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Retrospectiva reglementărilor 
normative privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe

dreptul de Autor, deși eSte o inStituţie juridică 
relAtiv tânără, în ultimele două Secole Are unA 

dintre cele mAi fructuoASe evoluţii. după cum Se menţi-
oneAză în literAturA de SpeciAlitAte, dreptului de Autor 
îi revine un rol primordiAl în dezvoltAreA culturii umAne.

Tot ce a fost creat de om de-a lungul existenţei și 
evoluţiei sale s-a dovedit util și necesar, conducând 
la progresul tehnic, tehnologic, cultural și spiritual 
al întregii umanităţi [8, p. 24]. În special, pe parcur-
sul ultimelor trei decenii, când harta politică a lu-
mii s-a modificat considerabil și multe state treptat 
au devenit independente și s-au constituit ca state 
noi, iar ţările în curs de dezvoltare s-au confruntat 
cu probleme legate de educarea popoarelor lor, 
în vederea conștientizării că valorile culturale au o 
importanţă deosebită pentru consolidarea și dăinu-
irea sa [4, p. 16].

Din perspectiva istorică, proprietatea intelectu-
ală a avut un parcurs dinamic complex, manifestat 
prin atitudini diferite faţă de creaţia umană, dar și 
faţă de normele juridice care protejau ori trebuiau 
să protejeze fiecare categorie de drepturi, respectiv 
dreptul de autor, drepturile conexe și proprietatea 
industrială. Studierea modului în care au apărut și 
evoluat drepturile de proprietate intelectuală are la 
bază cunoașterea multiplelor și complexelor pro-
bleme referitoare la evoluţia civilizaţiei materiale 
și spirituale a omenirii. În acest sens, abordarea is-

|  drd., lectOr univ. SOfiA PilAt,
cAtedrA PrOcedură PenAlă Și criminAliStică, 
AcAdemiA „ȘtefAn cel mAre” A mAi Al r. mOldOvA

torică referitoare la drepturile de proprietate inte-
lectuală, fundamentată pe coordonatele spaţiului 
și timpului, deschide o posibilitate spre cunoaște-
rea timpurilor îndepărtate, consolidează imaginea 
prezentului și ajută la proiectarea în viitor a acestei 
importante ramuri a dreptului [6, p. 45].

Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală 
are origini europene. Cea mai veche jurisprudenţă 
înregistrată privind dreptul de autor și, prin urmare, 
conceptul dreptului de autor, vine din Irlanda seco-
lului al VI-lea și se referă la o dispută despre o copie 
neautorizată a unui manuscris biblic. În hotărârea 
cu privire la cauză, s-a decis că: „Fiecărei vaci îi apar-
ţine viţelul său; prin urmare, fiecărei cărţi îi aparţine 
copia acesteia”. Acest principiu a fost ulterior codi-
ficat în legislaţia irlandeză antică „Brehon” (Judecă-
torul), în jurul anului 700 d. Hr., și a devenit parte a 
Legii irlandeze până în secolul al XlV-lea [9, p. 153].

Noţiunea dreptului de proprietate intelectuală 
are o evoluţie de durată [11, p. 13], controversată 
[12, p. 6] și, chiar dacă a intrat în uz sub această de-
numire, încă nu și-a găsit o definire precisă, ea con-
tinuând să fie utilizată cu un anumit grad de con-
venţionalitate.

Dreptul proprietăţii intelectuale, luat ca un an-
samblu de norme juridice ce reglementează relaţii-
le sociale privind crearea și valorificarea rezultatelor 
activităţii intelectuale a oamenilor, își face apariţia 
abia spre sfârșitul sec. al XVII-lea, contribuind ulte-
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rior la apariţia primelor preocupări teoretice referi-
toare la dreptul de autor și drepturile conexe.

În antichitate, dreptul autorului se reducea la 
dreptul asupra manuscriselor, iar manuscrisele fă-
ceau obiect al comerţului. E de observat că după 
moartea lui Eschil, atenienii au permis altor poeţi 
să reia tragediile acestuia sub aceeași formă sau în-
tr-o formă modificată. Chiar și fiul acestuia, Eufarion, 
prezintă tragedii ale tatălui său, inclusiv cele care nu 
fuseseră făcute publice, însă acesta a acţionat ca un 
succesor al lui Decuius în sensul că a dobândit ele-
mentul activ patrimonial de la autorul manuscrisului, 
dar nu ca un drept al autorilor acestor tragedii [13].

Este de menţionat că protecţia dreptului de autor 
în antichitate se înfăptuia printr-o singură formă, și 
anume: sancţionarea prin blam public a plagierilor 
(pe larg răspândită în Alexandria), ceea ce însemna 
că, într-o anumită măsură, drepturile morale asupra 
manuscriselor erau recunoscute.

Concepţia asupra drepturilor de autor a rămas 
aceeași și în Evul Mediu, perioadă care se caracte-
rizează printr-o dezvoltare fructuoasă a industriei 
copiștilor, precum și prin apariţia unor drepturi ex-
clusive de transcriere a manuscriselor. Iniţial, drep-
tul de transcriere a manuscriselor aparţinea numai 
călugărilor, ulterior acest drept a devenit o industrie 
pentru universităţi.

Nici chiar în dreptul privat roman nu întâlnim 
reglementări privitoare la protecţia creaţiei intelec-
tuale, cel mult putem găsi unele reglementări refe-
ritoare la ocrotirea bunurilor ce constituie obiect 
al dreptului de proprietate, în rândul cărora a fost 
inclusă și opera de creaţie.

Dreptul roman nu a lăsat nicio urmă notabilă 
întru protecţia autorilor, dimpotrivă, a favorizat 
plagiatul. Fiind preocupaţi îndeosebi de războaie și 
cuceriri de teritorii, împăraţii romani nu se îngrijeau 
de protejarea operelor autorilor. Totuși, soarta poe-
ţilor romani era ceva mai bună sub aspect material 
decât a celor greci, pentru că se bucurau de favoruri 
din partea nobilimii [10, p. 12].

Faptul că de-a lungul atâtor secole autorilor nu 
li s-a recunoscut calitatea de titulari ai unor drep-
turi specifice își poate găsi explicaţia în posibilităţile 
tehnice limitate de multiplicare a unei opere (care 
circulau prin intermediul copiștilor), astfel că nu se 
impunea adoptarea unor reglementări speciale de 
apărare a creatorilor. Abia ulterior descoperirii tipa-

rului, aproximativ în anul 1450, de către Johannes 
Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, tipărirea și 
comercializarea cărţilor a impus adoptarea unor re-
glementări privitoare la raporturile dintre scriitori, 
tipografi și librari. Primii care s-au bucurat de privi-
legii au fost librarii și tipografii din Veneţia (1494), 
Anglia, Franţa, ceea ce le asigura o poziţie de mo-
nopol în tipărirea și difuzarea operei, obligând ast-
fel autorii să le cedeze proprietatea și exploatarea 
manuscrisului. Însă, acest sistem al privilegiilor asi-
gura indirect și o protecţie eficace autorilor, întru-
cât nicio carte nu putea fi publicată fără autorizarea 
autorului. Se consideră că statutul special adoptat 
de Regina Ana a Angliei în 1709 și practica judiciară 
dezvoltată pe baza lui au spart tiparele modelului 
feudal în materie și au atins ceea ce se consideră a fi 
concepţiile burgheze în domeniul dreptului de au-
tor [7, p. 5-6].

În acest context, considerăm că întreaga legisla-
ţie în domeniul dreptului de autor își are originea în 
Statutul copyright din anul 1709 (intrat în vigoare pe 
10 aprilie 1710), emis de către Regina protestantă 
a Angliei, Anne Stuart, constituind astfel un punct 
forte în apariţia și evoluţia ulterioară a dreptului la 
cenzură. Decretul regal concludea de asemenea că 
autorul sau persoana căreia i-a cedat acest drept 
autorul deţine drepturi exclusive asupra exempla-
relor unei lucrări aflate la prima ediţie, iar după ex-
pirarea termenului de 14 ani dreptul cedat revenea 
din nou autorului care putea să îl cedeze unei alte 
persoane pentru încă un termen de 14 ani. După 
expirarea perioadei de 28 de ani, copyright-ul urma 
să înceteze.

Versiunea iniţială a Statutului copyright al Re-
ginei Ana a fost modificată substanţial în timpul 
discuţiilor din parlamentul Marii Britanii, Camera 
lorzilor aducând cele mai importante amendamen-
te. Versiunea propusă spre aprobare avea doar 6 
articole și semăna mult cu licenţa din anul 1662. Se 
interzicea tipărirea, retipărirea sau importul oricărei 
cărţi pe care „o va scrie de aici înainte orice autor” 
sau pe care editorul sau vânzătorul o va fi cumpărat 
de la autor. Încălcarea regulilor atrăgea penalităţi 
financiare. Prima versiune impunea și înregistrarea 
cărţilor în registrul Companiei papetarilor înainte 
de publicare, precum și depunerea a câte un exem-
plar al cărţii în Biblioteca Regală și în bibliotecile de 
la Oxford și Cambridge. Această versiune propunea 
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și limitarea preţurilor la cărţi și permitea importul 
cărţilor autorilor „clasici”, publicate iniţial în altă ţară 
[5, p. 13].

Preambulul și prima secţiune din versiunea pro-
pusă puneau accentul pe „copia unei cărţi” ca o for-
mă recognoscibilă de proprietate, egală în drepturi 
cu orice altă proprietate tangibilă. Această versiune 
nu prevedea nicio limită pentru termenul de prote-
jare al acestui drept de proprietate [5, p. 13].

Preambulul primei variante se referea la copyri-
ght în mod explicit ca la un drept al autorilor, sub-
liniind că: „Tipărirea cărţilor fără acceptul autorilor, 
care deţin fără îndoială proprietatea acestor cărţi sau 
scrieri, ca produs al învăţămintelor și muncii lor, sau 
a unor persoane cărora autorii le-au transferat aceste 
drepturi, este nu numai o mare descurajare a învăţării 
în general, care ar trebui să primească aprecieri și în-
curajări în toate naţiunile civilizate, dar și o încălcare 
a proprietăţii proprietarilor de drept ai acestor cărţi și 
scrieri...” [14].

Totuși, în cele din urmă, titlul și preambulul ver-
siunii iniţiale au fost modificate căpătând în stricto 
sensu următorul conţinut: „Încurajarea oamenilor 
învăţaţi să compună și să scrie cărţi utile”. În schimbul 
continuării producţiei de carte, în textul legii au fost 
introduse noile amendamente ce acordau dreptul 
exclusiv și libertatea de a tipări, adică dreptul de a 
copia și dreptul de a reproduce. Ideea unor drepturi 
perpetue a fost abandonată introducându-se ter-
menul de copyright sub un sens limitat.

Reglementări similare putem întâlni și în Legea 
dreptului de autor, adoptată de către Congresul 
Statelor Unite ale Americii în anul 1790, conţinutul 
căreia a fost modificat în anul 1831 prin dublarea 
termenului de 14 ani ce urma de asemenea să se 
scurgă de-a lungul a două cicluri a câte 28 de ani 
de la prima ediţie (reînnoirea termenului pentru a 
doua perioadă fiind condiţionată atât de efectul 
personal, cât și de o nouă înregistrare).

După un timp însă aceasta a fost abrogată, deoa-
rece la 4 martie 1909 a fost promulgată o nouă lege 
a dreptului de autor. Noile realităţi internaţionale, în 
special semnarea de către Statele Unite ale Americii 
a Convenţiei UNESCO cu privire la dreptul de autor, 
au impus o altă reglementare internă, care a luat o 
formă juridică abia în anul 1976, numindu-se Legea 
SUA cu privire la dreptul de autor. Având la bază ten-
dinţa de a se îndepărta de normele tradiţionale ale 

Statutului Reginei Anne, Legea din 1976 a procla-
mat unele principii și reguli, menite să asigure o mai 
bună protecţie noilor obiecte ale dreptului de autor 
și drepturilor conexe [10, p. 14].

În România, prima lege ce a reglementat dreptul 
de autor a fost Legea presei, adoptată la 13 aprilie 
1862, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. 
Legea acorda creatorilor dreptul de proprietate, 
dreptul de a reproduce, de a vinde și de a ceda ope-
rele lor, drepturile menţionate păstrându-se pe tot 
parcursul vieţii acestora. Sub rezerva reciprocităţii, 
Legea presei conţinea și prevederi referitoare la re-
cunoașterea acestui drept străinilor, însă cu preciza-
rea că ei nu pot beneficia în România de drepturile 
care le erau recunoscute în ţara lor de origine. După 
decesul autorului, opera se transmitea, prin inter-
mediul moștenirii, în exploatare unei alte persoane 
după scurgerea unui termen legal de 10 ani de la 
moartea autorului „de cuius”. Respectiva lege con-
ţinea și sancţiuni, aplicabile în cazurile reproducerii 
sau imitării unor opere fără consimţământul auto-
rului, ce constau în confiscarea exemplarului astfel 
obţinut și plata unei amenzi echivalente cu preţul a 
o mie de exemplare din ediţia originală.

În pofida faptului că legiuitorul român era pre-
ocupat de reglementarea domeniilor menţionate 
anterior, primele acte normative ce reglementau 
pe larg domeniul proprietăţii intelectuale erau: Le-
gea cu privire la mărcile de fabrică și de comerţ din 
15 aprilie 1879 și Regulamentul asupra mărcilor de 
fabrică și de comerţ din 30 mai 1879.

În această ordine de idei, conchidem că în Româ-
nia, în anul 1879, existau reglementări legale în am-
bele ramuri ale proprietăţii intelectuale și anume: 
dreptul de autor și dreptul proprietăţii industriale.

La 28 iunie 1923 intră în vigoare o lege specială, 
consacrată dreptului de autor, denumită „Legea pro-
prietăţii literare și artistice”. Această lege reglementa 
două aspecte esenţiale ale protecţiei drepturilor 
autorilor:

 – asigurarea protecţiei dreptului de autor inde-
pendent de îndeplinirea vreunei formalităţi;

 – recunoașterea dreptului de autor pentru stră-
ini în aceleași condiţii ca și pentru cetăţenii români, 
în baza principiului tratamentului naţional [13].

Legea a consacrat și o serie de drepturi morale, pre-
cizând că în cazul morţii autorului, moștenitorii săi vor 
păstra dreptul moral de a împiedica denaturarea ope-
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rei respective. Această lege a statuat că acest drept se 
transmite pe cale succesorală doar pe o perioadă de 
30 de ani din momentul morţii autorului. Din momen-
tul în care opera înceta de a mai constitui un drept 
exclusiv, intrând în patrimoniul public, dreptul de con-
trol care forma esenţa dreptului moral al autorului re-
venea Academiei Române, devenind în cele din urmă 
un drept perpetuu. Tot în această lege se recunoștea 
dreptul autorului de a interzice prin testament repu-
blicarea operelor publicate în timpul vieţii, perioada 
de restricţie constituind 30 de ani [13].

Legea proprietăţii literare și artistice a fost com-
pletată în anul 1946 printr-o altă lege, denumită 
„Legea privind contractul de editură și dreptul de au-
tor asupra operelor literare”. Ulterior, această lege 
a fost parţial abrogată prin Decretul nr. 16 din 14 
ianuarie 1949, denumit „Decret privind difuzarea și 
editarea cărţii” [13].

La 16 februarie 1951 intră în vigoare Decretul nr. 
19 privind dreptul de autor asupra operelor literale, 
susceptibile de a fi tipărite, decret care a suferit o mo-
dificare în ianuarie 1952 prin intermediul unui alt 
decret –  nr. 428 [13].

Toate legile și decretele menţionate vor fi abro-
gate ulterior printr-un nou decret, nr. 321, din 18 
iunie 1956 privind dreptul de autor, ce a constituit 
principala reglementare în materie timp de 40 de 
ani. După anul 1990 apar noi priorităţi legislative, 
printre care și o nouă reglementare a dreptului de 
autor – Legea privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, adoptată la 14 martie 1996 [3], textul căre-
ia a fost modificat și completat succesiv prin Legea 
nr. 146 privind taxele judiciare de timbru, adopta-
tă în data de 24 iulie 1997 și Legea nr. 285 pentru 
modificarea și completarea Legii privind dreptul 
de autor și drepturile conexe, adoptată la 23 iu-
nie 2004. Prin aceste modificări au fost introduse 
sub protecţie drepturi noi, neavute în vedere de 
legea de bază și s-a realizat transpunerea în drep-
tul intern a normelor comunitare, apărute după 
adoptarea Legii din 1996 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe.

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe 
cuprinde 154 de articole, ceea ce constituie o do-
vadă suficientă pentru a constata că ea se aliniază 
reglementărilor europene în materia dreptului de 
autor și drepturilor conexe nu numai prin proporţii, 
ci și prin soluţiile consacrate.

În Grecia Antică, deși dreptul de proprietate asu-
pra operei nu era reglementat, autorul era recunos-
cut prin simpatiile de care se bucura din partea regi-
lor și societăţii, iar plagiatorii erau trataţi cu dispreţ 
și critici. Nu se admitea de nimeni ca o persoană 
străină și fără niciun merit să răpească o porţiune 
din gloria personală a autorului și să-și atribuie pe 
nedrept onorurile datorate lungilor vegheri și ge-
niului autorului. Similar sistemului anglo-saxon de 
astăzi, în Grecia Antică exista regula potrivit căre-
ia textele tragediilor erau depozitate pentru a se 
compara veridicitatea lor cu interpretările scenice. 
De asemenea, grecii au fost cei care ne-au oferit în 
sec. al VI-lea î. Hr. prima informaţie privind protecţia 
operelor noi, care se refereau, oricât ar fi de straniu, 
și la ocrotirea noilor varietăţi de mâncare. Astfel, 
autorul unei noi specialităţi gastronomice beneficia 
de dreptul de valorificare cu titlu exclusiv asupra 
acesteia [10, p. 12].

În această ordine de idei, continuăm analiza isto-
rică a apariţiei primelor reglementări legale privind 
instituţia dreptului de autor și drepturilor conexe în 
Franţa.

Un rol primordial în apariţia și evoluţia unor re-
glementări în domeniul dreptului de autor în Fran-
ţa l-au avut librăriile și imprimările. Anume acestea 
au constituit obiectul unor regulamente editate în 
anul 1777. Însă, o veritabilă reglementare a dreptu-
rilor autorilor ce constituie fundamentul sistemului 
droit d’auter în Franţa din acele timpuri o putem în-
tâlni în conţinutul celor două Decrete adoptate în 
anii 1791 și 1793 de către Adunarea Constituţională: 
Decretul din 1791 acorda autorului, pe toată durata 
vieţii sale, dreptul exclusiv de a-și publica opera, iar 
moștenitorilor – pentru 5 ani după decesul acestu-
ia [10, p. 13], iar Decretul din 1793 privind drepturile 
de proprietate ale autorilor, compozitorilor, pictorilor 
și desenatorilor instituia o folosinţă viageră pentru 
autor și un drept de uzufruct pe o perioadă de 10 
ani în favoarea moștenitorilor, după expirarea căru-
ia opera urma să fie atribuită domeniului public.

În Franţa aceste drepturi sunt concepute ca 
drepturi ale autorului, de care acesta se bucură toa-
tă viaţa și a căror existenţă nu este condiţionată de 
publicarea lucrării sau de conformitatea cu anumite 
formalităţi, cum ar fi cele de înregistrare. Cu toate 
acestea, atât în Anglia, cât și în Franţa, drepturile 
de autor erau concepute ca drepturi de proprietate 
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[10, p. 13]. A trebuit să se aștepte izbucnirea revolu-
ţiei franceze din anii 1789–1799 și mai ales sfârșitul 
secolului trecut pentru a recunoaște autorilor drep-
turile asupra operelor lor.

Prima lege care a reglementat dreptul de autor 
în Prusia apare la 11 ianuarie 1837. În colaborare 
cu Friedrich Carl von Savigny (unul dintre cei mai 
respectabili juriști și istorici ai sec. al XIX-lea), a fost 
promulgată o lege privind protecţia proprietăţii re-
zultate în urma lucrărilor știinţifice și artistice faţă de 
multiplicare și reproducere. Această lege conţinea re-
glementări privind modalităţile de acordare a pro-
tecţiei proprietăţii intelectuale ce se instituia pe un 
termen de 30 de ani după decesul autorului.

Destul de interesantă este și evoluţia dreptului 
de autor maghiar. În timpul redactării proiectului de 
lege de către Szemere Bertalan (poet și naţionalist 
maghiar, care a devenit al treilea prim-ministru al Un-
gariei în perioada scurtă a Revoluţiei din Ungaria din 
anul 1848), anul 1844, în Bavaria încă nu exista o lege 
a dreptului de autor (ea a apărut doar în anul 1865).

Nu avea o lege ce ar reglementa domeniul drep-
turilor de autor nici Elveţia, unde legislaţia a regle-
mentat contractul editorial abia în anul 1881.

Următorul stadiu al dezvoltării dreptului de 
autor, ce merită a fi notat, îl reprezintă apariţia în 
Germania a conceptelor unor filozofi, precum Kant, 
care nu au văzut în drepturile de autori doar o for-
mă de proprietate ce asigură beneficiul economic al 
autorului sau al deţinătorului drepturilor. Acești fi-
lozofi au conceput opera literară sau artistică drept 
o prelungire sau o reflectare a personalităţii auto-
rului, motiv pentru care acesta este îndreptăţit de 
dreptul natural ca opera să-i fie protejată ca parte 
a personalităţii sale. Acest concept a influenţat în 
foarte mare măsură evoluţia dreptului de autor în 
ţările Europei continentale și, mai ales, a condus la 
dezvoltarea drepturilor personale nepatrimoniale 
ale autorilor [10, p. 13-14].

În Austria, patenta privind drepturile de autor a in-
trat în vigoare din 19 octombrie 1946, până atunci 
aplicându-se în ţinuturile coroanei numai un decret 
imperial din anul 1775 privind multiplicările. Vom 
observa că Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (Co-
dul civil general) din anul 1811 reglementa dreptul 
de editare cu caracter filius ante patrem. 

O altă treaptă a dezvoltării drepturilor de autor 
o constituie tratatele și convenţiile internaţionale, 

după ce s-a recunoscut necesitatea extinderii pro-
tecţiei lor în afara graniţelor. Semnatarii acestor tra-
tate internaţionale bi- sau multilaterale și-au adoptat 
legislaţia în așa fel încât aceasta să corespundă întru 
totul prevederilor contractuale. Ungaria a semnat un 
astfel de acord prima dată cu Austria, în anul 1887. 
Acest acord reglementa respectarea reciprocă a 
drepturilor de autor în cazul lucrărilor literare și ar-
tistice. Tratate asemănătoare au fost semnate cu Ita-
lia (1890), Marea Britanie (1893) și Germania (1899). 
Dintre tratatele internaţionale multilaterale amintim 
aici Convenţia de la Berna, semnată în anul 1886[13].

Un rol semnificativ în protecţia dreptului de au-
tor și drepturilor conexe de-a lungul evoluţiei sale 
istorice îl comportă actele internaţionale. Primele 
încercări întru codificarea relaţiilor din domeniul 
dreptului de autor au fost realizate la Congresul de 
la Montevideo, în cadrul căruia au fost încheiate opt 
tratate de bază și s-au pus bazele cooperării regi-
onale între statele Americii de Nord și Americii de 
Sud. Însă ideea elaborării și adoptării unei conven-
ţii universale privind protecţia drepturilor de autor 
i-a aparţinut lui Victor Hugo și unui grup de scriitori 
care au înfiinţat în anul 1858 la Bruxelles Asociaţia 
literară și artistică. Apoi au urmat câteva congrese 
la Antwerp, în anii 1861 și 1877, și la Paris, în anul 
1878. Din anul 1883, toate acţiunile au fost con-
centrate la Berna. În scopul racordării legislaţiilor 
naţionale ale statelor și stabilirii nivelului minim de 
protecţie a drepturilor autorilor, au fost organizate 
trei Conferinţe diplomatice – în anii 1884, 1885 și 
1886. La ultima Conferinţă, după un sfert de secol 
de activitate intensă, a fost aprobat textul iniţial al 
Convenţiei de la Berna cu privire la protecţia opere-
lor literare și artistice, acesta fiind semnat de Belgia, 
Franţa, Germania, Marea Britanie, Haiti, Liberia, Spa-
nia, Elveţia și Tunisia [10, p. 13-14].

Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor 
literare și artistice, cunoscută de obicei sub denu-
mirea Convenţia de la Berna, a fost semnată în anul 
1886 și revizuită în anul 1971. Potrivit Convenţiei de 
la Berna, nu mai este necesară indicarea faptului că 
o operă este protejată de drepturile de autor atâ-
ta timp cât „proprietatea intelectuală a unei opere 
literare, artistice sau știinţifice corespunde autorului 
pentru simplul fapt că el a creat-o” și „sunt conside-
rate obiecte ale proprietăţii intelectuale toate creaţiile 
originale literare, artistice și știinţifice exprimate prin 
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orice mediu și pe orice suport, tangibile sau intangi-
bile, cunoscute acum sau care se vor inventa în viitor”.

La Geneva, la 6 septembrie 1952, sub egida ONU, 
este încheiată Convenţia mondială cu privire la drep-
turile de autor. În dispoziţiile preambulului Convenţiei 
mondiale cu privire la drepturile de autor, este prevă-
zut: „Convenţia respectivă a fost elaborată din dorinţa 
de a asigura în toate ţările protecţia dreptului de autor 
asupra operelor literare, știinţifice și artistice” [2].

Premisele apariţiei dreptului de autor se găsesc 
în drepturile fundamentale ale omului, consemnate 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, din 10 
decembrie 1948, acestea fiind următoarele:

„1. Fiecare are dreptul la protecţia intereselor mo-
rale și materiale ce decurg din orice producţie știinţifi-
că, literară sau artistică al cărui autor este;

2. Orice persoană are dreptul să ia parte în mod li-
ber la viaţa culturală a societăţii, să se bucure de arte 
și să participe la progresul știinţific și la binefacerile ce 
rezultă de aici” [1].

La 26 octombrie 1961, la Roma, este semnată 
Convenţia internaţională pentru protecţia artiștilor 
interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonogra-
me și a organismelor de radiodifuziune, aceasta fiind 
precedată de semnarea la Bruxelles în anul 1974 a 
Convenţiei privind distribuţia de semnale purtătoare 
de programe transmise prin sateliţi. Respectiva Con-
venţie a fost creată pentru combaterea luării în pro-
prietate abuzivă a semnalelor transmise prin sateliţi 
la nivel internaţional, apoi în anul 1989, la Geneva, 
este semnat Tratatul privind înregistrarea internaţio-
nală a operelor audiovizuale. Ulterior, sunt semnate 
un șir de acorduri internaţionale care, de asemenea, 
abordează problematica dreptului de autor și drep-
turilor conexe, printre care se numără: Acordul OMPI 
(Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectu-
ală) privind dreptul de autor, încheiat la Geneva la 20 
decembrie 1996; Acordul CSI (Comunitatea Statelor 
Independente) privind colaborarea în domeniul drep-
tului de autor și a drepturilor conexe, încheiat la Mos-
cova la 24 septembrie 1993 etc. În martie 2002 a in-
trat în vigoare Tratatul OMPI privind dreptul de autor 
(WCT), iar în mai același an – Tratatul OMPI privind 
interpretările, execuţiile și fonogramele (WPPT).

În acest context, conchidem că numeroasele do-
cumente internaţionale demonstrează încă o dată 
importanţa majoră ce i se acordă dreptului de autor, 
recunoscut ca unul dintre cele mai valoroase drep-

turi, deoarece protejează un drept sacru – dreptul 
omului la produsul creaţiei sale intelectuale.
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REZUMAT

Retrospectiva reglementărilor normative pri-
vind dreptul de autor și drepturile conexe. Drep-
tul de autor, deși este o instituţie juridică relativ tâ-
nără, are una dintre cele mai fructuoase evoluţii în 
ultimele două secole. Autorul examinează în mod 
detaliat etapele și aspectele principale ale apariției 
și dezvoltării istorice a dreptului de autor. Sunt 
abordate un șir de probleme cu care s-a confrun-
tat instituția dreptului de autor pe parcursul anilor, 
în special, pe parcursul ultimelor trei decenii, când 
harta politică a lumii s-a modificat considerabil și 
multe state treptat au devenit independente și s-au 
constituit ca state noi. Sunt trecute în revistă trata-
tele și convențiile internaționale încheiate în cadrul 
sistemului mondial de proprietate intelectuală, pre-
cum și cele mai importante decizii în acest sens.

ABSTRACT

The retrospective of the normative regula-
tions regarding copyright and related rights. 
Although copyright is a relatively young legal in-
stitution, it has one of the most fruitful evolutions 
in the past two centuries. The author examines in 
a detailed way the stages and the most important 
aspects of the appearance and the historical evo-

lution of copyright. There are addressed a couple 
of  issues that copyright was facing throughout the 
years, especially, in the past three decades when 
the world political map was considerably modified 
and a lot of states became independent or there 
appeared some new states. There were mentioned 
the treaties and international conventions signed 
within the pale of the global system of intellectu-
al property, as we as, the most important decision 
related to this.

РЕФЕРАТ

Ретроспективный анализ нормативных 
положений об авторском праве и смежных 
правах. Несмотря на то, что авторское право 
является относительно молодым правовым ин-
ститутом, за последние два столетия его разви-
тие происходило наиболее динамично и пло-
дотворно. Автор подробно рассматривает эта-
пы и ключевые исторические аспекты возник-
новения и развития авторского права. Затраги-
вается ряд вопросов, с которыми столкнулся ин-
ститут авторского права на протяжении многих 
лет, в особенности, в течение последних трех де-
сятилетий, когда политическая карта мира пре-
терпела серьезные изменения, многие государ-
ства постепенно становились независимыми и 
образовались новые. Рассматриваются между-
народные договоры и соглашения, заключенные 
в рамках мировой системы интеллектуальной 
собственности, а также наиболее важные реше-
ния в данной области.


