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iua Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale 
constituie o ocazie de a 

reflecta la felul în care creativitatea 
omenească şi inovaţia 
contribuie la edificarea 
unei lumi mai bune.

Gândiţi, imaginaţi, creaţi! 
este mesajul nostru de anul 
acesta, adresat în special 
tinerilor.

Capacitatea de creaţie şi de 
înnoire a umanităţii este fără 
limite. Este o resursă umană 
fundamentală, cu potenţial infinit. 
Nicăieri nu se vede lucrul acesta 
mai bine ca în cazul tinerilor. 
Indiferent din ce ţară sunt sau din 
ce comunitate fac parte, tinerii 
au în comun câteva trăsături de 
caracter frapante: curiozitatea 

GÂNDIŢI, IMAGINAŢI, CREAŢI
Mesajul domnului KAMIL IDRIS, 
Directorul General al Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale cu ocazia zilei de 26 aprilie 
2005 „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale”.

Z

DECALOGUL
PROPRIETĂŢII   INTELECTUALE

1. Intelectul te face proprietar;  proprietatea nu te face intelectual.
2. Proprietatea este cu atât mai intelectuală, cu cât te gândeşti mai puţin la ea.
3. Intelectul fără talent e ca proprietarul  fără  caracter.
4. Proprietatea intelectuală nu e tangibilă, dar e inteligibilă.
5. Intelectul este singura puşculiţă pe care proprietarul n-o sparge niciodată.
6. Proprietatea intelectuală coincide foarte rar cu proprietăţile intelectualilor.
7. Proprietatea intelectuală e defectivă de plural, pentru că toată viaţa nu poţi avea decât una.
8. Pentru creator, proprietatea intelectuală este o investiţie fără profit, deoarece creaţia te costă viaţa.
9. Hoţii de proprietate intelectuală au măcar un merit: o apreciază sincer.
10. Proprietatea intelectuală se apără tot cu intelectul.

Eugen  Vasiliu

pentru tot ce e nou, diferit, inedit, 
pofta lor de joacă, dorinţa lor de 
a experimenta în orice domeniu 
– al obiectelor cotidiene, al ideilor, 
al tehnologiei – şi talentul lor de a 
găsi soluţii originale.

Obiectivul pe care ni l-am 

propus pentru Ziua Mondială 
a Proprietăţii Intelectuale şi 
dincolo de ea este să-i încurajăm 
pe tineri să-l recunoască pe 
creatorul, pe inventatorul, pe 
artistul care se află în ei. Căci 
inovaţia şi creativitatea sunt 
resursele naturale de care 
depinde prosperitatea viitoare. 
Din sălile de clasă de azi vor ieşi 
antreprenorii, managerii, oamenii 

de ştiinţă, stiliştii, artiştii de 
mâine.
Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale se 
străduieşte să promoveze o 
cultură în cadrul căreia tinerii 
să-şi poată realiza acest potenţial. 
Prin intermediul sistemelor şi 

structurilor de proprietate 
intelectuală echitabile şi 
echilibrate, OMPI încearcă 
să-i ajute pe creatorii din 
întreaga lume să obţină 
profit economic de pe urma 
creaţiilor lor şi să contribuie 

astfel la progresul social, cultural 
şi economic din ţările lor şi din 
întreaga lume.  

Gândiţi, imaginaţi, creaţi :  prin 
aceste cuvinte îi încurajăm pe 
tineri să-şi urmărească şi să-şi 
înfăptuiască visele. 

Capacitatea de creaţie şi 
de înnoire a umanităţii 
este fără limite.

“ “
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oamnă Ministru,
Distinşi invitaţi,
Dragi colegi,

Îmi face o deosebită plăcere să 
vă adresez un cald şi sincer bun 
venit şi să vă mulţumesc totodată 
că aţi dat curs invitaţiei Oficiului 
Român pentru Drepturile de 
Autor de a sărbători împreună 
cea de-a 5-a aniversare a 
Zilei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale, astăzi 26 Aprilie 
2005.
Doresc de asemenea să adresez 
mulţumirile noastre Ministerului 
Culturii şi Cultelor, personal 
doamnei ministru Monica 
MUSCA, pentru sprijinul acordat 
prin găzduirea acestui eveniment.
Permiteţi-mi să deschid această 
fericită aniversare citându-l pe 
unul dintre fondatorii Constituţiei 
SUA, James Madison: „Knowledge 
will forever govern ignorance. 
And a people who means to be 
their own governor have to arm 
themselves with the power that 
knowledge gives”, ceea ce în 
traducere adaptată înseamnă:
„Cel care este  cunoscător 
îl va stăpâni, îl va conduce 
întotdeauna pe ignorant. Iar dacă 
un popor înţelege să fie propriul 
său guvernant trebuie să se 
înarmeze cu puterea pe care o dă 
cunoaşterea”.
Câtă înţelepciune, atât de necesară 
în momentele cruciale cum a fost 
acela al naşterii unei naţiuni !

Şi ce evoluţie a înregistrat această 
naţiune, până acum când ne aflăm 
într-o nouă eră, aceea a societăţii 
bazate pe cunoştinţe, a societăţii 
informaţionale.

O lume în plină dezvoltare nu 
poate să-şi împlinească obiectivele 
fără să se bazeze pe creativitatea, 
pe inventivitatea umană şi mai 
ales fără să găsească modalităţile 
şi sistemele pentru a proteja şi 
stimula această caracteristică 
umană, instrument excepţional 
al progresului economic, social şi 
cultural.
O relaţie echilibrată între titularii 
de drepturi şi utilizatori este 
elementul fundamental al unui 
regim acceptabil al drepturilor de 
autor şi al drepturilor conexe.
Mulţi experţi consideră dreptul 
de autor ca un element cheie al 
eficienţei oricărei strategii de 
dezvoltare. În Europa, industriile 
de drept de autor supranumite 
industriile culturale au contribuit 
în anul 2000 cu peste 1,2 miliarde 
euro, producând o valoare 
adăugată de 450 miliarde euro, 
echivalând cu 53% din PIB-ul 
Europei.
Acest lucru este remarcabil cu atât 
mai mult cu cât aceste industrii 
sunt în mare parte alcătuite din 
întreprinderi mici şi mijlocii.
Fără o protecţie a drepturilor 
de autor şi drepturile conexe, 
autorii, interpreţii, producătorii, 
nu ar găsi mijloacele necesare atât 

pentru libertatea creaţiei cât şi 
pentru stimularea ei materială.
Abordarea strategică a 
potenţialului proprietăţii 
intelectuale va contribui la 
dezvoltarea economiei româneşti 
în tranziţie şi, în egală măsură la 
stimularea potenţialului creativ, 
la promovarea, conservarea şi 
valorificarea culturii româneşti în 
context european şi internaţional.
În numele Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, 
ca organ de specialitate în 
subordinea Guvernului României, 
doresc să mulţumesc conducerilor 
organismelor de gestiune colectivă 
pentru efortul lor continuu în 
aceşti ultimi ani pentru punerea 
în aplicare a prevederilor 
legale referitoare la gestiunea 
colectivă a drepturilor de autor, 
cu recomandarea de a colabora 
mai mult, nu doar acolo unde 
interesele le unesc ci şi acolo unde 
le despart, atunci când au în faţă 
„prietenul” comun, utilizatorul, 
cel care are obligaţii de plată 
faţă de titularii de drepturi 
reprezentaţi de acestea.

În această zi de 26 aprilie, 
importantă pentru întreaga lume, 
ne aflăm aici, împreună, pentru 
a reaminti tuturor celorlalţi, 
dar şi nouă înşine, că trebuie 
să protejăm creatorul şi creaţia 
sa, furnizori din totdeauna  
de confort spiritual, dar şi de 
confort material dacă ne gândim 
la cealaltă latură a proprietăţii 
intelectuale, proprietatea 
industrială, adică dreptul 
brevetelor, al mărcilor de fabrică 
şi de comerţ, al desenelor şi 
modelelor industriale, etc.
În general, şi în această zi în 
mod special, acţionăm pentru a 
convinge că protecţia titularilor de 

Continuare în pagina 4

Director General ORDA 
(Oficiul Român Pentru 
Drepturile de Autor), cu 
ocazia “Zilei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale”.

Mesajul  
Doamnei 
Rodica Pârvu,  

D
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Programul reuniunii  din  26 Aprilie 2005
„Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale”

1000 Deschiderea reuniunii. Cuvânt introductiv – Rodica PÂRVU, Director General al ORDA
 Mesajul Directorului General al OMPI - Geneva cu ocazia „Zilei 
 Mondiale a Proprietăţii Intelectuale” – prezintă Eugen VASILIU, 
 Director General Adjunct al ORDA

1010 Cuvântul de salut al doamnei Monica Octavia MUSCA – ministrul  culturii şi cultelor

1015-1100 Cuvântul de salut al invitaţilor din partea altor autorităţi cu competenţe în apărarea 
 drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în România (Parchet, Ministerul Justiţiei, 
 IGPR, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră, Vama)

1100-1130 Pauză cafea (vizitarea expoziţiei de afişe din holul Ministerului Culturii şi Cultelor, cu 
 tema „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale”

1130-1300 Prezentările organismelor de gestiune colectivă (obiective şi  realizări  pe anul 2004)

1300 Acordarea de distincţii pentru persoanele care au încasat cele mai mari drepturi de autor 
 sau drepturi conexe în anul 2004
 Acordarea de distincţii celor mai mari plătitori de drepturi de autor şi drepturi conexe

1330 Alegerea, prin votul participanţilor la reuniune, şi premierea de către ORDA a celui mai 
 reuşit afiş de eveniment cu tema „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale”
 Lansarea „Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale” iniţiată de Asociaţia 
 Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Universitatea Nicolae Titulescu.

1400 Libaţiuni

Persoana de contact pentru probleme organizatorice :  Gabriela GREGORIAN - Relaţii cu Publicul;  
Tel./Fax :  212 5070, 212 5080, 2125090 sau 317 5070, 317 5080, 317 5090; Mobil : 0722 352 813;  e-mail :  
gabrielagregorian@yahoo.com sau orda@kappa.ro

drepturi de autor şi drepturi conexe este necesară şi utilă.
Pentru cei care nu înţeleg, înţeleg mai greu sau nu vor să înţeleagă acest lucru, rezervăm calea coercitivă. 
Legislaţia necesară există, trebuie doar să fie folosită corect şi cu bună credinţă de ambele părţi, titular şi 
utilizator.
Să nu uităm că nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage consecinţe negative din toate 
punctele de vedere, de la prejudicierea titularilor de drepturi şi a bugetului statului până la împiedicarea 
creării unui mediu de afaceri sănătos, competitiv, atractiv pentru investitori şi poate conduce la amprentarea 
negativă a imaginii României şi a guvernanţilor săi din cauza neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin 
semnarea unor tratate, convenţii sau acorduri internaţionale.

Continuare din pagina 3
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O ORGANIZAŢIE 
PENTRU VIITOR

În secolul al XXI-lea, 
proprietatea intelectuală 
va juca un rol din ce în ce 
mai important pe scena 
internaţională. Lucrări 
ale minţii – proprietatea 
intelectuală – cum ar fi 
invenţii, concepte, branduri, 
cărţi, muzică şi filme, sunt 
folosite acum şi consumate 
cu plăcere în orice colţ al 
mapamondului.
Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale 
(OMPI) este o organizaţie 
internaţională menită să 
asigure că drepturile creatorilor 
şi deţinătorilor de proprietate 
intelectuală sunt respectate 
în toată lumea şi că autorii 
şi inventatorii sunt astfel 
recunoscuţi şi răsplătiţi pentru 
ingeniozitate. 
Numărul statelor membre 
OMPI a ajuns la 182 (din 
listele disponibile), peste 90 % 
dintre statele lumii – ceea ce 
reflectă importanţa crucială şi 
relevanţa muncii din spatele 
Organizaţiei.
În noul mileniu, OMPI va 
trebui să facă faţă unor noi 
provocări. Una dintre cele 
mai urgente este nevoia 
Organizaţiei şi Statelor 
membre să se adapteze şi să 
înceapă să profite de pe urma 
schimbării tehnologiei la scară 
largă, mai ales în domeniul 
informaţional şi al Internetului. 
Sub conducerea Directorului 
General, Dr. Kamil Idris, şi în 
cooperare strânsă cu statele 
membre, OMPI are încredere 
în depăşirea acestor provocări.  

Anul 1883 a marcat semnarea 
Convenţiei de la Paris pentru 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale, 
primul tratat internaţional major 
conceput să ajute indivizii dintr-
o anumită ţară să îşi protejeze 
creaţiile într-o altă ţară sub 
forma drepturilor de proprietate 
industrială, cunoscute ca:

 • invenţii (brevete)
 • mărci de comerţ
 • design industrial 

Convenţia de la Paris a intrat 
în vigoare în 1884 cu 14 state 
membre, care au înfiinţat un Birou 
Internaţional care să se ocupe de 
sarcinile administrative, cum ar 
fi organizarea întâlnirilor statelor 
membre.
În 1886, în arena internaţională 
a intrat copyright-ul prin 
convenţia de la Berna pentru 
Protecţia Operelor Literare şi 
Artistice. Scopul acestei convenţii 
era să ajute creatorii din toate 
statele membre să îşi protejeze 
drepturile la nivel internaţional, să 
controleze şi să fie plătiţi pentru 
operele lor creative ca:
 • romane, nuvele, poezii, 
    piese de teatru;
 • melodii, opere, vodeviluri, 
    sonate; 

• desene, picturi, sculpturi, opere 
arhitecturale.

Ca şi Convenţia de la Paris, 
Convenţia de la Berna a 
înfiinţat un Birou Internaţional 
care să îndeplinească sarcini 
administrative. În 1893, aceste 
două birouri s-au unit şi au 
format organizaţia internaţională 
Birourile Internaţionale Unite 
pentru Protecţia Proprietăţii 
Intelectuale (cunoscută mai bine 
după acronimele sale franţuzeşti 
- BIRPI). Cu sediul În Berna, 
Elveţia, cu un personal de şapte 
oameni, această organizaţie 
modestă a fost precursoarea 
OMPI – o entitate dinamică de 
182 de state membre, un efectiv 
de 938 de oameni, din 95 de ţări 
şi cu o misiune şi un mandat în 
continuă dezvoltare.

Cum importanţa proprietăţii 
intelectuale a crescut, structura şi 
forma Organizaţiei s-a schimbat 
şi ea. În 1960, BIRPI s-a mutat 
de la Berna la Geneva pentru a fi 
mai aproape de Naţiunile Unite şi 
alte organizaţii internaţionale. Un 
deceniu mai târziu, după aplicarea 
Convenţiei pentru Stabilirea 
Organizaţiei Internaţionale a 
Proprietăţii Intelectuale, BIRPI 

OMPI
ÎNCEPUTUL
Rădăcinile Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale se trag 
încă din anul 1883 când Johannes Brahms compunea  a treia Simfonie 
a sa, Robert Louis Stevenson scria Insula Comorii, iar John şi Emily 
Roebling terminau lucrările la podul New York’s Brooklyn.
Nevoia de protecţie internaţională a proprietăţii intelectuale a 
apărut când expozanţii străini au refuzat să participe la  Expoziţia 
Internaţională a Invenţiilor la Viena, în 1873, deoarece le era teamă că 
ideile lor ar putea fi furate şi exploatate comercial în alte ţări.
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a devenit OMPI, trecând prin 
reforme structurale şi a înfiinţat 
un secretariat care să răspundă în 
faţa Statelor membre.
În 1974, OMPI a devenit agenţie 
specializată a sistemului de 
organizaţii al Naţiunilor Unite, 
cu un mandat de administrare a 
problemelor legate de proprietatea 
intelectuală recunoscut de statele 
membre ONU.
OMPI şi-a extins rolul şi 
a demonstrat mai departe 
importanţa drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
organizarea comerţului global 
în 1996, intrând într-un acord 
de cooperare cu Organizaţia 
Mondială a Comerţului.

Evenimente Majore: 
1883 - 2002

• 1883: Convenţia de la Paris 
• 1886: Convenţia de la Berna 
• 1891: Acordul de la Madrid 
• 1893: Înfiinţarea BIRPI 
• 1925: Acordul de la Haga
• 1960: BIRPI se mută la Geneva
• 1967: Convenţia OMPI
• 1970: Înfiinţarea OMPI 
• 1970: Tratatul de Cooperare 
pentru Brevet 
• 1989: Protocol la Acordul de la 
Madrid 
• 1996: Tratatul OMPI pentru 
Copyright 
• 2000: Tratatul Legii Brevetării 
• 2002: Intră în vigoare tratatele 
OMC şi TIRF (Tratatul

Internaţional al Reprezentaţiilor şi 
Fonogramelor)
În 1898, BIRPI administra 
doar 4 tratate internaţionale. 
Azi, succesoarea sa, OMPI, 
administrează 23 de tratate (dintre 
care două împreună cu alte 
organizaţii internaţionale) şi are 
un program bogat şi variat prin 

statele membre si secretariat, care 
doreşte să:
• armonizeze legislaţia şi 
procedurile naţionale cu privire la 
proprietatea intelectuală;
• furnizeze servicii cu 
aplicabilitate internaţională 
pentru drepturile de proprietate 
industrială;
• transfere informaţii despre 
proprietatea intelectuală;
• ofere asistenţă legală şi tehnică 
pentru dezvoltare şi pentru  
alte ţări;
• faciliteze rezolvarea disputelor 
cu privire la proprietatea 
intelectuală privată
• pună la punct tehnologie 
informaţională pentru depozitare, 
acces şi folosire a informaţiilor 
importante de proprietate 
intelectuală.

Aceste sarcini sunt stabilite astfel:
Convenţia de la Paris pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale 
Convenţia de la Berna pentru 
Protecţia Operelor Literare şi 
Artistice 
Convenţia de la Roma pentru 
Protecţia Interpreţilor, 
Producătorilor de Fonograme şi 
Organizaţiilor de Difuzare.
Tratatul de la Nairobi asupra 
Protecţiei Simbolului Olimpic
Acordul de la Madrid pentru 
Împiedicarea Falsificării 
Indicatoarelor Sursei Produselor
Tratatul Legii Mărcilor de Comerţ
Convenţia de la Bruxelles cu 
privire la Distribuţia Semnalelor 
pentru Programe transmise prin 
Satelit
Tratatul OMPI pentru Copyright
Tratatul OMPI al Reprezentaţiilor 
şi Fonogramelor
Tratatul Legii Brevetării

DEZVOLTAREA LEGII 
INTERNAŢIONALE 
PENTRU 
PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ

Un segment important din 
activităţile OMPI în promovarea 
protecţiei proprietăţii intelectuale 
este dezvoltarea continuă şi 
aplicarea normelor şi standardelor 
internaţionale. 

Organizaţia administrează la acest 
moment 11 tratate care au stabilit 
drepturi agreate internaţional 
şi standarde comune pentru 
protejarea acestora, pe care statele 
semnatare le aplică pe teritoriul 
propriu. 
În timp ce pietrele de hotar ale 
OMPI rămân Convenţiile de la 
Paris şi de la Berna, alte tratate 
au lărgit şi au adâncit protecţia 
pe care o oferă şi au cuprins 
schimbările tehnologice şi noi 
domenii de interes. Două exemple 
recente sunt Tratatul OMPI al 
Reprezentaţiilor şi Fonogramelor 
şi Tratatul OMPI pentru 
Copyright. Aceste tratate conţin 
regulile de bază care actualizează 
pentru era Internetului protecţia 
internaţională a copyright-ului şi 
drepturile derivate şi care au intrat 
în vigoare în 2002.
Până şi cel mai bine pus la punct 
tratat e lipsit de forţă dacă statele 
membre nu cer îndeplinirea 
prevederilor, aşa că OMPI 
încurajează în mod activ statele să 
semneze tratatele sale să le pună 
în aplicare. 

OMPI a iniţiat de asemenea 
o nouă politică de adaptare la 
schimbările rapide în domeniul 
proprietăţii industriale, folosind 
noi metode de accelerare a 
dezvoltării principiilor şi regulilor 
internaţionale armonizate. 
Adoptarea recomandărilor 
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internaţionale pentru protecţia 
mărcilor renumite în 1999, licenţe 
pentru mărci de comerţ în 2000 
şi pentru protecţia mărcilor pe 
Internet în 2001, completează 
abordarea tradiţională asupra 
iniţierii standardelor legale 
internaţionale.

Tratatul Legii Brevetării
Un tratat internaţional armonizat 
pe tema formalităţilor pentru 
brevetare, Tratatul Legii Brevetării 
a fost adaptat în Iunie 2000, 
pentru standardizarea cerinţelor 
divergente aplicate în sistemele 
naţionale şi internaţionale.
Utilizatorii sistemelor de brevetare 
vor putea astfel să se bazeze pe 
procedee simple şi previzibile 
pentru completarea formularelor 
de brevetare naţională şi 
regională. Tratatul va intra în 
vigoare după ce zece state vor fi 
depus instrumentele proprii de 
ratificare sau accesiune.
  

PUNERE ÎN VIGOARE

În comerţul internaţional, 
punerea eficientă în vigoare în 
fiecare ţară necesită o abordare 
internaţională. OMPI a înfiinţat 
un Comitet Consultativ pentru 
punerea în vigoare a Drepturilor 
de Proprietate Industrială. 
Abordarea pe care o transmite 
comitetul este ca statele membre 
să se concentreze împreună 
asupra provocărilor reale pe 
care le întâmpină toate statele 
membre în implementarea 
procedurilor practice de punere 
în vigoare a drepturilor, şi să 
investigheze cele mai bune 
practici şi proceduri care pot fi 
folosite efectiv pentru a pune în 
vigoare drepturile de proprietate 
industrială în acelaşi timp cu 
ţinerea timpului şi costurilor 
administrative sub control. În 
acest plan, comunicarea între 

statele membre se va intensifica, 
precum şi comunicare între statele 
membre şi agenţiile cu proprietăţi 
industriale, pentru a creşte 
cooperarea în aplicarea eficientă.
 

AGENDA DIGITALĂ 
-COMERŢUL 
ELECTRONIC

Odată cu creşterea dramatică a 
utilizării Internetului, în mod 
special pentru comerţ electronic 
şi schimb de informaţii şi 
cunoştinţe, sistemul proprietăţii 
intelectuale capătă o importanţă 
crucială pentru dezvoltarea 
ordonată a societăţii digitale. În 
schimb, Internetul aduce mai 
multe şanse şi provocări complexe 
pentru comunitatea proprietăţii 
intelectuale.
Prin Agenda Digitală 
– un program de lucru pentru 
Organizaţie pentru următorii 
ani, OMPI răspunde confluenţei 
Internetului, tehnologiei digitale 
şi sistemului de proprietate 
intelectuală. Organizaţia 
formulează, prin discuţii şi 
negocieri la nivel internaţional, 
răspunsuri potrivite care vor 
încuraja diseminarea şi utilizarea 
proprietăţii intelectuale cum ar fi 
muzica, filmele, comercializarea 
cunoştinţelor prin Internet, dar 
va asigura deopotrivă protecţia 
creatorilor şi proprietarilor 
drepturilor.
Agenda Digitală doreşte de 
asemenea să integreze ţările în 
dezvoltare în mediul Internetului, 
inclusiv prin folosirea OMPInet 
şi a transmiterii electronice a 
informaţiei şi serviciilor. De 
asemenea se concentrează pe 
adaptarea formularelor şi aplicării 
legii pentru tranzacţiile pe 
Internet şi pe emiterea unor noi 
norme în acest sens. 
Pentru că multe dintre teme 

afectează diferite sectoare 
ale societăţii şi guvernului, la 
nivel naţional şi internaţional, 
OMPI doreşte să coordoneze 
şi să se asigure că sunt găsite 
soluţii eficiente şi consistente la 
problemele comune.
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www.arena.com.ro
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CopyRo
Societatea Colectivă a 
Drepturilor de Autor-
succesor legal al Fondului 
Literar din Romania

Anul viitor se vor împlini 100 de ani 
de la Congresul drepturilor de autor ce 
s-a desfăşurat la Bucureşti. După cum 
se vede România era atunci o ţară nu 
doar pe deplin europeană ci chiar în 
primul rând al statelor care au văzut în 
respectarea proprietăţii intelectuale un 
semn de civilizaţie şi progres.

Astăzi, Legea drepturilor de autor, 
adăugită în ultima perioadă, reprezintă 
un suport serios pentru justificarea 
dreptului României de a fi parte a 
comunităţii europene. Dar a avea o Lege 
nu înseamnă a avea şi o practică. Pentru 
punerea în practică a Legii este nevoie  

de o conlucrare serioasă între autorităţile 
statului şi deţinătorii de drepturi. Ea, fără 
îndoială, există dar trebuie amplificată 
până la crearea unui climat favorabil 
în socitetate faţă de ceea ce se cheamă 
„proprietate intelectuală“. 

Deocamdată mentalul colectiv românesc 
nu este foarte pregătit să înţeleagă că 
„proprietatea intelectuală“ este la fel de 
puternică şi de justificată ca orice alt 
fel de „proprietate“. Caracterul eteric 
al „proprietăţii intelectuale“ trebuie 
consolidat prin schimbarea mentalităţii, 
prin educaţie şi chiar prin acte de justiţie, 
dacă este cazul.

Conlucrarea tuturor celor interesaţi în 
respectarea oricărui tip de proprietate 
priveşte mai cu seamă „proprietatea 
intelectuală“. Respectul ei este respectul 
de sine şi proba verităţii unui stat de 

Respectul pentru proprietatea 
intelectuală este azi, în epoca 
Internetului, a satului planetar, unul 
din criteriile care definesc gradul de 
civilizaţie al unei ţări. De ce? Pentru 
că respectarea dreptului de proprietate 
intelectuală nu poate fi asigurată acolo 
unde sărăcia, corupţia, abuzul, în general 
ignorarea LEGII ca principiu declarat, 
sunt realităţi diurne. 
În ţările unde este respectată LEGEA, 

postulat acceptat necondiţionat de 
comunitate, este creat şi cadrul juridic şi 
organizatoric necesar implementării ei.  
Protejarea şi stimularea creativităţii se 
asigură printr-un sistem juridic relativ 
simplu, bazat pe principiul vechi de 
când lumea „foloseşti, deci plăteşti”.  
Creatorii, adică autorii, artiştii interpreţi 
şi producătorii, cei care participă efectiv 
la actul creaţiei, primesc o remuneraţie 
de la cei care le folosesc comercial 
înregistrările. Pot exista şi alţi beneficiari 
de drepturi de proprietate intelectuală 
decât creatorii? Asistăm în ultima vreme 
la o ofensivă spre aceste drepturi din 
partea celor care dau bani. Oare simplul 
fapt că o persoană fizică sau juridică 
investeşte bani într-o producţie artistică 
generează automat acelei persoane şi 
drepturi de proprietate intelectuală 
asupra operei creată de alţii? Dacă da, 
atunci, consecvent şi sponsorii ar trebui 
să ridice pretenţii!!!
România a realizat în ultimii ani progrese 
semnificative în punerea în practică a 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
inclusiv cele ale artiştilor interpreţi. 
Desigur, acest efort uriaş pentru ca 
prevederile legale şi consecinţele lor 
financiare să fie azi percepute, înţelese 
şi acceptate de toţi actorii de pe piaţă 
ca un fapt normal nu a însemnat şi o 
evoluţie lineară, constantă. Ea însă este 
evident pozitivă din punctul de vedere 
al titularilor de drepturi. La nivelul 

CREDIDAM
Centrul Român Pentru 
Administrarea Drepturilor 
Artiştilor Interpreţi

drept. Cu siguranţă, suntem pe drumul 
cel bun.

EUGEN URICARU
Presedintele CopyRO

CopyRO
Str. Caderea Bastiliei nr.62,

sector 1 - Bucuresti
e-mail: fondlit@fx.ro

Tel. 314 22 51
fax 210 99 64

www.copyro.ro

anului 2005 altfel decurge dialogul sau 
negocierea între părţi comparativ cu 
primele negocieri începute în anul 1999.
Rămânem convinşi că orice dezbatere pe 
acest subiect, drepturile de proprietate 
intelectuală, este binevenit cu condiţia 
să nu dărâmăm ceea ce s-a construit atât 
de greu.
Să fie oare această evoluţie o variantă 
contemporană a baladei meşterului 
Manole? Ar fi prea trist. Noi credem că 
nu. 
Oare putem găsi în noi forţa de a ne uni 
şi a depăşi acele blocaje inutile, care, în 
ultimă instanţă, nu servesc nimănui? Noi 
credem că da.

Ştefan Gheorghiu
Preşedintele CREDIDAM

CREDIDAM
Str. Jules Michelet nr: 15-17, 

sector 1 - Bucuresti
e-mail: office@credidam.ro

Tel./Fax: 650 20 54; 307 92 00(01); 
0724567205

www.credidam.ro
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Creaţia plastică 
– proprietate intelectuală
În vremurile pe care le considerăm cu 
desăvârşire revolute pentru România 
creaţia plasticienilor români şi, în genere, 
a creatorilor de artă vizuală, era în mare 
parte o proprietate vag definită, era un 

fel de bun al întregului popor. Cât de 
intelectuală considera atunci  poporul 
că este această proprietate e o afirmaţie 
care poate naşte multe, multe, discuţii, 
intelectuale sau ... proletare.

Începând cu anul 1996, Parlamentul 
României a reparat acest anacronism şi a 
legiferat statutul  proprietăţii intelectuale 
şi, implicit, al creatorului de artă vizuală, 
recunoscând locul şi rolul creaţiei 
artistice, beneficiul şi protecţia de care 
se vor  bucura autorul. Nu e puţin lucru. 
E o recunoaştere şi, totodată,  un semn 
de gratitudine. E o legătură firească 
şi umană a autorului cu societatea, 
necesară şi reparatorie pentru artistul 
român. Tot cu acest prilej şi reglementate 
de către aceeaşi lege s-au pus bazele 
moderne şi democratice ale  protecţiei 
legale privind utilizarea artei mondiale în 

VISARTA
Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în 
domeniul Artelor Vizuale

Drepturi de Autor în 
Cinematografie – audiovizual 
– Societatea Autorilor 
Români din Audiovizual.

26 Aprilie Ziua Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale.
 Constituţia României, după mai mult 
de o jumătate de secol, plus 13 ani de 
bine dirijate confuzii, revizuieşte, în anul 
2003, în termeni fireşti la Art.41, (2): 
„Proprietatea privată este garantată şi 
ocrotită în mod egal de lege, indiferent 
de titular”.
 Unii, de pe margini, ar vrea să vadă, 
interesat bineînţeles, în această definiţie, 

referinţa la proprietatea materială. Dar 
oricine, în deplinătatea facultăţilor 
morale , nu poate să nu înţeleagă şi  
proprietatea intelectuală, garantată şi 
ocrotită în mod egal de lege, indiferent 
de titular.
 În fapt, proprietate intelectuală este 
recunoscută de când se scrie istorie. Dacă 
n-ar fi aşa, astăzi nu am ştii că „Odisea” şi 
„Iliada” au un autor, Homer, că Euripide 
a urcat pe scenă „Troienele”, că „Divina 
Comedie” este creată de Divinul Dante. 
De altfel, pe vremurile lui Homer sau 
Dante, autorii, artiştii, se bucurau de 
cea mai înaltă stimă. Papa Julius II se 
înclina în faţa lui Michelangelo pe care 
l-a onorat în aur pentru Capela Sixtină, 
„acest univers în mişcare”. (Vasari).

Cu toate acestea, în vremurile noastre, 
Secolul 21, pe la noi, şi prin alte părţi 
întârziate, proprietatea intelectuală  se 
vrea înţeleasă mai degrabă o formă 
imaterială, abstractă. De aceea se şi 
fură fără prea multe remuşcări de 
conştiinţă. Ironia face ca CD writer-ul 
din calculator, care copiază ilicit muzică 
sau filme, să fie de asemenea o creaţie 
intelectuală. Dar, chiar dacă orice operă 
intelectuală are şi un suport material, o 
carte, un disc, o peliculă cinematografică, 
pe care le cumperi, dincolo de tipar, de 

DACIN SARA
înregistrare, există o proprietate care, cel 
puţin moral este eternă. 
 OMPI, Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale încearcă de la o 
vreme să impună şi pe tărâmul românesc 
respectul pentru artă, creatori, artişti, şi 
pentru operele lor, rod de nepreţuit al 
minţii omului.

ORDA, organizaţiile de gestiune colectivă 
a drepturilor de autor şi conexe, printre 
care se numără şi DACIN SARA  trimit 
un salut cordial tuturor creatorilor de 
opere intelectuale din lumea întreagă, 
cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale.

Mircea Mureşan
Regizor de film
Director General 
DACIN SARA

DACIN SARA
Str. Dem. 1. Dobrescu nr.4-6, intr.B, 

et.3/50, sector 1 - Bucuresti
e-mail: dacinsara@pcnet.ro

Tel./Fax 314 57 31
Fax 315 84 83

România şi a artei româneşti în Europa 
şi în lume.
Mai timid şi mai târziu, plasticienii, 
fotografii, arhitecţii, creatorii de artă 
vizuală cum sunt numiţi într-o singură 
sintagmă,  au înţeles rolul acestei 
necesare protecţii legale, s-au organizat 
şi au început să culeagă beneficiul ce li se 
cuvine în calitatea de autori, deţinători 
de proprietate intelectuală.
VISARTA salută iniţiativa sărbătoririi la 
26 aprilie a Zilei mondiale a proprietăţii 
intelectuale şi se bucură că în Romînia 
un astfel de eveniment nu trece 
neobservat.

Alexandru Ghilduş, 
Preşedinte 

VISARTA
Str. Nicolae Iorga 21, sector 1 - 711171 

Bucuresti
e-mail: visarta@go.ro; 

             visarta@hotmail.com
Tel./Fax: 313 03 98
Mobil: 0745 035236

www.visarta.ro
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UCMR-ADA are o traditie bogata in 
gestiune a drepturilor de autor, incepand 
din 1920, la initiativa compozitorilor 
Ion Nonna Otescu si Constantin 
Brailoi. Acestia au infiintat Societatea 
Compozitorilor, care a existat sub 
aceasta titulatura pana in 1956, cand s-a 
transformat in Uniunea Compozitorilor 
si Muzicologilor din Romania.
Prima presedintie a Societatii 
Compozitorilor a apartinut marelui 
compozitor roman George Enescu. 
Organizarea si modul de functionare 
a Societatii Compozitorilor a fost 

implementata in Romania de un 
inspector francez (de origine romana), 
dupa modelul SACEM (Franta).
Societatea Romana a Compozitorilor 
a aderat la CISAC in 1929. Primele 
contracte de reprezentare reciproca au 
fost cu SACEM, ASCAP (SUA), PRS 
(Marea Britanie) si SABAM (Belgia).

De elaborarea tarifelor si a 
metodologiilor de aplicare s-a ocupat 
un grup de compozitori, coordonat de 
Ministerul Culturii, in baza Decretului 
321/1956. Prin acest decret s-a statuat 
cadrul legal de elaborare a normelor si 
tarifelor aplicate.
In aceasta perioada, artistii trebuiau 
sa creeze la comanda. Uniunea 
Compozitorilor si Muzicologilor 
urmarea drepturile de folosinta 
ale autorilor ca rezultat al difuzarii 
operelor acestora. UCMR si-a continuat 
activitatea si in perioada comunista, cu 
toate ca activitatea sa a fost limitata de 
catre regimul comunist, nemaiputand 
sa colecteze si sa distribuie drepturile de 
autor datorate autorilor straini, conform 
contractelor de reprezentare reciproca 
incheiate de Societatea Compozitorilor.
In anul 1990, prin decretul nr. 27/1990, 
Uniunile de Creatie dobandesc 
independenta totala si implicit UCMR a 
continuat traditia interbelica, inceputa 
sub patronajul lui George Enescu. 
Incet, incet a fost refacut sistemul de 
contracte de reprezentare reciproca, 
ne-am afiliat din nou la CISAC  si BIEM, 
iar redeventele colectate de UCMR au 
crescut in valoare de la an la an.

UCMR-ADA
Uniunea Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România
Asociaţia Drepturilor 
de Autor

UCMR a functionat ca asociatie 
profesionala si organism de gestiune 
concomitent, pana in iulie 1996, cand 
a aparut legea drepturilor de autor si 
conexe nr. 8/1996. La acest moment, 
departamentul de drepturi de autor din 
cadrul UCMR s-a desprins de societatea-
mama si a devenit o societate de gestiune 
colectiva de sine statatoare -UCMR 
-ADA.
UCMR-ADA este la momentul de fata 
cea mai puternica societate de gestiune 
colectiva din Romania, reprezentand 
practic tot repertoriul mondial, avand 
un personal calificat si eficient, inclusiv 
o retea bine dezvoltata de inspectorate 
inter-judetene, care acopera eficient 
intreg teritoriul national.
Aproape 5000 de autori romani si peste 
2,5 milioane de autori straini reprezentati 
de UCMR-ADA pe baza contractelor 
de reprezentare reciproca au incredere 
in capacitatea noastra de a le colecta 
redeventele cuvenite pentru exploatarea 
operolor muzicale ce le apartin si de a-i 
reprezenta in relatia, mereu dificila, cu 
utilizatorii de muzica.

Adrian IORGULESCU
Presedinte

UCMR-ADA
Calea Victoriei 141, sector 1 - Bucureşti

 e-mail: ada@dnt.ro
Tel. 212 79 77

Fax: 211 8577, 212 5880
www.ucmr-ada.ro

Urări de bine tuturor

Nu puteam să trecem cu vederea marea sărbătoare ce urmează. CREDIDAM speră ca toţi să primiţi lumina 
pascală în suflete, să aveţi parte de sănătate şi bucurii si de ce nu, Iepuraşul să vă aducă dragoste şi toate 
darurile aşteptate. Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!


