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ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
S-A DOVEDIT A FI UN FENOMEN PERICULOS, CU IMPACT NE-

GATIV, ATÂT PENTRU TITULARII ACESTOR DREPTURI, CÂT ȘI PENTRU 
STATE ȘI POPULAŢIA ACESTORA. CONTRAFACEREA ȘI PIRATERIA 
S-AU DEZVOLTAT ÎN MOD CONSTANT ÎN ULTIMII ANI. ACEASTĂ 
DEZVOLTARE A FOST FACILITATĂ DE O SERIE DE FACTORI SOCIO-
ECONOMICI, DAR ȘI DE LIPSA INSTRUMENTELOR JURIDICE EFICIENTE 
DE COMBATERE A ACESTOR FENOMENE.

Pe de altă parte, trendul mondial al comerţului 
cu mărfuri și servicii este de a se extinde masiv în 
mediul online, iar pandemia Covid-19 nu a făcut de-
cât să încurajeze și să intensifi ce acest proces. Prin 
urmare, conform datelor Uniunii Europene, în 2017 
aproximativ 68% din utilizatorii de internet și-au 
facut cumpărăturile prin intermediul platformelor 
online1. 

În aceste împrejurări, mediul online oferă 
posibilităţi enorme de încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală. Mai mult, se atestă o diver-
sitate a formelor de încălcare a drepturilor, care vi-
zează atât conţinutul, cât și mijloacele tehnologice 
utilizate. Prin urmare, cele mai frecvente încălcări în 
mediul online se realizează prin:

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/E-commerce_statistics_for_individuals#68.C2.A0.25_
of_internet_users_in_the_EU_shopped_online_in_2017  

Vânzarea și distribuirea mărfurilor ce lezează 

drepturile de proprietate intelectuală – spectrul 
mărfurilor comercializate ilegal în mediul online 
nu este limitat, iar vânzările se realizează prin toate 
platformele disponibile, inclusiv prin intermediul 
reţelelor sociale;

Distribuirea ilegală a conţinutului creativ – 
prezenta încălcare are loc prin distribuirea și oferirea 
accesului la conţinut digital protejat de dreptul de 
autor și drepturile conexe, în special la fi șiere audio-
vizuale, muzicale, multimedia, software, programe 
TV sau cărţi electronice. Tehnologiile digitale creea-
ză condiţii favorabile pentru distribuirea ilegală de 
conţinut prin reţelele „peer-to-peer” sau prin servicii 
hosting de tip „cyberlockers”. Totuși, actualmente, 
cea mai mare provocare pentru sistemul drepturilor 
de autor în mediul online o reprezintă tehnologia 
„streaming”, care presupune posibilitatea transferu-
lui de conţinut digital într-un fl ux continuu.

Formele de încălcare a drepturilor de proprieta-
te intelectuală în mediul online se diversifi că și se 
perfecţionează constant, iar mijloacele tehnice uti-
lizate se modernizează în ritm avansat2, oferind noi 
posibilităţi de „driblare” a cadrului legal.

2 Cybersquatting, typosquatting, haydzheking, phishing, 
etc.
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Avand la bază acest deziderat, adoptarea și ajus-
tarea rapidă a legislaţiei din domeniul proprietăţii 
intelectuale reprezintă reacţia adecvată a societăţii 
împotriva fenomenelor de contrafacere și piraterie. 
Organizaţiile criminale operează, în special, în sta-
tele cu o bază normativă nedezvoltată, marcată de 
carenţe legale sau raporturi juridice nereglementa-
te. Uneori, chiar dacă există, reglementările învechi-
te şi neajustate situaţiei nu pot servi drept frână în 
vederea prevenirii încălcării drepturilor de proprie-
tate intelectuală. Prin urmare, măsura legislativă va 
produce efi cienţă în situaţia în care vor fi  instituite 
sufi ciente instrumente juridice pentru ca autorită-
ţile, titularii de drepturi şi consumatorii să le poată 
utiliza întru protecţia drepturilor lor. 

La nivel internaţional, a fost adoptat un cadru 
normativ ce reglementează standarde minime cu 
privire la respectarea drepturilor de proprietate in-
telectuală. Astfel, Acordul TRIPs a instituit, pentru 
prima dată, o serie de instrumente juridice ce vizea-
ză, printre altele, obţinerea de probe și informaţii 
despre încălcarea drepturilor și despre persoanele 
implicate (art. 47), aplicarea măsurilor preliminare 
(art. 50), reglementarea măsurilor de protecţie la 
frontieră (art. 51) sau instituirea răspunderii penale 
și aplicarea pedepselor descurajatoare (art. 61). În 
același context, la o distanţă de zece ani, a intrat în 
vigoare și Convenţia de la Budapesta cu privire la 
crimele cibernetice3, care stabilește măsuri juridice 
și forme de colaborare dintre state privind comba-
terea încălcărilor drepturilor de autor și a drepturi-
lor conexe în mediul online. Cu regret, în versiunea 
actuală, tratatul nu face referire expresă și nu își 
extinde efectele în privinţa infracţiunilor de contra-
facere a mărcilor. Însă, în virtutea circumstanţelor 
actuale, lipsa prevederii menţionate ar putea fi  un 
motiv suplimentar de ajustare a Convenţiei de la 
Budapesta.

La nivel regional, Uniunea Europeană a introdus 
noi reglementări4, prin extinderea și uniformizarea 

3 Ratifi cată de Republica Moldova prin Legea nr. 6 din 
02.02.2009
4 Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridi-
ce ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale 
comerţului electronic, pe piaţa internă; Directiva 2001/29/
CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de 
autor și drepturilor conexe în societatea informaţională; 
Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; Regulamnetul 608/2013 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectua-

standardelor minime în domeniul respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală în mediul online. 
Cu titlu de obligaţie generală, Directiva 2004/48/
CE stabilește că măsurile, procedurile și mijloacele 
de reparaţie trebuie să fi e corecte și echitabile, nu 
trebuie să fi e complicate în mod inutil sau costisi-
toare, ori să presupună termene nerezonabile sau 
să atragă întârzieri nejustifi cate. Mai mult, acestea 
trebuie să fi e efi ciente, proporţionale și disuasive și 
să fi e aplicate astfel încât să se evite crearea unor 
obstacole în calea comerţului legal și să se ofere 
protecţie împotriva folosirii lor abuzive.

Importanţa Directivei 2004/48/CE privind res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală 
este că armonizează o serie de măsuri și remedii 
civile, precum măsurile de conservare a dovezilor, 
măsurile de informare, măsurile provizorii și asigu-
ratorii, măsurile corective, măsurile alternative sau 
daunele-interese. Totodată, înţelegând importanţa 
cooperării, Directiva încurajează elaborarea, de 
către asociaţiile sau organizaţiile de întreprinderi 
sau profesionale, a unor coduri de conduită la nivel 
comunitar, destinate să contribuie la respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

La nivel naţional, Republica Moldova a instituit 
câteva instrumente juridice, care pot fi  utilizate de 
titularii de drepturi împotriva încălcării drepturilor 
de proprietate intelectuală, inclusiv în mediul online. 
Regula generală, pe care o desprindem din legislaţia 
naţională de specialitate, este că producerea, vânza-
rea sau distribuirea neautorizată a obiectelor dreptu-
lui de autor sau a mărfurilor contrafăcute reprezintă 
acţiuni ilegale. Totodată, prin prisma dreptului ex-
clusiv, titularii de drepturi pot solicita aplicarea răs-
punderii civile, contravenţionale sau penale faţă de 
persoanele ce le încalcă drepturile, utilizând în acest 
sens, procedurile administrative sau judecătorești.

Totuși, respectarea drepturilor de proprietate in-
telectuală în mediul online reprezintă o provocare 
de ordin juridic, atât pentru titularii de drepturi, cât 
și pentru autorităţile responsabile de investigarea,  
gestionarea și judecarea acestor încălcări, având în 
vedere că implică acţiuni realizate în mediul digital 
care poartă un caracter de extrateritorialitate. 

lă de către autorităţile vamale; Directiva 2014/41/UE privind 
ordinul european de anchetă în materie penală; Directiva 
2015/2436 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu 
privire la mărci. 
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Din cauza complexităţii examinării acestor 
acţiuni, legislaţia naţională trebuie supusă ajus-
tărilor și completărilor ori de câte ori o impune 
realitatea. Or, tehnologiile prin intermediul cărora 
sunt comise încălcările drepturilor de proprietate 
intelectuală în mediul online se dezvoltă extrem de 
rapid. Prin urmare, reacţia autorităţilor trebuie să fi e 
pe măsură.

Așadar, ne propunem să analizăm câteva instru-
mente juridice, care sunt puse la dispoziţia titulari-
lor de drepturi  în cazurile ce vizează încălcări ale 
drepturilor de proprietate intelectuală în mediul 
online:

Prevederi generale

Legislaţia Republicii Moldova din domeniul 
proprietăţii intelectuale oferă posibilitatea titulari-
lor de drepturi să își asigure respectarea drepturilor 
sale, indiferent de mediul în care sunt utilizate sau 
valorifi cate aceste drepturi.

În conformitate cu Legea 139/2010 cu pri-
vire la dreptul de autor și drepturile conexe, 
beneficiază de protecţie toate operele exprimate 
într-o anumită formă obiectivă (inclusiv digitală) 
din domeniul literar, artistic şi ştiinţific, indiferent 
de faptul dacă acestea au fost sau nu aduse la 
cunoştinţa publicului. Totodată, Legea 139/2010 
definește termenul de valorificare, drept orice 
acţiune ce ţine de utilizarea sub orice formă şi 
în orice mod a obiectelor  dreptului de autor, ale 
drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate 
de lege. Urmând aceeași logică, Legea 139/2010 
accentuează că autorul sau alt titular al dreptu-
lui de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să 
permită sau să interzică punerea la dispoziţie în 
regim interactiv a operei, inclusiv prin internet 
ori prin alte reţele de calculatoare, astfel încât 
oricare dintre membrii publicului să poată avea 
acces la acestea din orice loc şi în orice moment 
ales în mod individual de ei. 

În aceeași manieră, Legea 38/2008 privind 
protecţia mărcilor, stabilește că înregistrarea mărcii 
conferă titularului dreptul exclusiv asupra aces-
teia. Prin urmare, titularul mărcii este în drept să 
interzică terţilor, printre altele, și utilizarea semnului 
în reţeaua internet, inclusiv în calitate de nume de 
domen.

Obţinerea informaţiei despre identitatea 

persoanei suspecte de încălcarea drepturilor

Creșterea fenomenului de încălcare a drepturilor 
de proprietate în mediul online este agrumentat de 
mai mulţi factori, printre care ar fi : a) accesul nelimi-
tat la piaţa mondială de mărfuri și servicii; b) riscuri 
reduse, mai ales în cazul livrărilor mici; c) plăţile se 
realizează în regim online etc. În plus, reţeaua Inter-
net oferă posibilitatea ascunderii identităţii persoa-
nelor implicate în asemenea încălcări.

Prin urmare, obţinerea datelor despre iden-
titatea infractorului reprezintă prima provocare 
pentru titularul de drepturi sau pentru ofi ţerul de 
investigaţie. De cele mai dese ori, persoanele im-
plicate în acţiuni de contrafacere sau piraterie în 
mediul online preferă să-și ascundă datele de iden-
titate, iar în cazul în care le fac accesibile (pentru 
a oferi credibilitate consumatorului) operează cu 
informaţii false sau distorsionate.

În pofi da acestui fapt, mediul online oferă titu-
larilor de drepturi și ofi ţerilor de investigaţie avan-
tajul de a identifi ca unele date, care, fi ind corobo-
rate cu alte informaţii, pot fi  utile în procesul de 
investigaţie. 

Prin prisma normelor procesuale, este imperios 
necesară stabilirea identităţii și a locului afl ării  per-
soanei suspecte, inclusiv a adresei IP5 utilizate pen-
tru comiterea încălcării respective și a datelor refe-
ritoare la numele de domen. Aceste informaţii pot fi  
obţinute atât de către titularul de drepturi, cât și de 
ofi ţerul de investigaţii, individual sau în cooperare. 
Adesea, până la sesizarea autorităţii competente, 
titularii de drepturi identifi că datele necesare, fi e 
în urma investigaţiilor private pe care le realizea-
ză din cont propriu, fi e cu ajutorul intermediarilor 
implicaţi, în baza Memorandumurilor de Înţelegere. 

Dealtfel, semnarea Memorandumurilor de 
Înţelegere și cooperarea  cu intermediarii (furnizorii 
de hosting, furnizorii de internet, agenţiile de publi-
citate, motoarele de căutare, platformele de vânzări 
online, furnizorii serviciilor de plăţi, reţelele socia-
le, registratorii numelor de domen, companiile de 
logistică și curierat) sunt practici europene foarte 

5 Adresa IP este un identifi cator care este atribuit fi ecărui 
calculator sau altui dispozitiv, care este conectat la Internet 
sau la o altă reţea folosind protocolul TCP/IP. Adresa IP este 
utilizată pentru localizarea și identifi carea dispozitivului în 
comunicaţiile cu alte dispozitive din reţea.
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efi ciente, pe care trebuie să le implementăm și în 
ţara noastră.

Totuși, ţinând cont de complexitatea cazurilor și 
difi cultăţile de identifi care a persoanelor suspecte 
de comiterea încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală în mediul online, legiuitorul naţional a 
instituit așa-numitul drept de informare. 

Măsura respectivă permite, de exemplu, titu-
larului de drepturi asupra mărcii sau instanţei de 
judecată să solicite informaţii despre: a) numele şi 
adresa producătorului, distribuitorului, furnizorului, 
deţinătorilor anteriori ai mărfurilor, precum şi ale 
vânzătorilor angro şi cu amănuntul predestinaţi; 
b) date despre cantităţile de produse fabricate, 
livrate, primite sau comandate, precum şi despre 
preţul acestora; c) originea şi reţelele de distribuţie 
a produselor care încalcă un drept asupra mărcii. 
Prin prisma dreptului la informare, informaţiile 
menţionate pot fi  solicitate de la persoana suspec-
tă, contravenient sau altă persoană care, fi e a fost 
găsită în posesia produselor contrafăcute destinate 
comercializării, fi e a fost găsită benefi ciind, în scop 
comercial, de servicii cu produse contrafăcute, fi e a 
fost găsită prestând, în scop comercial, servicii utili-
zate în activităţi de contrafacere, fi e a fost indicată 
ca fi ind implicată în acţiunile de fabricare, produ-
cere sau distribuire a produselor ori de prestare a 
serviciilor.

Constatăm că legislaţia naţională cu referire la 
dreptul la informare nu menţionează în mod expres 
și posibilitatea obţinerii datelor privind adresa IP a 
persoanelor suspecte, chiar dacă acestea se includ, 
prin interpretare, în sintagma „numele și adresa” 
prevăzută de art. 67, alin. 2, lit. a) al Legii 38/2008 și 
de art. 58, alin. 2, lit. a) al Legii 139/2010, în corobo-
rare cu alin. 3 ale articolelor menţionate. 

Totuși, ţinând cont de problematica datelor cu 
caracter personal, cu titlu de lege ferenda, propu-
nem modifi carea normelor la care am făcut referire 
prin adăugarea cuvintelor „inclusiv adresa IP” imedi-
at după formularea „numele și adresa”. O altă reco-
mandare vizează ajustarea unor termeni din art. 58 
al Legii 139/2010, precum „bunuri contrafăcute” sau 
„activităţi de contrafacere”, care, în general, nu sunt 
specifi ci legislaţiei dreptului de autor și drepturilor 
conexe. 

În context, concluzionăm că măsura legală de 
obţinere a informaţiei despre identitatea persoanei 

suspecte de încălcarea drepturilor în mediul online 
și a altor date importante pentru investigarea multi-
laterală a încălcărilor este reglementată de legislaţia 
naţională. Prin urmare, subiecţii interesaţi pot utili-
za dreptul la informare, formulând o cerere justifi -
cată în adresa instanţei judecătorești competente.

Blocarea sau restricţionarea 

accesului la paginile web

În cazul încălcării drepturilor de proprietate in-
telectuală, titularul de drept își dorește, de obicei, 
ca actul de încălcare să fi e stopat. Din punct de ve-
dere procesual, în cazul în care instanţa de judecată 
a emis o hotărâre de constatare a încălcării drep-
turilor de proprietate intelectuală, aceasta poate 
dispune și măsuri de asigurare a executării hotărârii 
împotriva persoanei vinovate, prin care aceasta din 
urmă va fi  somată să înceteze orice acţiune ce con-
stituie încălcare a drepturilor titularului. 

În cazul în care încălcarea drepturilor a avut loc în 
mediul online, titularul de drepturi este îndreptăţit 
să solicite blocarea sau restricţionarea accesului că-
tre paginile web, prin intermediul cărora sunt încăl-
cate drepturile sale de proprietate intelectuală. Mai 
mult, măsura respectivă poate fi  cu succes utilizată 
și de către procurorul de caz, prin formularea unei 
cereri argumentate în adresa instanţei de judecată 
competentă. 

Solicitarea de blocare sau de restricţionare a ac-
cesului la paginile web vizează nemijlocit diferiţi 
intermediari, care furnizează acces tehnic la Inter-
net pentru clienţii lor. Intermediarii de servicii sunt 
entităţi, care reunesc și facilitează accesul terţilor la 
reţeaua Internet. Activitatea acestora este extrem 
de variată, dar în mod prioritar intermediarii oferă 
servicii de acces, de găzduire, de hosting, de trimi-
tere a conţinutului către terţi, precum și alte servicii 
bazate pe Internet și reţelele de calculatoare.

Astfel, implicarea activă a intermediarilor în pre-
venirea și combaterea încălcării drepturilor de pro-
prietate intelectuală în mediul online este extrem 
de necesară și poate fi  determinantă în unele cazuri. 
Practica europeană demonstrează că cooperarea 
cu intermediarii online este în benefi ciul tuturor, 
inclusiv în benefi ciul acestora din urmă. Prin pris-
ma activităţii de monitorizare, fi ltrare, blocare sau 
restricţionare a accesului la conţinut, intermediarii 
online au devenit, între timp, parteneri de încredere 
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în cadrul procedurilor civile și penale din domeniul 
proprietăţii intelectuale. 

Prin transpunerea art. 11 al Directivei 2004/48/
CE privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, legislaţia naţională conţine prevederi 
similare, care permit blocarea sau restricţionarea 
accesului la paginile web în cazul constatării încăl-
cărilor. 

Astfel, art. 70 al Legii 38/2008 statuează că titu-
larul de drepturi poate cere instanţei de judecată 
dispunerea măsurilor de încetare a oricăror acţiuni 
ce constituie încălcare a drepturilor titularului şi 
împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt 
utilizate de un terţ pentru a încălca drepturile sale 
asupra mărcii.

Legislaţia cu privire la dreptul de autor conţine 
o clauză similară, potrivit căreia o încheiere jude-
cătorească poate fi  emisă, de asemenea, în privinţa 
intermediarului ale cărui servicii sunt utilizate de o 
terţă persoană care încalcă dreptul de autor, drep-
turile conexe sau alte drepturi protejate de lege, 
inclusiv în privinţa intermediarilor ale căror calcula-
toare şi servicii de telecomunicaţii sunt utilizate de 
o terţă persoană care comite o asemenea încălcare.

În privinţa autorităţii care dispune de dreptul de 
a aplica măsuri împotriva intermediarilor ale căror 
servicii sunt utilizate de terţi pentru încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, legislaţia 
Republicii Moldova atribuie competenţa respectivă 
exclusiv instanţelor judecătorești, similar practicii 
statelor Uniunii Europene, cu mici excepţii.6

În concluzie, potrivit legislaţiei naţionale, ti-
tularii de drepturi au posibilitatea să solicite, iar 
instanţele judecătorești pot pronunţa o încheiere 
judecătorească prin care să interzică continuarea 
încălcării, atât împotriva persoanei care încalcă 
drepturile, cât și împotriva intermediarilor ale căror 
servicii sunt utilizate de un terţ pentru a încălca un 
drept de proprietate intelectuală.

(continuare în numărul următor)

6 În Slovacia, dispunerea măsurii de blocare a paginii web 
este în competenţa registratorului naţional de nume de 
domen; în Italia, autoritatea responsabilă este Consiliul 
Concurenţei
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REZUMAT 

Instrumente juridice împotriva încălcării drep-

turilor de proprietate intelectuală în mediul on-

line. Tendinţa mondială a comerţului cu mărfuri și 
servicii este de a se extinde masiv în mediul online, 
iar pandemia de Covid-19 nu a făcut decât să încu-
rajeze și să intensifi ce acest proces. În aceste împre-
jurări, mediul online oferă posibilităţi enorme de 
încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. 
Se atestă o diversitate a formelor de încălcare a aces-
tor drepturi, care vizează atât conţinutul, cât și mij-
loacele tehnologice utilizate. Prin urmare, cele mai 
frecvente încălcări în mediul online se realizează prin 
vânzarea și distribuirea mărfurilor ce lezează dreptu-
rile de proprietate intelectuală (spectrul mărfurilor 
comercializate ilegal în mediul online nu este limitat, 
iar vânzările se realizează prin toate platformele dis-
ponibile, inclusiv prin intermediul reţelelor sociale) și 
distribuirea ilegală a conţinutului creativ (prezenta 
încălcare are loc prin distribuirea și oferirea accesu-
lui la conţinut digital protejat de dreptul de autor și 
drepturile conexe, în special la fi șiere audiovizuale, 
muzicale, multimedia, software, programe TV sau 
cărţi electronice). Autorul analizează și propune mă-
suri concrete în vederea instituirii unor instrumente 
juridice efi ciente împotriva încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul online astfel încât 
autorităţile, titularii de drepturi şi consumatorii să le 
poată utiliza întru protecţia drepturilor lor.

Cuvinte-cheie: drepturi de proprietate intelec-
tuală; instrumente juridice; mediul online; titulari de 
drepturi; drept de informare; dreptul de autor și drep-
turile conexe; intermediari online; distribuirea mărfu-
rilor; conţinutul creativ.

ABSTRACT

Legal Instruments against Infringement of 

Intellectual Property Rights in the Online Envi-

ronment. The global trend of trade in goods and 
services is to expand massively in the online en-
vironment, and the Covid-19 pandemic has only 
encouraged and intensifi ed this process. In the-
se circumstances, the online environment off ers 
enormous possibilities for infringement of intel-
lectual property rights. There is a diversity of for-
ms of infringement of these rights, which concern 
both the content and the technological means 
used. Therefore, the most common online infrin-
gements are made by selling and distributing go-
ods that infringe intellectual property rights (the 
spectrum of goods traded illegally online is not 
limited, and sales are made through all available 
platforms, including through social networks) 
and illegal distribution of creative content (this 
infringement occurs through the distribution and 
provision of access to digital content protected 
by copyright and related rights, in particular to 
audiovisual, musical fi les, multimedia, software, 
TV programs or e-books). The author analyzes and 
proposes concrete measures to establish eff ective 
legal instruments against infringement of intellec-
tual property rights in the online environment so 
that authorities, right holders and consumers can 
use them to protect their rights.

Keywords: intellectual property rights; legal in-
struments; online environment; right holders; right to 
information; copyright and related rights; online in-
termediaries; distribution of goods; creative content.


