate prin dreptul de autor.

ABSTRACT

Plagiarism in the Context of Copyright Pro-

tection. Plagiarism is a widespread phenomenon 
in today’s society. Intellectual theft occurs especial-
ly where there is commercial interest or where titles 
of merit are granted, focusing in particular on valu-
able works in the fi eld of economics, art or science. 
The fi ght against this phenomenon is a current one 
and is being made aware by law-enforcement insti-
tutions, but the lack of adequate regulation at the 
normative level allows the emergence of separate 
interpretations and opinions, in particular by over-
lapping the notion of plagiarism with the notion of 
reproduction of copyright protected works.

РЕФЕРАТ

Плагиат в контексте защиты авторских прав. 

Плагиат – широко распространенное явление в 
современном обществе. Интеллектуальное во-
ровство возникает особенно там, где есть ком-
мерческий интерес или где присваиваются почет-
ные звания, и в основном сосредоточено на цен-
ных трудах в области экономики, искусства или на-
уки. Борьба с данным явлением является весьма 
актуальной задачей, осознаваемой правоохрани-
тельными органами, однако отсутствие адекватно-
го нормативного регулирования способствует воз-
никновению отдельных интерпретаций и мнений, 
в частности, путем перекрещивания понятия пла-
гиата и понятия воспроизведения произведений, 
охраняемых авторским правом.


