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- Avocat (2002), în prezent asociat în cadrul SCPA „Roş şi asociaţii” Bucureşti
(2015);
- Lector asociat dr. în cadrul Universităţii „Româno-Americane”, Facultatea de Drept
(2017);
- Doctor în drept – Specializarea Drept penal, cu tema „Protecţia penală a proprietăţii
intelectuale”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 2006;
- Cursuri postuniversitare, specializarea Drept civil şi comercial, Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, 2001-2002;
- Absolvent al cursului (ID) al Academiei de Proprietate Intelectuală din cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, Geneva, 2003.

 Activitate ştiinţifică
- Autor a 7 lucrări şi coautor a 20 lucrări publicate la edituri de prestigiu din România;
- Autor a 79 de studii, articole sau recenzii (69 autor şi 10 coautor) publicate în
11 reviste de specialitate.
 Alte activităţi
- Membru fondator şi vice-preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii
Intelectuale (2004);
- Membru fondator al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (2004);
- Redactor şef al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (2004);
- Membru în Consiliul ştiinţific şi editorial al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii
Intelectuale (2004);
- Membru în Consiliul editorial al Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle
(2017).
- Membru al Uniunii Juriştilor din România (2005);
- Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale (2006);
- Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România (2017).
 Premii
- Premiul revistei „Dreptul” al Uniunii Juriştilor din România, pentru lucrarea
„Protecţia penală a proprietăţii intelectuale”, 2006;
- Diplomă de Excelenţă a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru
activitatea de promovare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, prin lucrarea
„Protecţia penală a proprietăţii intelectuale”, aprilie, 2007;
- Diplomă de Excelenţă a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru
activitatea de promovare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, prin lucrarea
„Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi”, aprilie 2009 (în coautorat).
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Mulţumiri
La realizarea prezentei lucrări au contribuit mai multe persoane care mi-au oferit cu
generozitate date, explicaţii, sugestii ori m-au susţinut „tacit” şi fără de care apariţia celei
de a III-a ediţii revizuită, completată şi adăugită nu ar fi fost posibilă.
M-am bucurat, ca de fiecare dată, de sugestiile şi lămuririle date de mentorul meu,
prof. univ. dr. Viorel Roş, preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii
Intelectuale şi director al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale.
Mi-au fost de un real folos datele completate, actualizate şi indexate pe care mi le-a
oferit Mirela Romiţan, redactor şef adjunct al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii
Intelectuale.
Mulţumesc pentru susţinere lui David Sebastian, Lorenei şi părinţilor mei.
De asemenea, mulţumesc domnului Nicolae Cîrstea – Preşedinte şi fondator al
Grupului editorial Universul Juridic, Pro Universitaria, Editura Neverland şi al ujmag.ro,
fără sprijinul căruia această carte nu ar fi apărut.
Autorul
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Din partea autorului

Din partea autorului
Deşi Albert Einstein spunea că „secretul creativităţii constă în a şti cum să-ţi ascunzi
sursele”, succesul primelor două ediţii ale lucrării „Dreptul proprietăţii intelectuale.
Bibliografie selectivă” m-a determinat să fac o revizuire şi completare a ediţiei a II-a,
apărută în anul 2010 (tot sub egida şi cu sprijinul Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale), şi să o pun la dispoziţia celor interesaţi.
Cei care vor răsfoi pentru prima dată această nouă ediţie a lucrării „Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă” se vor întreba, probabil, cui foloseşte această
înşiruire de nume şi indicaţii asupra titlurilor unor cărţi, articole sau studii din domeniul
dreptului proprietăţii intelectuale, a datei şi locului apariţiei acestora.
Răspunsul la această posibilă întrebare îl voi da tot eu, citând din operele unora dintre
cei mai de seamă specialişti români sau străini în materie:
– o carte despre bibliografie, spune specialistul francez Marcelle Beaudiquez, „oferă
informaţii rapide şi exacte specialiştilor în materie, localizează documentele şi orientează
cititorul către alte centre documentare care pot răspunde mai bine cerinţelor sale”1;
– bibliografia, în opinia profesorului Barbu Theodorescu, „este un mijloc de informare
rapidă şi completă în munca ştiinţifică. Pentru orice problemă, pentru orice preocupare,
cititorul este urmărit de grija unei documentări cât mai ample, cât mai actuale, vrând să
cunoască tradiţia şi noul în ştiinţă, artă, literatură, în orice domeniu de activitate
umană”2;
– în lumea cărţilor, spunea Louise-Noëlle Malclès, bibliografia este la fel de importantă, cum este, de exemplu, „busola exploratorului sau rigla de calcul a inginerului,
pentru că le deschide calea descoperirilor…”3;
– lucrările bibliografice, menţiona Cristina Popescu, conferenţiar universitar doctor în
cadrul Universităţii Bucureşti, „reprezintă unica modalitate viabilă prin care societatea îşi
poate satisface necesarul de informaţie fără a contraveni cerinţelor impuse de economia
de timp. Din această perspectivă, contribuţiile bibliografice la accelerarea progresului
culturii şi civilizaţiei sunt imperios necesare”4.
La fel ca şi în primele două ediţii, am dorit să semnalez şi să fac cunoscut, atât cât am
reuşit, cine, ce, unde, când, cum şi cât a scris şi publicat în România în domeniul proprietăţii intelectuale, apreciată, pe bună dreptate, de profesorul Viorel Roş a fi „ramura de
drept cu cea mai spectaculoasă evoluţie în ultimul secol”5.
Noua ediţie a lucrării este structurată în 6 părţi şi include 3.187 de referinţe bibliografice (în primele două ediţii au fost menţionate 2.338 de referinţe) privind lucrări
1

Marcelle Beaudiquez, Guide de bibliographie générale, Munchen, K.G. Saur, 1989, pp. 29-30.
Barbu Theodorescu, Istoria bibliografiei româneşti, Editura Enciclopedică Românească, Bucureşti,
1972, p. 17.
3
Louise-Noëlle Malclès, Manuel de bibliographie, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1969,
p. 30.
4
Cristina Popescu, În loc de prefaţă – O cauză câştigată pentru proprietatea intelectuală: bibliografia
specializată, în Ciprian Raul Romiţan, Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă, Ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 9.
5
Viorel Roş, Contrafacerea şi plagiatul în materia dreptului de autor. Retrospectivă istorică şi încercare
de definire, în „Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale” nr. 1/2004, p. 89.
2
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elaborate, publicate ori prezentate în cadrul unor evenimente ştiinţifice în România
de 2.975 de autori români sau străini în perioada 13 aprilie 1862 – 31 decembrie 2017:
PARTEA I
Bibliografie selectivă română în domeniul proprietăţii intelectuale publicată sau
prezentată în cadrul unor simpozioane, seminarii, colocvii, cursuri
1. Bibliografie selectivă română în domeniul proprietăţii intelectuale – în ordinea
alfabetică a autorilor
2. Tratate, teze de doctorat, cursuri, monografii, dicţionare, culegeri de practică
judiciară, culegeri de acte normative în domeniul proprietăţii intelectuale
3. Studii elaborate şi prezentate în cadrul unor simpozioane, seminarii naţionale,
mese rotunde, colocvii etc.
PARTEA a II-a
Bibliografie selectivă română în domeniul dreptului de autor, a drepturilor
conexe şi a drepturilor sui - generis ale fabricanţilor bazelor de date
1. Bibliografie selectivă română în domeniul dreptului de autor, a drepturilor
conexe şi a drepturilor sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
2. Bibliografie selectivă română în domeniul criminalităţii informatice.
PARTEA a III-a
Bibliografie selectivă română în domeniul proprietăţii industriale
1. În categoria creaţiilor noi tehnice sau estetice, asociate produselor industriale
1.1. În domeniul invenţiilor
1.2. În domeniul modelelor de utilitate
1.3. În domeniul brevetelor pentru noi soiuri de plante
1.4. În domeniul desenelor şi modelelor
1.5. În domeniul topografiilor de produse semiconductoare
1.6. În domeniul know-how-ului
2. În categoria semnelor distinctive ale activităţii de comerţ
2.1. În domeniul mărcilor de fabrică, de comerţ sau de servicii
2.2. În domeniul indicaţiilor geografice (indicaţiile de provenienţă şi denumirile de
origine)
2.3. În domeniul firmelor şi emblemelor
PARTEA a IV-a
1. Bibliografie selectivă română în domeniul concurenţei neloiale
PARTEA a V-a
1. Bibliografie selectivă română în domeniul francizei
PARTEA a VI-a
Practică judiciară. Decizii ale instanţelor de judecată. Studii de caz. Decizii ale
Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din legislaţia privind proprietatea intelectuală
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1. Practică judiciară. Decizii ale instanţelor de judecată. Studii de caz
1.1. Lucrări (cărţi) de practică judiciară în domeniul proprietăţii intelectuale
1.2. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind dreptul de autor şi
drepturile conexe
1.3. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind invenţiile şi
realizările tehnice
1.4. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind desenele şi
modelele
1.5. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind mărcile şi indicaţiile
geografice
1.6. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind nume de domeniu
Internet
1.7. Decizii penale în domeniul proprietăţii intelectuale
1.8. Studii de caz în domeniul proprietăţii intelectuale
1.9. Diverse materiale referitoare la practica judiciară
2. Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
unor prevederi din legislaţia privind proprietatea intelectuală
1.1. Decizii referitoare la legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe
1.2. Decizii referitoare la legislaţia privind brevetele de invenţiile
1.3. Decizii referitoare la legislaţia privind desenele şi modelele
1.4. Decizii referitoare la legislaţia privind mărcile şi indicaţiile geografice
1.5. Decizii referitoare la legislaţia privind combaterea concurenţei neloiale
1.6. Decizii referitoare la legislaţia conexă proprietăţii intelectuale
Comentariile asupra prezentei ediţii a lucrării „Dreptul proprietăţii intelectuale.
Bibliografie selectivă” cred că vor fi diverse. Dincolo, însă, de eventualele vorbe bune sau
de criticile ce se vor aduce cărţii de faţă, sunt convins că prin cuprinderea în acest volum a
unui număr semnificativ de referinţe bibliografice române din domeniul dreptului
proprietăţii intelectuale se facilitează, aşa cum am mai arătat, accesul celor interesaţi
(cercetători, cadre didactice, studenţi, masteranzi, judecători, procurori, avocaţi, consilieri
juridici, consilieri în proprietate industrială etc.) la acest „tezaur cultural”, cum îl numeşte
Cristina Popescu6, acumulat de România în aproape 155 de ani de existenţă a acestor
drepturi în ţara noastră.
Şi pentru realizarea acestei ediţii au fost consultate atât surse primare (teze de doctorat,
tratate, cursuri, monografii, dicţionare, culegeri de practică judiciară, culegeri de legislaţie,
reviste ştiinţifice, materiale elaborate şi prezentate în cadrul unor simpozioane, seminarii,
mese rotunde, cursuri, comunicări ştiinţifice etc.), cât şi alte surse (cataloage, bibliografii,
repertorii, fişiere etc.) aflate în următoarele biblioteci publice sau private: Biblioteca
Academiei Române, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară,
Biblioteca Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei
Române, Biblioteca Uniunii Juriştilor din România, Biblioteca Baroului Bucureşti,
Biblioteca Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Biblioteca Oficiului de Stat pentru
6

Cristina Popescu, Pledoarie pentru bibliografie, în „Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării”,
Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, vol. 11/2007, 2008, p. 160.
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Invenţii şi Mărci, Biblioteca Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale,
Biblioteca Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Biblioteca Universităţii
„Româno-Americane”, Biblioteca SCPA „Roş şi Asociaţii” şi Biblioteca personală a
autorului.
Ştiind că nu există cărţi inutile, dar nici cărţi perfecte, cer cuvenitele scuze dacă în
paginile de faţă nu veţi găsi un reper bibliografic care vă interesează şi, de aceea, voi
aprecia, în mod deosebit, orice semnalare cu privire la omisiuni ori inadvertenţe,
asigurându-vă că mă voi strădui să le completez într-o ediţie viitoare.
Orice sugestie referitoare la această ediţie sau încredinţarea unor materiale bibliografice ce vor fi incluse într-o viitoare lucrare se poate face la adresa de e-mail a Asociaţiei
Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale: office@asdpi.ro.
Pentru toate acestea vă mulţumesc anticipat.
Ciprian Raul Romiţan
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PARTEA I
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ROMÂNĂ ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE PUBLICATĂ
SAU PREZENTATĂ ÎN CADRUL UNOR SIMPOZIOANE,
SEMINARII, COLOCVII, CURSURI
1. Bibliografie selectivă română în domeniul proprietăţii intelectuale
– în ordinea alfabetică a autorilor –
A
ACSINTE Mihai, Piesa auto „after market”, produs original sau contrafăcut?, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi piratarea în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30
octombrie 2015.
ADAM Nicolaie, Dobândirea de către marcă a caracterului distinctiv prin folosire, în
„D” nr. 10/2010, pp. 112-146.
ADOCHIŢEI Cristian, Infracţiuni pe Internet: Hărţuirea electronică, în „D” nr. 7/2002,
pp. 49-52.
ADOCHIŢEI Cristian, Infracţiuni prin recurgerea sau având ca obiect înalta
tehnologie, în „D” nr. 1/2003, pp. 146-149.
ALBANI Ioana, Mijloace specifice de investigare în sisteme informatice, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4
octombrie, 2007.
ALBERT Ştefan; JORA Cristian, Aspecte cu privire la protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală. Probleme din practica instanţelor de judecată 2001-2003, în
„RRDPI” nr. 1/2005, pp. 7-24.
ALBU Oana, Numele de domeniu nu reprezintă un drept anterior de proprietate
industrială, în „RRPI” nr. 1-2/2012, pp. 83-85.
ALBU Oana; GRECU Elena, Mărcile notorii şi cele uzuale, în „RRPI” nr. 5-6/2012,
pp. 95-97.
ALBUŞEL Irina; BUDILEANU Cristiana, Proprietate intelectuală. Drepturi de
autor. Mărci, Brevete. Jurisprudenţă CJUE în procedura trimiterilor preliminare,
Volumul I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, 258p. La pp. 255-258 Index legislaţie.
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ALDESCU Adriana, Protecţia în străinătate a invenţiilor româneşti, Studiu prezentat
la Simpozionul OSIM „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale în
România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
ALDOIU Mircea, Scurtă istorie a aviaţiei române, în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 45-54.
ALECSANDRU Petre; ALECSANDRU Ştefan, Măsurarea energiei termice, în
„RRPI” nr. 1/ 2005, pp. 58-64.
ALECU Gheorghe; BARBĂNEAGRĂ Alexei, Reglementarea penală şi investigarea
criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic, Editura Pinguin Book, Bucureşti,
2006, 271 p. Bibliografie la pp. 263-271.
ALEXANDRU Veronica, Protecţia internaţională a dreptului de autor, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2009, 229 p. Bibliografie la pp. 219-229.
ALEXE Vlad, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale şi dezvoltarea
economico-socială, în „IE” nr. 9/2002, pp. 56-61.
AMBRUŞ B., Dezvoltarea mişcării de invenţii şi inovaţii în R.P. R., Institutul de
Informare şi Documentare Tehnică, Bucureşti, 1965.
AMZA Tudor; AMZA Cosmin Petronel, Criminalitatea informatică, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2003, 520 p., Glosar pp. 493-508.
ANDREI Ana; BERDE Sofia; BÂLBÂIE Elisabeta, Cercetare - inovare, de la idee la
valorificare, în „RRPI” nr. 1/2009, pp. 49-56.
ANDRONACHE Paul, Oficiul suedez de înregistrări şi brevete – scurtă prezentare, în
„RRPI” nr. 1/1995, pp. 30-31.
ANDRONACHE Paul, Câteva consideraţii legate de depunerea unei cereri internaţionale de brevet prin procedura Tratatului de colaborare în domeniul brevetelor, în
„RRPI” nr. 1-2/2000, pp. 64-70.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
(II), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 48-55.
ANECHITOAE Constantin, Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a
2-a, Editura Bren, Bucureşti, 2008, 338 p. Bibliografie la pp. 330-338.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
(III), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 33-43.
ANECHITOAE Constantin, Avantajele protecţiei desenelor şi modelelor comunitare,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul comunitar”, organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai 2008.
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ANECHITOAE Constantin, Drepturile privind desenele şi modelele comunitare,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul
comunitar”, organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai
2008.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
(IV), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 89-94.
ANECHITOAE Constantin, Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a
4-a, Editura Bren, Bucureşti, 2009, 352 p. Bibliografie la pp. 341-352.
ANECHITOAE Constantin, Operele „orfane” şi operele anonime, în „RRDPI”
nr. 2/2009, pp. 47-58.
ANECHITOAE Constantin; BĂLĂNESCU Diana, Contractul de franchising
(franciză) (I), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 152-159.
ANECHITOAE Constantin; BĂLĂNESCU Diana, Contractul de franchising
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„Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord,
19-20 mai 2006.

Domeniul proprietăţii intelectuale

19

BADEA Liliana, Protecţia design-ului comunitar; invalidarea design-ului comunitar,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 88 din 7 februarie 2006 referitoare la
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 899 din 5 decembrie 2006 referitoare
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drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 23 ianuarie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 5 din 9 ianuarie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32
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excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, precum şi a dispoziţiilor art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) şi h) din
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excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), art. 32 alin. (3) şi
art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii
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Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 227 din 13 martie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie
2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 274 din 22 martie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 301 din 7 mai 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 504 din 29 mai 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 461 din 9 iulie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 783 din 20 septembrie 2007 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34, art. 109, art. 123, art. 129 şi
art. 134 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în
Monitorul Oficial nr. 741 din 1 noiembrie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 812 din 27 septembrie 2007 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 714 din 23 octombrie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.031 din 13 noiembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial
nr. 10 din 7 ianuarie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 715 din 17 iunie 2008 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 şi art. 83 alin. (2) din Legea
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 566
din 28 iulie 2008.
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.101 din 16 octombrie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2) şi art. 1399
din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, publicată în
Monitorul Oficial nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.105 din 16 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. a) şi art. 35 din Legea
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 789
din 25 noiembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.214 din 11 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice şi art. 11 din Legea nr. 344/2005 privind unele
măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul
operaţiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial nr. 822 din 8 decembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.283 din 25 noiembrie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din
17 decembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.349 din 9 decembrie 2008 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din
29 decembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 291 din 3 martie 2009 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (3) şi (10) din Legea
r. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 187 din 25 martie 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 300 din 3 martie 2009 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. e), din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 188 din 26 martie 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 596 din 14 aprilie 2009 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.139 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 357 din 27 mai 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 853 din 9 iunie 2009 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 501 din 21 iulie 2009.
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 16 din 12 ianuarie 2010 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (10) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din
5 februarie 2010, în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 227-229.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 571 din 29 aprilie 2010 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (2)
lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în
Monitorul Oficial nr. 430 din 28 iunie 2010, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 246-253.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 762 din 3 iunie 2010 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 437 din
30 iunie 2010, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 254-261.
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excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) şi (10),
precum şi a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 17 august 2010, în „RRDPI” nr. 4/2010,
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Timişoara, 28-29 octombrie 2016.
GAVRILESCU Marian Cicerone; SULTĂNESCU Valentin Radu; Unele aspecte
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art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI”
nr. 4/2010, pp. 38-43.
GAVRILIU Ana Corina, Biotehnologia şi proprietatea intelectuală, în „RRPI”
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pp. 8-9.
GEAMBAZU Valeriu, 90 de ani de la prima lege asupra brevetelor de invenţie din
România, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 5-6.
GEAMBAZU Valeriu, În sprijinul managerilor: stabilirea stadiului mondial al
tehnicii cu ajutorul cercetării documentare din literatura de brevete, în „RRPI” nr. 2/1996,
pp. 34-36.
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nr. 3/1996, pp. 5-6.
GEAMBAZU Valeriu, Brevetele de invenţie şi comerţul, în „RRPI” nr. 6/1996,
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domeniu, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 47-48.
GEAMBAZU Valeriu, Preocupări privind noile tehnologii în construcţii, în „RRPI”
nr. 5-6/2001, pp. 72-74.
GEAMBAZU Valeriu, Un mare dascăl şi inginer constructor: Aurel Beleş, în „RRPI”
nr. 1/2002, p. 58.
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GEAMBAZU Valeriu, Mari fizicieni ai lumii: Ştefan Procopiu, în „RRPI” nr. 1/2002,
pp. 59.
GEAMBAZU Valeriu, Inovare parţială, în „RRPI” nr. 4/2006, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Aşa ne-am învăţat, în „RRPI” nr. 5/2006, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Scrisori, în „RRPI” nr. 6/2006, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Răspunsul viitorului, în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 3-4.
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nr. 2/2009, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Natura şi invenţiile, în „RRPI” nr. 3/2009, pp. 3-4.
GECK Elisabeth, Gutenberg şi arta tiparului, traducere de DEUTSCH Emeric,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1979, 137 p. Bibliografie la pp. 136-137.
GEORGESCU Ionel, Infracţiunile informatice prevăzute de Legea nr. 161/2003, în
„BD” nr. 3/2005, pp. 5-18.
GEORGESCU Mirela, Importanţa dezvăluirii invenţiei pentru protecţia prin brevet,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor
industriale în România, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
GEORGESCU Mirela, Importanţa dezvăluirii invenţiei pentru protecţia prin brevet,
în „RRPI” nr. 2/2006, pp. 30-37.
GEORGESCU Mirela, Certificatul Suplimentar de protecţie pentru medicamente – un
nou titlu de protecţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
GEORGESCU Mirela, Importanţa dezvăluirii invenţiei pentru protecţia prin brevet,
în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 107-118.
GEORGESCU Mirela, EUROTAB 2009 - Conferinţa anuală europeană privind
practica în domeniul brevetelor, în „RRPI” nr. 4/2009, pp. 11-18.
GEORGESCU Mirela; MURĂRUŞ Nicolae, Global Patent Index – o nouă bază de
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în „RRPI” nr. 5-6/2012, pp. 77-79.
GERARD Diana, Brevetul unitar: riscuri şi avantaje, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în
Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea
„Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
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UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 69-73.
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Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1936, 18 p.
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contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
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nr. 2/2006, pp. 66-68.
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pp. 59-61.
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GHEORGHIU Gheorghe, Operele audiovizuale, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
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GHEORGHIU Gheorghe, Titularii operelor audiovizuale, în Operele audiovizuale,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 97-147.
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GHEORGHIU Gheorghe, Protecţia invenţiilor. Jurisprudenţă, în „RRDPI”
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nr. 4/2006, pp. 34-53.
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GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte din practica judiciară a instanţelor române în materia mărcilor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi
modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa,
23 mai 2008.
GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte din practica judiciară privind marca comunitară,
în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 19-26.
GHEORGHIU Gheorghe (Recenzie), DOBRESCU Alexandru, Corsarii minţii –
Istoria ilustrată a plagiatului la români, vol. I, Editura EM.OL.IS, Iaşi, 2007, 373 p., în
„RRDPI” nr. 1/2009, pp. 260-262.
GHEORGHIU Gheorghe, Incidenţa dreptului comunitar al concurenţei în materia
proprietăţii industriale, în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 44-70.
GHEORGHIU Gheorghe, Complementaritatea în domeniul mărcilor, în „RRDPI”
nr. 1/2014, pp. 64-74.
GHEORGHIU Gheorghe, Operele multimedia, în „RRDPI” nr. 1/2016, pp. 28-45.
GHEORGHIU Gheorghe, Criteriul originalităţii operelor protejate prin drept de
autor, în „RRDPI” nr. 2/2016, pp. 7-33.
GHEORGHIU Gheorghe, Dreptul de autor şi proprietatea incorporală, în „RRDPI”
nr. 3/2016, pp. 44-58.
GHEORGHIU Gheorghe, Impactul regimurilor matrimoniale asupra dreptului de
autor, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 7-18.
GHEORGHIU Gheorghe, Dreptul de comunicare publică a operelor, în „RRDPI”
nr. 2/2017, pp. 62-76.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian, Folosirea invenţiei de către
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brevetului, în „RRDPI” nr. 3/2017, pp. 113-126.
GHEORGHIU Gheorghe; BÂRLOG Ramona, Aspecte privind gestiunea colectivă, în
„RRDPI” nr. 3/2010, pp. 26-41.
GHEORGHIU Gheorghe; BONCEA Oana, Raportul dintre anularea brevetului şi
contrafacere; doctrină şi jurisprudenţă, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale”, ediţia a XVIII-a,
organizat de S.C. ROMINVENT S.A., Poiana Braşov, 19-21 octombrie 2016.
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GHEORGHIU Gheorghe; CERNAT Cosmin, Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs
universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 272 p.
GHEORGHIU Gheorghe; CERNAT Cosmin, Specificul raporturilor de serviciu în
cazul salariaţilor inventatori, în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 169-182.
GHEORGHIU Gheorghe; ENACHE Nicoleta, Legea aplicabilă raporturilor juridice
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industriale, în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 134-139.
GHEORGHIU Gheorghe; FERARU Claudiu, Aspecte comparative privind noutatea şi
activitatea inventivă, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a,
Secţiunea Dreptul proprietăţii intelectuale, „Tendinţe actuale şi transformări în domeniul
apărării drepturilor de proprietate intelectuală”, organizată de Universitatea de Vest
Timişoara, ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29 octombrie 2016.
GHEORGHIU Gheorghe; IACOB Liana, Opera audiovizuală şi caractere relevante,
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GHEORGHIU Gheorghe; IACOB Liana, Autorii operelor audiovizuale, în „RRDPI”
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GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Brevetul european versus brevetul
euroasiatic, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 85-95.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Unele aspecte privind nulitatea mărcilor în
reglementarea naţională şi europeană, în „RRDPI” nr. 2/2011, pp. 147-155.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Unele consideraţii privind contrafacerea şi
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desenelor şi modelelor industriale, în „RRDPI” nr. 2/2014, pp. 141-149.
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GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Interferenţa prin instituţii a dreptului
concurenţei cu dreptul proprietăţii industriale, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 71-92.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Limitele dreptului de exploatare conferit de
brevetul de invenţie prin prisma art. 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 50-85.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Probleme actuale privind drepturile de
proprietate intelectuală, în „RRPI” nr. 1-2/2015, pp. 32-35.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Impactul dreptului concurenţei asupra
„drepturilor de proprietate industrială”, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale
„Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”,
organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi
alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA,
Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 133-153.
GHEORGHIU Gheorghe; MARIN Bianca Cristina, Competenţa teritorială de
soluţionare a cererii de nulitate a brevetului de invenţie. Competenţa în cazul cererii de
nulitate a brevetului de invenţie formulată pe cale reconvenţională (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 177-182.
GHEORGHIU Gheorghe; PORDEA Viorel; FERARU Claudiu, Noutatea şi activitatea inventivă. Aspecte comparative, în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 231-267.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian, Invenţia de serviciu, în
„RRDPI” nr. 3/2015, pp. 103-116.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian, Invenţia de serviciu (II), în
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International, 2002.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian; IONESCU Bucura, Dreptul
brevetului. Tratat, volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 510 p.
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GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian; IONESCU Bucura, Dreptul
brevetului, Tratat, volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 359 p.
GHEORGHIU Raluca-Gabriela, O abordare juridică a licenţelor copyleft, în
„RRDPI” nr. 2/2015, pp. 198-214.
GHEORGHIU Ştefan, Legea română a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
1996-2007. Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, studiu prezentat în cadrul „Simpozionului subregional privind drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi în societatea
informaţională” organizat de OMPI, ORDA şi CREDIDAM, Tulcea, 10-12 iunie 2008.
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cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale
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GHERMAN Mihai, Istoria hazlie a invenţiilor (II), în „II” nr. 4/1990, pp. 109-110.
GHERMAN Mihai, Istoria hazlie a invenţiilor (III), în „RRPI” nr. 3/1991, pp. 112-113.
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GHIMPU Adrian, Aspecte procedurale şi practice ale constatărilor tehnico-ştiinţifice,
lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi practice din activitatea
instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti,
19-20 aprilie 2007.
GHIMPU Adrian, Rolul ORDA în prevenirea şi combaterea pirateriei, lucrare
prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile producătorilor de film şi audio vizuale
din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia,
29-30 martie 2017.
GHIŢĂ Constantin, Evaluări în proprietatea industrială, în „RRPI” nr. 1/1994,
pp. 41-42.
GHIŢĂ Constantin, Legea sponsorizării şi proprietatea industrială, în „RRPI”
nr. 3/1994, pp. 143-144.
GHIŢĂ Constantin; POP-MOTOGNA Cleia, Strategia de marcă transfrontalieră
(Studiu de caz), în „RRPI” nr. 5-6/2015, pp. 47-63.
GHIŢĂ Georgeta Gabriela; MIHAI Ana; RĂDUCU Georgeta; LITVIN Mihaela,
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GHIŢĂ Georgeta Gabriela; POP Monica; MIHAI Ana; RĂDUCU Georgeta;
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Culegere de decizii penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală pronunţate în
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GIJGA Liza, Înregistrarea mărcilor cu rea-credinţă, în „RRPI” nr. 5/2009, pp. 14-16.
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nr. 3/2004, pp. 43-48.
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suplimentar de protecţie, în „RRDPI” nr. 1/2014, pp. 140-176.
IONESCU Bucura, Brevetul European cu efect unitar şi alinierea legislaţiei naţionale
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din Uniunea Europeană, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
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dreptului de autor şi a protecţiei dreptului la marcă, în „RRDPI” nr. 2/2017, pp. 185-196.
ISOC Dorin, Indexul Operelor Plagiate – intervenţie civică de descurajare a
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echitabilă” pentru copia privată prevăzută de art. 5 alin. (2) lit. b) din Directiva
2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Operă derivată. Traducerea şi
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Beck, pp. 68-71.
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pp. 24-26.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Acţiune în anulare. Cotitulari ai mărcii.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Înregistrarea unui desen industrial. Condiţia
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Domeniul proprietăţii intelectuale

125
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Brevet de invenţie. Drepturile băneşti acordate
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(Jurisprudenţă), în „BC” nr. 8/2010, pp. 20-23.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Desen industrial. Cerere de anulare a certificatului
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(Jurisprudenţă), în „BC” nr. 1/2015, pp. 19-23.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Contrafacere marcă. Criterii legale pentru stabilirea caracterului comercial al bunurilor reţinute de autorităţile vamale. Interzicerea
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drepturilor de proprietate industrială în legislaţia română, în „D” nr. 3/2006, pp. 64-92.
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(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2011, pp. 203-229.
NEGRILĂ Daniela, Protecţia ideilor prin drept de autor. Aplicare în domeniul
Codului studiilor universitare de doctorat, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 26-33.
NEGRU Ionel, Stabilirea preţului brevetului de invenţie de către instanţele de
judecată în ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (6) din Legea nr. 64/1991, în „RRDPI”
nr. 1/2008, pp. 176-181.
NEMEŞ Vasile, Obligaţia de neconcurenţă a asociaţilor societăţilor comerciale,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 232-240.
NEMODA Livia, Unele aspecte ale activităţii Comitetului permanent al OMPI,
însărcinat cu informarea în domeniul proprietăţii industriale, în „RRPI” nr. 3/1991,
pp. 82-86.
NICOLA Anastasia, Conflict şi interferenţă între marcă şi numele comercial, în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 74-93. Lucrare prezentată şi în cadrul Seminarului privind
„Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
NICOLA Anastasia; GUTTMAN Estella; MOCANU Luiza, Consideraţii privind
mărcile, indicaţiile geografice şi practicile de merchandising, în „IE” nr. 1/2003, pp. 58-64.
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NICOLAE Dumitru, Inovaţia tehnologică în strategia dezvoltării, în „RRPI”
nr. 3/1992, pp. 80-85.
NICOLAE Dumitru, Unele probleme actuale privind protecţia prin brevete, în
„RRPI” nr. 2/1994, pp. 56-59.
NICOLAE Dumitru, Fetişizarea creativităţii, în „RRPI” nr. 1/1995, p. 59.
NICOLAE Dumitru; ION Dinu, Realizările tehnice – un model de abordare în optica
inovării şi creativităţii angajaţilor, în „RRPI” nr. 3/1994, pp. 115-116.
NICOLAESCU Daniela, Excepţii de la încălcarea drepturilor exclusive ale titularului
brevetului de invenţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de
proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi
pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
NICULESCU Eliza, Acte de concurenţă neloială în înregistrarea mărcilor, în „RRPI”
nr. 2-3/2001, pp. 56-60.
NICULESCU Eliza, Utilizarea mărcilor în scopul evitării contrafacerii pieselor de
schimb, în „RRPI” nr. 4/2001, pp. 35-38.
NICULESCU Eliza, Solicitarea dovezilor de utilizare în procedura de opoziţie;
puncte de vedere privind examinarea naţională şi comunitară, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului Naţional de Mărci, Ediţia a X-a, „Marca Naţională la 5 ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană”, organizat de OSIM, 29-31 august 2012.
NICULESCU Eliza; COCOŞ Ştefan, Distinctivitatea inerentă. Distinctivitatea
dobândită. Despre înregistrabilitatea mărcilor constând din combinaţii limitate de 2-3
litere şi cifre în caractere standard, în „RRPI” nr. 5/2002, pp. 29-36.
NICULESCU Eliza; MARIN Valeria, Marca comunitară şi marca naţională.
Abordarea motivelor de refuz în procedura de examinare, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Implicaţiile extinderii mărcii comunitare ca urmare a aderării României la
UE”, Cap aurora, 29 august-3 septembrie 2005.
NICULESCU Eliza, Definirea consumatorului mediu. Analiza similitudinilor mărcilor
verbale şi figurative, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
NICULICĂ Alis; LAZĂR Ruxandra; COSTINESCU Petru, Scriitor şi inventator
poetul Constant Cantilli (1875-1949); Familia de brevete Constant Cantilli, în „RRPI”
nr. 3-4/2015, pp. 62-75.
NISTORENU Anca Andreea, Acţiunea în contrafacere în materia mărcilor, în
„RRDPI” nr. 2/2005, pp. 178-187.
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NISTOREANU Gheorghe; BOROI Alexandru, Infracţionalitatea în domeniul
informaticii, în „D” nr. 10-11/1994, pp. 67-71.
NIŢĂ Florina, Valorificarea creaţiei tehnice prin transfer de tehnologie, în „RRPI”
nr. 1/1996, pp. 40-42.
NOCOFĂNESCU Marius, Marca în contextul economic actual, în „RRPI” nr. 4/2000,
pp. 33-36.
Noţiuni de proprietate intelectuală, Editura Romprint Braşov, 2004, 542 p. Bibliografie
la pp. 531-532.
Nume de domeniu înregistrat abuziv. Aplicarea principiilor răspunderii civile
delictuale. Natura drepturilor ce se nasc din înregistrarea unui nume de domeniu (Notă de
PAPADIMA Raluca), în „PR” nr. 6/2003, pp. 127-134.
O
OBRIŞTE Natalia, Managementul mărcii şi design-ul industrial, în „RRPI”
nr. 5/2004, pp. 37-39.
OBRIŞTE Natalia; JALBĂ Violeta, Mărcile netradiţionale - teorie şi practică
românească şi internaţională, în „IE” nr. 4/2003, pp. 29-38.
OCHEANĂ Daniela, O invenţie mai mult decât necesară, în „RRPI” nr. 6/2006,
pp. 67–69.
OCHEANĂ Daniela, Alexandr Fleming – Penicilina, în „RRPI” nr. 1/2007, p. 69.
OCHEANĂ Daniela, Despre Ioan Cantacuzino, fondatorul şcolii române de medicină
experimentală şi microbiologie, în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 53-55.
OCHEANĂ Daniela, Viaţa, arta şi invenţiile lui Leonardo da Vinci, în „RRPI”
nr. 3/2007, pp. 60-65.
ODĂGESCU E. M., Drepturile de autor, Bucureşti, 1943, 14 p.
OGĂŞANU Dumitru, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii din
Oradea, 2002, 184 p. Bibliografie la p. 179.
OHAN Petre, Căi de protecţie a programelor pentru calculator, în „RRPI” nr. 3/1991,
pp. 63-67.
OHAN Petre, Extinderea sferei invenţiei brevetabile pe coordonatele informaticii, în
contextul noii legi a brevetelor (I), în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 21-23.
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OHAN Petre, Extinderea sferei invenţiei brevetabile pe coordonatele informaticii, în
contextul noii legi a brevetelor (II), în „RRPI” nr. 3/1992, pp. 72-76.
OHAN Petre, Evoluţia protecţiei proprietăţii industriale în Republica Coreea, în
„RRPI” nr. 4/1999, pp. 53-58.
OHAN Petre, Din jurisprudenţa comisiei de reexaminare mărci în speţă mărcile
alcătuite din 2 sau 3 caractere standard, în „RRPI” nr. 2-3/2002, pp. 25-31.
OHAN Petre, Evoluţia sistemului de brevete de invenţie, în „RRPI” nr. 1/2003,
pp. 34-47.
OHAN Petre, Rolul OSIM în asigurarea respectării drepturilor de proprietate
industrială şi combaterea contrafacerii, în „RRPI” nr. 1/2004, pp. 36-38.
OHAN Petre, Salam săsesc de la tradiţie la inovare (Studiu de caz asupra
distinctivităţii dobândite), în „RRPI” nr. 1/2006, pp. 14-23.
OHAN Petre, Studii de caz privind business-ul românesc inovativ, în „RRPI”
nr. 2/2006, pp. 38-43.
OHAN Petre, Perspectivele sistemului european de brevete, după audierile Comisiei
Europene din 12 iulie 2006, în „RRPI” nr. 6/2006, pp. 5-13.
OHAN Petre, Procedura de soluţionare a contestaţiilor la OSIM şi OHIM, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
OHAN Petre, Distinctivitatea dobândită. Studii de caz, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
OHAN Petre, Protocolul de la Londra va intra în vigoare pe data de 01.05.2008, în
„RRPI” nr. 2/2008, pp. 19-25.
OHAN Petre, Strategia Comisiei Europene în domeniul drepturilor de proprietate
industrială (Prezentare sintetică), în „RRPI” nr. 2/2009, pp. 5-20.
OHAN Petre, Redenumirea oficiilor de brevete, în „RRPI” nr. 5/2009, pp. 3-7.
OHAN Petre, Noutăţi în sistemul european de brevete, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20
noiembrie 2009.
OHAN Petre, Lipsă noutate vs. Relaţie de dependenţă, în „RRPI” nr. 1-2/2011,
pp. 28-58.
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OHAN Petre, Distrugerea noutăţii invenţiei prin folosirea acesteia înainte de
dobândirea datei de depozit a CBI, în „RRPI” nr. 3-4/2012, pp. 3-21.
OHAN Petre, Studiu de caz privind conflictul dintre marcă şi emblemă, în „RRPI”
nr. 3-4/2013, pp. 32-42.
OHAN Petre, Elemente dominante în mărci compuse (studii de caz). Partea a II-a.
Cazuri în care elementele figurative au fost considerate dominante, în „RRPI”
nr. 4-5/2014, pp. 73-96.
OHAN Petre, Eligibilitatea pentru protecţia prin brevet în speţa CII: „de la oţel la
terabytes”, (Jurisprudenţă), în „RRPI” nr. 1-2/2015, pp. 58-74.
OHAN Petre, Brevetabilitatea semnalelor electrice (analiză comparativă; jurisprudenţă), în „RRPI” nr. 1-2/2015, pp. 75-92.
OHAN Petre; CHEBELEU Alice, În perspectiva brevetului european, în „RRPI”
nr. 1-2/2000, pp. 15-33.
OHAN Petre; CHEBELEU Alice, Art. 68 din Legea nr. 64/1991 între facilităţi fiscale
şi politici economice, în „RRPI” nr. 3/2000, pp. 43-47.
OHAN Petre; DINU Mirela, Mărci verbale numerice pentru servicii de informare a
abonaţilor din reţele de telefonie. Studiu de caz – CRM 108/2010, în „RRPI” nr. 1-2/2011,
pp. 16-27.
OHAN Petre; SOLZARU Carmen, Transmiterea drepturilor asupra mărcilor. Studii
de caz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului
mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
OHAN Petre; STOICA Elena, Mărci neconvenţionale. Studii de caz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora,
22-24 august 2007.
OHAN Petre; TURTOI Radu, Cazuistica OSIM în speţa mărcilor constând dintr-o
singură culoare, raportată la practica internaţională, în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 7-12.
OHAN Petre; UHR Mihaela, Administrarea disclaimer-ului. Studii de caz, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
OHMS Timothy, Drepturile de proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală”, Mangalia, 30 iunie – 1 iulie,
2005.
OLARIU Mihai, Dreptul de citare în cazul operelor de artă plastică şi fotografică, în
„RRDPI” nr. 1/2014, pp. 51-64.
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OLARIU Mihai, Unele aspecte privind dreptul de suită şi gestiunea colectivă a
acestuia, în „RRDPI” nr. 2/2014, pp. 35-49.
OLARIU Mihai, Unele aspecte privind dreptul de citare în dreptul român, lucrare
prezentată în cadrul Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a, Secţiunea Dreptul proprietăţii
intelectuale, „Tendinţe actuale şi transformări în domeniul apărării drepturilor de
proprietate intelectuală”, organizată de Universitatea de Vest Timişoara, ASDPI şi RRDPI,
Timişoara, 28-29 octombrie 2016.
OLARIU Mihai, Protecţia operelor folclorice prin intermediul dreptului de autor,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 185-189.
OLARIU Ondina, Utilizarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor
geografice şi secretelor comerciale pentru succesul în afaceri al IMM-urilor, în „RRPI”
nr. 4/2002, pp. 30-33.
OLARU Sorina, Arbitrabilitatea litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale; noile
reguli de procedură arbitrală propuse de Camera de Comerţ şi Industrie a României,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi pirateria în domeniul
proprietăţii intelectuale”, ediţia a XVIII-a, organizat de S.C. ROMINVENT S.A., Poiana
Braşov, 19-21 octombrie 2016.
OLTEANU Dan, Activităţile Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea
delictelor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul globalizării.
Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
OLTEANU Dan, Modalităţi de comitere a infracţionalităţilor în domeniul drepturilor
de proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi
practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
OLTEANU Dan, Aspecte practice în legătură cu constatarea şi cercetarea infracţiunilor în domeniul drepturilor de autor şi al mărcilor, lucrare prezentată în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4 octombrie, 2007.
OLTEANU Edmond Gabriel, Drepturile morale ale autorului unei opere, în „RSSU”
nr. 2-3/2003, pp. 86-92.
OLTEANU Edmond Gabriel, Transpunerea reglementărilor comunitare în materia
proprietăţii intelectuale în legislaţia română, în „RSSU” nr. 7/2003, p. 28-35.
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OLTEANU Edmond Gabriel, Originalitatea operei condiţie absolut necesară de
protecţie a acesteia prin drept de autor, în „RSJ” nr. 28/2003, pp. 298-304.
OLTEANU Edmond Gabriel, Condiţiile de fond ale protecţiei mărcii, în „RSJ”
nr. 29/2003 pp. 190-194.
OLTEANU Edmond Gabriel, Protecţia şi transmiterea know-how-ului, în „RSJ”
nr. 30/2003 pp. 144-148.
OLTEANU Edmond Gabriel, Drepturile intelectuale specifice realizatorilor bazelor
de date, în „RSJ” nr. 31/2004, pp. 163-167.
OLTEANU Edmond Gabriel, Globalizarea şi uniformizarea legislaţiei în materia
proprietăţii intelectuale, în „RSJ” nr. 1-2/2005, pp. 112-116.
OLTEANU Edmond Gabriel, Specificitatea noilor reglementări penale în materia
proprietăţii intelectuale, p. 131, în „Noul cod penal-reformă şi continuitate în legislaţia
română”, Editura Universitaria - Comunicări ştiinţifice, Craiova 2005.
OLTEANU Edmond Gabriel, Drepturile morale şi creaţia intelectuală, Editura
Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2006, 219 p. Bibliografie la pp. 208-213.
OLTEANU Edmond Gabriel, Efortul intelectual de creaţie - condiţie pentru naşterea
dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 70-78.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, 248 p.
OLTEANU Edmond Gabriel, Consideraţii asupra relaţiei dintre dreptul de autor şi
mecanismul peer-to-peer, în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 40-47.
OLTEANU Edmond Gabriel, Noi reglementări interne privind înregistrarea
indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 106-111.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a 2-a, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 274 p. Bibliografie la pp. 263-268.
OLTEANU Edmond Gabriel, Carenţe de tehnică legislativă în legea română a
dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 63-67.
OLTEANU Edmond Gabriel, Consideraţii cu privire la conceptul de autoplagiat, în
„RRDPI” nr. 4/2009, pp. 48-51.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul de autor şi progresul tehnologic, în „RRDPI”
nr. 2/2010, pp. 16-20.
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OLTEANU Edmond Gabriel, Mandatul organismelor de gestiune colectivă, în
„RRDPI” nr. 3/2010, pp. 20-25.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul de autor asupra operelor de artă efemere, în
„RRDPI” nr. 1/2011, pp. 7-10.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul de autor asupra tezei de doctorat şi
reglementările Legii nr. 1/2011, în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 33-37.
OLTEANU Edmond Gabriel, Copia privată, între interesele utilizatorilor şi cele ale
titularilor de drepturi, în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 9-14.
OLTEANU Edmond Gabriel, Consideraţii cu privire la donaţia drepturilor de autor
asupra manuscrisului nepublicat, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 9-13.
OLTEANU Edmond Gabriel, Stocarea în „cloud”, copia privată şi remuneraţia
compensatorie, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a, Secţiunea
Dreptul proprietăţii intelectuale, „Tendinţe actuale şi transformări în domeniul apărării
drepturilor de proprietate intelectuală”, organizată de Universitatea de Vest Timişoara,
ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29 octombrie 2016.
OLTEANU Edmond Gabriel, Mijloace judiciare de protecţie a produselor tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea
„Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA
„Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
OLTEANU Edmond Gabriel; CERCEL Sevastian, Exercitarea drepturilor morale ale
autorului de către moştenitori, în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 43-51.
OLTEANU Edmond Gabriel; CERCEL Sevastian, Dreptul moral la integritatea
operei, în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 63-68.
OPREA Alina, Competenţa jurisdicţională în materie de delicte săvârşite pe Internet,
în „RRDP” nr. 2/2007, pp. 121-159.
OPREA Alina, Atingeri aduse drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală
(art.8), în Noua reglementare europeană a conflictelor de legi în materie delictuală:
Regulamentul (CE) nr. 864/2007 (Roma II), în „RRDP” nr. 3/2008, pp. 71-110.
OPREA Laurenţiu, Reglementarea juridică a drepturilor producătorilor de film şi
audiovizual din România, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile
producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
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OPREA Laurenţiu; MARINESCU Ana-Maria, Organismele de gestiune colectivă din
România, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 86-105.
OPREA Laurenţiu; TĂNASE Dinu, Pirateria în domeniul producţiilor audiovizuale,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
OPREA Marilena, Drepturile băneşti cuvenite autorului unei invenţii brevetate
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 130-141.
OPREA Marilena, Înregistrare mărci. Risc de confuzie în rândul publicului specializat (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 200-207.
OPREA Marilena, Desene şi modele industriale. Lipsa condiţiei de noutate. Cerere
reconvenţională. Anularea certificatului de înregistrare (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2006, pp. 257-262.
OPREA Marilena, Marca comunitară, în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 111- 137.
OPREA Marilena, Brevet de invenţie. Lipsa calităţii procesuale. Solicitarea de
despăgubiri (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 236-244.
OPREA Marilena, Brevet de invenţie. Lipsa calităţii procesuale. Solicitarea de
despăgubiri (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 236-244.
OPREA Marius, Aspecte procedurale privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor din domeniu, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile
producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
OPRINA Evelina, Efectul publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii
Curţii de Apel Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 36-47.
OPROIU Margareta, Aspecte privind încălcarea drepturilor de proprietate industrială
privind mărcile, desenele şi modelele industriale în România, în „RRPI” nr. 4/1994,
pp. 198-200.
OPROIU Margareta, Aspecte privind încălcarea drepturilor de proprietate industrială
referitoare la mărci, desene şi modele industriale, în „RDC” nr. 6/1995, pp. 69-73.
OPROIU Margareta, Forme şi funcţiuni ale protecţiei juridice a drepturilor de
proprietate industrială. Marca comunitară, în „RDC” nr. 6/1996, p. 105 şi urm.
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OPROIU Margareta, Forme şi funcţiuni ale protecţiei juridice a drepturilor de
proprietate industrială. Secretul de fabricaţie, în „RDC” nr. 7-8/1996, p. 92 şi urm.
OPROIU Margareta, Transmiterea drepturilor de proprietate industrială în strategia
de dezvoltare a societăţii comerciale, în „RRPI” nr. 4/1997, pp. 45-48.
OPROIU Margareta, Transmiterea drepturilor asupra mărcilor în strategia de dezvoltare a societăţilor comerciale în lumina Legii nr. 84/1998, în „RRPI” nr. 2/1999,
pp. 22-25.
OPROIU Margareta, Consideraţii asupra unor dispoziţii ale Legii nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice, după şase ani de aplicare, în „RRPI” nr. 3/2004,
pp. 44-48.
OPROIU Margareta, Este numele comercial opozabil la înregistrarea mărcilor în
România?, în „RRPI” nr. 5/2004, pp. 47-48.
OPROIU Margareta, Implicaţiile implementării sistemului brevetului unitar din punct
de vedere al utilizatorilor, în „RRPI” nr. 4-5/2014, pp. 25-32.
OPROIU Margareta; GHEORGHIU Gheorghe, Consideraţii asupra corelaţiei dintre
emblemă, firmă şi marcă, în „RDC” nr. 2/1997, p. 77 şi urm.
ORDA, Decizie nr. 270 din 27 octombrie 2011 privind desemnarea Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor
(UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale de
autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop
ambiental, în „RRDPI” nr. 4/2011, p. 265.
ORDA, Decizie nr. 278 din 9 noiembrie 2011 privind desemnarea organismului de
gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX)
drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru
retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în „RRDPI”
nr. 4/2011, p. 266.
ORDA, Decizie nr. 279 din 9 noiembrie 2011 privind desemnarea organismului de
gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX)
drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru
retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme, în „RRDPI”
nr. 4/2011, p. 267.
ORDA; OSIM, Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale 2011-2015
(Proiect), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 110-162.
ORDA, Decizia nr. 287 din 22 noiembrie 2011 privind accesul Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă, în
„RRDPI” nr. 1/2012, pp. 347----
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OTAVĂ Monica, Difuzarea neautorizată a înregistrărilor sonore aparţinând mai
multor producători. Încadrare juridică greşită în dispoziţiile art. 142 lit. k şi m) din Legea
nr. 8/1996, în „RRDPI” nr. 1/2006, p. 196.
OTAVĂ Monica; MIHAI Ana; PĂSTOREANU Mirela; RĂDUCU Georgeta;
ARJOCA Alexandru, Buletinul jurisprudenţei (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006,
pp. 203-218.
OUDART Jean (sieur de Richesource), Masca oratorilor, Ediţie alcătuită de
DOBRESCU Alexandru, Editura EM.OL.IS, Iaşi, 2008, 145 p. Masca oratorilor este
primul şi singurul manual veritabil de plagiat din cultura europeană.
OMPI, Introducere în proprietatea intelectuală, traducere de PÂRVU Rodica,
OPREA Laura, DINESCU Magda, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001, 538 p.
ORDA, SEMINAR NAŢIONAL: Limite şi excepţii în dreptul de autor. Cadru juridic.
Aplicare, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 260-277.
OSIM, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Cereri şi brevete de invenţie
europene cu efecte în România, Editura OSIM are 12 apariţii anuale. Conţine Cereri de
brevet de invenţie europene pentru care s-a solicitat extinderea efectelor în România,
publicate conform pct. II alin. (2) din Anexa la Legea nr. 32/1997, aranjate după
clasificarea internaţională.
OSIM, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Brevete de invenţie,
Editura OSIM are 12 apariţii anuale.
OSIM, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Desene şi Modele,
Editura OSIM are 12 apariţii anuale.
OSIM, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Mărci şi Indicaţii
geografice, Editura OSIM, are 12 apariţii anuale.
OSIM, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Noile soiuri de plante,
Editura OSIM, are patru apariţii anuale.
OSIM, Referate prezentate la Consfătuirea tehnico-ştiinţifică în probleme de invenţii
a Oficiului de Stat pentru Invenţii, 25 iulie 1964, Bucureşti, 165 p.
OSIM, Protecţia invenţiilor prin brevet şi model de utilitate, Editura OSIM, Bucureşti,
2006, 226 p.
OSIM, Protecţia desenelor şi modelelor industriale, Editura OSIM, Bucureşti, 2006,
199 p.
OSIM; AGIR, Inventatori români, Editura OSIM – Editura AGIR, Bucureşti, 2008,
159 p. Bibliografie la pp. 156-159.
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PANDELE Mariana, Dezvoltări ale „softului comun”, modulul „desene şi modele
industriale”, în „RRPI” nr. 3/2003, pp. 54-61.
PANTEA Marius, Drepturile de proprietate intelectuală şi industria jocurilor de
noroc, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei „Intellectual Property (IP) in the Digital
Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”, organizată de OMPI, ORDA,
OSIM şi Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, 18-19 aprilie 2016.
PANTEA Marius, Antrepriza criminală în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală, în „RRDPI” nr. 3/2011, pp. 78-90.
PANTEA Marius, Criminalitatea economico-financiară în domeniul dreptului de
autor şi a drepturilor conexe. Aspecte practice privind investigarea fraudelor în domeniul
copiei private, în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 132-148.
PANTEA Marius, Investigarea fraudelor în domeniul pirateriei operelor scrise, în
„RRDPI” nr. 2/2013, pp. 65-76.
PANTEA Marius, Drepturile de proprietate intelectuală şi jocurile de noroc, în
„RRDPI” nr. 3/2013, pp. 15-33.
PANTEA Marius, Probleme actuale despre plagiat, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a, Secţiunea Dreptul proprietăţii intelectuale, „Tendinţe
actuale şi transformări în domeniul apărării drepturilor de proprietate intelectuală”,
organizată de Universitatea de Vest Timişoara, ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29
octombrie 2016.
PANTEA Marius; BUCUR Dan, Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor
de contrabandă şi contrafacere a ţigaretelor în România ţară membră a Uniunii
Europene, în RRDPI” nr. 4/2011, pp. 154-169.
PANTEA Marius; BUCUR Dan, Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor
de contrabandă şi contrafacere a ţigaretelor în România ţară membră a Uniunii
Europene, în RRDPI” nr. 4/2011, pp. 154-169.
PANTEA Marius; DINCĂ Mihai, PRO sau CONTRA ACTA?, în „RRDPI” nr. 1/2012,
pp. 188-198.
PANTEA Marius; VOICU Costică, „Industria contrafacerilor” în domeniul
produselor farmaceutice L’industrie des contrefaçons” dans le domaine pharmaceutique,
în RRDPI” nr. 4/2011, pp. 120-153.
PAP Andrei, Despre contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 209-2016.
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PAP Andrei, Contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a,
Secţiunea Dreptul proprietăţii intelectuale, „Tendinţe actuale şi transformări în domeniul
apărării drepturilor de proprietate intelectuală”, organizată de Universitatea de Vest
Timişoara, ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29 octombrie 2016.
PAP Andrei, Despre contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 93-101.
PAPADIMA Raluca, Dreptul de proprietate industrială şi numele de domenii (I), în
„RRPI” nr. 4/2003, pp. 28-33.
PAPADIMA Raluca, Dreptul de proprietate industrială şi numele de domenii (II), în
„RRPI” nr. 5/2003, pp. 43-46.
PAPADIMA Raluca, Nume de domeniu înregistrat abuziv. Aplicarea principiilor
răspunderii civile delictuale. Natura drepturilor care se nasc din înregistrarea unui nume
de domeniu (Jurisprudenţă), în „PR” nr. 6/2003.
PAPADIMA Raluca, Protecţia mărcilor de produse şi servicii faţă de înregistrările
abuzive ca nume de domenii, în „D” nr. 12/2003, pp. 94-106.
PAPADIMA Raluca, Dreptul de proprietate industrială şi numele de domenii (III), în
„RRPI” nr. 1/2004, pp. 53-56.
PARASCHIV Adriana, Principiile Convenţiei internaţionale pentru protecţia noilor
soiuri de plante, revizuită la Geneva în perioada 4-19 martie 1991, în „RRPI”
nr. 1-2/1991, pp. 27-30.
PARASCHIV Adriana, Protecţia varietăţilor vegetale şi animale în România, în
„RRPI” nr. 3/1992, pp. 86-90.
PARASCHIV Adriana, Protecţia noilor soiuri de plante şi a invenţiilor biotehnologice în agricultură, în „RRPI” nr. 5/1996, pp. 7-11.
PARASCHIV Adriana, Avantajele introducerii protecţiei noilor soiuri de plante prin
acordarea de brevete de plante bazată pe Convenţia UPOV, în „RRPI” nr. 1/1999,
pp. 15-18.
PARASCHIV Cătălin, Infracţiunea de concurenţă neloială, în „D” nr. 3/1997,
pp. 63-65.
PARASCHIV Elena, Drept de autor. Controverse, în „RDP” nr. 3/2002, pp. 85-86.
PASCU Ilie; NEAŢĂ Eugen, Conceptul de „membru de familie” în legislaţia penală
română, în „RDP” nr. 4/2004, pp. 53-56.
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PATRICIU Valeriu Victor; VASIU Ioana; PATRICIU Şerban George, Internetul şi
dreptul, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, 454 p. Bibliografie la pp. 452-454.
PAVEL Eduard Sorin, „Relativitatea” motivelor absolute de refuz a unei mărci, în
„RRDPI” nr. 1/2017, pp. 199-215.
PĂNCULESCU Petre, Industria farmaceutică din România în pragul aderării la UE,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul – protecţia prin brevet de
invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
PĂRŞAN Constantin, În căutarea cuţitului care transformă disconfortul în agrement,
în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 58-59.
PĂSTOREANU Mirela, Infracţiunile de reproducere şi difuzare neautorizată a unor
programe de calculator. Încadrare juridică greşită în dispoziţiile art. 140 lit. c) din Legea
nr. 8/1996, în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 196-197.
PĂSTOREANU Mirela, Aspecte procesuale şi de drept penal cu privire la infracţiunile reglementate de Legea nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, în „RRPI” nr. 1/2007,
pp. 40-46;
PĂTULEA Vasile, Studiu comparativ în ceea ce priveşte franciza, în „D” nr. 3/2001,
pp. 48-56.
PĂTULEA Vasile, Drepturi de proprietate intelectuală. Mărfuri contrafăcute. Regim
juridic (confiscare şi distrugere). Mărfuri în regim de tranzit extern, în „D” nr. 11/2005,
pp. 232-247.
PĂTULEA Vasile; TURIANU Corneliu, Elemente de drept comercial, Bucureşti,
Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, 1993, 306 p.
PĂUNEŢ Dumitru, Câteva consideraţii cu referire la dreptul de proprietate asupra
creaţiei, în „D” nr. 6/1996, pp. 6-13.
PĂVĂLEANU Vasile, Discuţii în legătură cu calificarea faptelor de sustragere de la
operaţiunile de vămuire a bunurilor, în „D” nr. 2/1997, pp. 96-97.
PĂVĂLEANU Vasile, Incriminarea faptelor de sustragere de la operaţiunile de
vămuire a bunurilor prin noul Cod vamal al României, în „D” nr. 2/1998, pp. 57-59.
PÂRVU Ion, Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul Uniunii Europene prevalează legilor naţionale, în „RDC” nr. 7-8/2000, 257 p.
PÂRVU Rodica, Dreptul de autor şi fenomenul pirateriei în România. Studiu prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii industriale”,
Mangalia, 28-30 aprilie 1999.
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PÂRVU Rodica, Locul şi rolul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de
autor în general şi în societatea informaţională în special, în „RRDPI” nr. 1/2004,
pp. 137-145.
PÂRVU Rodica, Utilizarea muzicii pe Internet între legalitate şi ilicit, în „RRDPI”
nr. 1/2005, pp. 122-130.
PÂRVU Rodica, Dreptul de autor în România (1906 – 2006), în „RRDPI” nr. 2/2006,
pp. 11-15.
PÂRVU Rodica, Protecţia operelor de creaţie intelectuală în mediul numeric, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
PÂRVU Rodica, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale -2007, în
„RRDPI” nr. 2/2007, pp. 13-17.
PÂRVU Rodica, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la aniversarea Zilei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale – 2007, în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 18-31.
PÂRVU Rodica, MARINESCU Ana Maria, Remuneraţia compensatorie pentru copia
privată, în „RRDPI” nr. 2/2005, pp. 9-36.
PÂRVU Rodica, MARINESCU Ana Maria, Dreptul de împrumut public, în „RRDPI”
nr. 3/2009, pp. 47-62.
PÂRVU Rodica; MARINESCU Ana-Maria, Acordul Google privind digitalizarea
cărţilor, în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 52-63.
PÂRVU Rodica; ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul de autor şi drepturile conexe,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 119 p. Reglementări juridice interne şi internaţionale
pentru protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe la pp. 109-119.
PÂSLARU Oana, Brevet de invenţie. Neîndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate.
Lipsa noutăţii. Anularea brevetului (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 253-256.
PEIFER Karl-Nikolaus, Legile modelului comunitar şi ale modelului naţional – Legea
modelelor îşi pierde sau îşi găseşte adevăratele rădăcini?, în „RRDPI” nr. 2/2008,
pp. 31-40.
PELE Răzvan; LEONTE Laura, Comunicarea publică sau „moartea dansului la
radio”, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 47-87.
PENCU Cristian, Istoria şi arhitectura calculatoarelor, în „RRPI” nr. 3/2006,
pp. 64-68.
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PENCU Cristian, Primul zbor deasupra pământului; I – baloane şi dirijabile, în
„RRPI” nr. 5/2006, pp. 75-81.
PENEŞ Manuela, Consideraţii generale privind utilizarea mărcilor pentru produse
farmaceutice, în „RRPI” nr. 5/2002, pp. 37-39.
PENTELESCU Mirela, Euro-monedă unică şi în domeniul proprietăţii industriale, în
„RRPI” nr. 1/1999, pp. 56-57.
PENTELESCU Mirela, Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (I), în „RRPI” nr. 3/1999, pp. 44-52.
PENTELESCU Mirela, Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (II), în „RRPI” nr. 4/1999, pp. 43-52.
PENTELESCU Mirela, Modificările regulamentare de aplicare a Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor, în „RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 43-44.
PENTELESCU Mirela, Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind
înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, în „RRPI” nr. 1-2/2000,
pp. 78-94.
PENTELESCU Mirela, Sistemul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor, în „RRPI” nr. 1-2/2000, pp. 103-106.
PENTELESCU Mirela, Seminar - Sistemul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, în „RRPI” nr. 5-6/2000, pp. 77-78.
PERJU Pavel, În legătură cu unele probleme referitoare la dreptul de proprietate
intelectuală, în „D” nr. 5/1998, pp. 44-47.
PERJU Pavel, Anularea înregistrării mărcii. Părţile litigiului, în „D” nr. 1/2004,
pp. 222-226.
PAVEL Perju, Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi
de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 195-212.
PERJU Pavel, Marcă. Caracterul distinctiv a semnului utilizat ca marcă. Înţeles, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 199-200.
PERJU Pavel, Marcă. Interzicerea folosirii unor semne identice sau asemănătoare cu
marca înregistrată, care ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie. Înţeles, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 200-201.
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PERJU Pavel, Dreptul la marcă. Stingerea prin decădere. Persoană interesată în a o
cere. Înţeles, în Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de
proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 201-202.
PERJU Pavel, Marcă înregistrată fraudulos. Efectele constatării nulităţii absolute a
înregistrării cu privire la dreptul subdobânditorului din actul de cesiune subsecvent, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 202-203.
PERJU Pavel, Nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia.
Acţiune în justiţie, în Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi
de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 203-204.
PETCU Dan, Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie, lucrare prezentată în
cadrul Seminarului „Marca – necesitate sau oportunitate”, organizat de OSIM, Venus,
24-26 august 2011.
PETCU Dan; DUMITRU Eugenia, Similaritatea mărcilor în opoziţii. Studii de caz,
lucrare prezentată în cadrul Seminarului Naţional de Mărci, Ediţia a X-a, „Marca Naţională
la 5 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană”, organizat de OSIM, 29-31 august
2012.
PETELEAN Adrian, Managementul inovării şi creativităţii, în „IE” nr. 2/2002,
p. 36.
PETIT EUGEN, Plagiatul, în „Pandectele săptămânale” nr. 34/1937, pp. 793-794.
PETIT Phillippe, Curentele majore de dezvoltare a protecţiei internaţionale a
proprietăţii intelectuale. Perspectiva OMPI, în „RRPI” nr. 1/2004, pp. 16-22.
PETREA Dana-Maria, Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea depozitului de
microorganisme în vederea procedurii de brevetare, în „RRPI” nr. 1-2/2000, pp. 100-102.
PETREA Dana-Maria, Tratatul de la Budapesta, în „RRPI” nr. 4/2000, pp. 37-40.
PETRESCU Ada; MIHAI Lucian, Drept de proprietate industrială. Introducere în
dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, 308 p.
PETRESCU Ada; MIHAI Lucian, Legea privind brevetele de invenţie, în „D”
nr. 9/1992, pp. 34-50.
PETRESCU Antigona, Conferinţa „EPOPIC” 2015 şi evaluarea informaţiilor din
brevet, în „RRPI” nr. 3-4/2015, pp. 36-40.
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PETRESCU Corneliu, Tendinţe de dezvoltare a aparatelor de măsurat debite,
reflectate în literatura de brevete de invenţie, în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 37-39.
PETRESCU Corneliu, Simpozionul Asociaţiei pentru Instrumentaţie din România
(AIR), în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 56-57.
PETRESCU Corneliu, A 8-a Conferinţă de chimie – fizică, în „RRPI” nr. 1/1997,
pp. 62-63.
PETRESCU Ion, Managementul inovării, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006.
PETRESCU Raul, Drept comercial român, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
PETRESCU Teodosie; ANECHITOAE Constantin, Predica – operă cu caracter
religios, protejată prin dreptul de autor (I), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 43-51.
PETRESCU Teodosie; ANECHITOAE Constantin, Predica – operă cu caracter
religios, protejată prin dreptul de autor (II), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 24-37.
PIOARU Dan, Problematica realizărilor tehnice noi la nivelul de unitate, conform
Legii nr. 64/1991, în „RRPI” nr. 4/1991, pp. 152-153.
PIOARU Dan, Certificatul de prioritate de expoziţie, în „RRPI” nr. 5-6/2000,
pp. 83-88.
PIOARU Dan, Inventika – un bilanţ de onoare, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 60-61.
PIOARU Dan, Protecţia pieselor de schimb auto, în „RRPI” nr. 4/2001, pp. 65-68.
PIOARU Dan; POPA Florin, Aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale în
relaţiile bilaterale România-SUA, în „RRPI” nr. 1/1997, pp. 11-15.
PIŢU Dalila, Protecţia mărcilor în România, în „RRPI” nr. 4/1994, pp. 183-185.
PIŢU Dalila, Mărcile de produse şi servicii – ca expresie a calităţii şi competitivităţii
în economia de piaţă, în „RRPI” nr. 2/1995, pp. 17-27.
PIŢU Dalila, Marca în economia de piaţă, în „RRPI” nr. 2/1999, pp. 12-14.
PLAHTEANU Boris, Strategii, mecanisme şi performanţe în creaţia tehnică, elaborate şi obţinute într-un spaţiu academic, în care activează centrul regional Iaşi, în „RRPI”
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penal. Propuneri de lege ferenda. Drept comparat, în „RRDPI” nr. 2/2005, pp. 117-129.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice prin mijloace
de drept penal. Drept comparat, în „RRDPI” nr. 3/2005, pp. 140-188.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Răspunderea penală în domeniul invenţiilor, desenelor şi
modelelor industriale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia invenţiilor,
desenelor şi modelelor industriale în România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 8/1996 aşa
cum au fost modificate prin OUG nr. 123/2005, în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 18-68.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra proprietăţii intelectuale prevăzute în noul
Cod penal. Drepturile nepatrimoniale de autor, în „D” nr. 5/2005, pp. 140-146.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra drepturilor de proprietate intelectuală
prevăzute în noul Cod penal. Drepturile patrimoniale de autor, în „D” nr. 7/2005,
pp. 129-141.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Unele consideraţii referitoare la definiţia şi protecţia
juridică a know-how-ului, în „D” nr. 1/2006, pp. 79-84.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Ocrotirea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în
„RDP” nr. 1/2006, pp. 85-88.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunilor de producere şi punere în circulaţie
de mărfuri pirat, în „D” nr. 4/2006, pp. 210-218.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia drepturilor de autor şi conexe prin mijloace de
drept penal, în „D” nr. 5/2006, pp. 138-150.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia topografiilor produselor semiconductoare prin
mijloace de drept penal. Drept comparat, în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 124-137.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Infracţiunea de contrafacere a desenului sau modelului
industrial. Necesitatea dispunerii unei expertize. Jurisprudenţă, în „RRDPI” nr. 1/2006,
pp. 49-51.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Infracţiuni cu privire la dreptul de autor şi drepturile
conexe, lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de masterat organizat de
Facultatea de Drept din Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, aprilie, 2006.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia penală a proprietăţii intelectuale, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, 395 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă,
Editura Semne, Bucureşti, 2006, 359 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Infracţiunea de comunicarea publică a operelor sau a
produselor purtătoare de drepturi conexe, în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 54-67.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Bibliografie selectivă română în domeniul proprietăţii
intelectuale publicată în perioada ianuarie – aprilie 2006, în „RRDPI” nr. 2/2006,
pp. 277-281.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia drepturilor patrimoniale de autor şi conexe prin
mijloace de drept penal, în „D” nr. 5/2006, pp. 138-150.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Reglementarea producerii, importului, distribuirii,
închirierii şi comercializării programelor pentru calculator în dreptul român, în „RRDPI”
nr. 3/2006, pp. 16-25.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Concurenţa neloială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor
geografice, în „D” nr. 9/2006, pp. 171-178.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Răspunderea penală în domeniul pieţei vitivinicole, în „D”
nr. 10/2006, pp. 176-185.
ROMITAN Ciprian Raul, Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16
decembrie 2002 privind taxele care trebuie virate către Oficiul pentru Armonizare pe
Piaţa Internă – OHIM - (mărci comerciale, desene şi modele) pentru înregistrarea
desenelor şi modelelor comunitare, în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 130-151.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile morale de autor, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007, 198 p. Bibliografie la pp. 185-198.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Apărarea dreptului la calitatea de autor al operei şi a
dreptului la nume prin mijloace de drept penal, în „D” nr. 4/2007, pp. 186-197.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Reproducerea neautorizată a programelor informatice
protejate, în „D” nr. 6/2007, pp. 204-216.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Condiţii cerute pentru protecţia operelor în cadrul
dreptului de autor, în „RSJ” nr. 1/2007, pp. 84-90.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor ce au ca obiect drepturile băneşti cuvenite autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi ori a producătorilor de
înregistrări sonore şi audiovizuale, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 73-85.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Bibliografie selectivă în domeniul proprietăţii intelectuale
publicată sau prezentată în cadrul unor seminarii în perioada septembrie- noiembrie 2007,
în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 256-260.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare, în „RSJ” nr. 1/2008, pp. 74-88.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor din domeniul mărcilor
şi indicaţiilor geografice, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 99-137.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor cu privire la marca
comunitară, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi
modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23
mai 2008.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Creaţii intelectuale, proprietate intelectuală sau drept de
autor?, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 98-108.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Bibliografie selectivă în domeniul proprietăţii intelectuale
publicată sau prezentată în cadrul unor seminarii în perioada martie 2008 - mai 2008, în
„RRDPI” nr. 2/2008, pp. 209-216.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Originalitatea – condiţie esenţială de protecţie a creaţiilor
intelectuale din domeniul literar, artistic sau ştiinţific, în „D” nr. 7/2008, pp. 72-80.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul
drepturilor, în „D” nr. 8/2008, pp. 173-180.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul moral la respectarea integrităţii operei
audiovizuale. Ajustarea imaginilor unui film prin metoda panscanning-ului. Jurisprudenţă
daneză, în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 76-85.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Condiţii de fond ale protecţiei desenelor sau modelelor, în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 136-168.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia desenului sau modelului comunitar neînregistrat,
în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 182-189.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Consideraţii cu privire la sintagma „să verifice orice sistem
de calcul”. Propunere de lege ferenda, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 59-61.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Consideraţii cu privire la piratarea operelor ştiinţifice prin
procedeul reprografiei. Propunere de lege ferenda, în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 123-139.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Consideraţii cu privire la sintagma de „utilizator” în
domeniul operelor scrise. Propunere de lege ferenda, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 120-124.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă,
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 438 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Scurtă retrospectivă a reglementărilor legislative în
România în domeniul mărcilor (1879-2009), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 129-142.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Scurtă retrospectivă a primelor reglementări ale dreptului
de autor pe plan internaţional, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 66-84.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Good faith and bad faith in the intellectual property field,
lucrare prezentată în cadrul Seminarului internaţional „CKSS-Challenges of the Knowledge
Society”, ediţia a V-a, organizat de Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 15-16
aprilie 2011.
ROMIŢAN Ciprian Raul, 149 de ani de la adoptarea în România a primei legi care a
reglementat drepturile autorilor de opere literare şi artistice (1862-2011), în „RRDPI”
nr. 1/2011, pp. 18-35.
ROMIŢAN Gheorghe, (Recenzie), GRECU Elena, Mărcile comunitare. Ghid practic
de înregistrare a mărcilor în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2010, 130 p., în „RRDPI” nr. 2/2011, p. 251.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenţa
plagiatului. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe (Jurisprudenţă), în RRDPI nr. 4/2011, pp. 191-199.
ROMIŢAN Ciprian Raul, 150 de ani de la adoptarea în România a primei legi care a
reglementat drepturile autorilor de opere literare şi artistice (13 aprilie 1862-13 aprilie
2012), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 11-32.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Radiodifuzare prin satelit. Difuzarea unor meciuri de
fotbal. Recepţionarea radiodifuzării prin intermediul unor cartele de decodoare prin
satelit. Cartele de decodoare introduse legal pe piaţa unui stat membru şi utilizate într-un
alt stat membru. Interdicţie de comercializare şi de utilizare într-un stat membru.
Vizionarea emisiunilor cu încălcarea drepturilor exclusive acordate. Drept de autor. Drept
de difuzare la televizor. Licenţe exclusive pentru radiodifuzarea pe teritoriul unui singur
stat membru. Libera prestare a serviciilor. Articolul 56 TFUE. Concurenţă. Articolul 101
TFUE. Restrângere a concurenţei în funcţie de obiect. Protecţia serviciilor cu acces
condiţionat. Dispozitiv ilicit. Directiva nr. 98/84/CE. Directiva nr. 2001/29/CE. Reproducerea operelor în memoria unui decodor prin satelit şi pe un ecran de televizor.
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Exceptare de la dreptul de reproducere. Comunicare publică a operelor în baruri.
Directiva nr. 93/83/CEE (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 231-289.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Marcă comunitară. Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative justing. Marcă naţională figurativă anterioară JUSTING. Revendicarea
seniorităţii mărcii naţionale anterioare. Lipsa de identitate între semne. Articolul 34 din
Regulamentul (CE) nr. 207 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 332-341.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Proprietate intelectuală. Directiva nr. 91/250/CEE.
Protecţia juridică a programelor pentru calculator. Articolul 1 alineatul (2) şi articolul 5
alineatul (3). Întinderea protecţiei. Creaţie directă sau prin intermediul unui alt proces.
Program pentru calculator protejat prin dreptul de autor. Reluarea funcţiilor de un al
doilea program fără acces la codul sursă al primului. Decompilare a codului obiect al
primului program pentru calculator. Directiva nr. 2001/29/CE. Drept de autor şi drepturi
conexe în societatea informaţională. Articolul 2 litera (a). Manual de utilizare a unui
program pentru calculator. Reproducere într-un alt program pentru calculator. Încălcarea
dreptului de autor. Condiţie. Expresia creaţiei intelectuale proprii a autorului manualului
de utilizare (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 206-225.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunilor prevăzute în art. 143 din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în RRDPI” nr. 2/2013, pp. 57-64.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Marcă. Nume comercial. Acţiune în concurenţă neloială
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 150-162.
ROMIŢAN Ciprian Raul, (Recenzie), FLOREA Sonia, Proceduri civile în materia
drepturilor de proprietate intelectuală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 461 p.
Bibliografie la pp. 431-443, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 165-171.
ROMIŢAN Ciprian Raul, (Recenzie), FLOREA Bujorel, Contracte de valorificare a
drepturilor patrimoniale de autor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 212 p., în
„RRDPI”, pp. 172-174.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia programelor pentru calculator prin dreptul de
autor. Întinderea protecţiei, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 12-22.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridică a bazelor de date prin drept de autor sau
printr-un drept sui-generis, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 120-167.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drept de suită în beneficiul autorului unei opere de artă
originale, în volumul The Rule of in the Digital Era, editat cu prilejul The international
Conference „The Rule of in the Digital Era”, 2015, pp. 149-159.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridico-penală a topografiilor produselor
semiconductoare, în „RRDPI” nr. 3/2015, pp. 117-163.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Apariţia tiparului în urmă cu 575 de ani, primul pas pentru
naşterea dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 4/2015, pp. 45-76.
ROMIŢAN Ciprian Raul, (Recenzie), FLOREA Bujorel, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 208 p.
Bibliografie la pp. 203-208, în „RRDPI” nr. 1/2016, pp. 183-184.
ROMIŢAN Ciprian Raul, (Recenzie), SPERIUSI-VLAD Alin, Protejarea creaţiilor
intelectuale. Mecanisme de drept privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015, 472 p.
Bibliografie la pp. 457-468, în „RRDPI” nr. 1/2016, pp. 185- 187.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Brevetele pentru soiuri..., obiect al proprietăţii industriale.
Contrafacerea noilor soiuri de plante, în „RRDPI” nr. 2/2016, pp. 91-111.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Limitele exercitării dreptului de autor. Three-step test
(Regula celor trei paşi), în volumul „Preventing and Combating Cybercrime” editat de
Universitatea Babeş-Bolyai cu prilejul Conferinţei internaţionale „Preventing and
Combating Cybercrime” în parteneriat cu alte instituţii publice şi private, 20-21 mai 2016,
Cluj-Napoca, pp. 199-211.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Două decenii de la adoptarea Legii privind dreptul de autor
şi drepturile conexe (1996-2016). Scurtă retrospectivă privind protecţia dreptului de autor
în România, în „RRDPI” nr. 3/2016, pp. 59-84.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Indicaţiile geografice protejate, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a, Secţiunea Dreptul proprietăţii intelectuale, „Tendinţe
actuale şi transformări în domeniul apărării drepturilor de proprietate intelectuală”,
organizată de Universitatea de Vest Timişoara, ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29
octombrie 2016, publicată şi în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 281-322.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Colectarea remuneraţiei compensatorii pentru copia
privată de către organismele de gestiune colectivă nu este o prestare de servicii, în
„RRDPI” nr. 1/2017, pp. 66-79.
ROMIŢAN Ciprian Raul, De la cărţile de argilă la cărţile digitale (I), în „RRDPI”
nr. 2/2017, pp. 123-158.
ROMIŢAN Ciprian Raul, De la cărţile de argilă la cărţile digitale (II). Apariţia
privilegiilor, instituirea cenzurii şi constituirea depozitului legal, în „RRDPI” nr. 3/2017,
pp. 53-100.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Însuşirea în întregime sau în parte a operei unui alt autor,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
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asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 253-278.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept român şi comunitar al proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Culegere de acte normative,
Editura ASDPI, Bucureşti, 2006, 356 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Culegere de acte normative, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 237 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Desene şi modele, topografii de produse semiconductoare. Culegere de acte
normative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 310 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Mărcile şi indicaţiile geografice. Culegere de acte normative, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008, 467 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DIDEA Ionel, Obiectul dreptului proprietăţii intelectuale.
Propuneri de lege ferenda privind obiectul proprietăţii intelectuale, în „RRDPI”
nr. 1/ 2005, pp. 64-82.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DOBRINOIU Maxim, Divulgarea secretului profesional
într-o modalitate specială, în „RDP” nr. 1/2003, pp. 127-129.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DRĂGAN Jenică, Mic dicţionar de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi drepturile conexe, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, 126 p.
Bibliografie la pp. 123-126.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Analiza infracţiunii de reproducere
fără drept a operelor ştiinţifice prin procedeul reprografiei, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Limite şi excepţii în cadrul dreptului de autor şi a drepturilor conexe”,
organizat de ORDA şi OMPI, Mangalia, 17-18 septembrie 2009.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Protecţia juridico - penală a
desenelor şi modelelor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 429 p. Bibliografie la
pp. 409-424.
ROMIŢAN Ciprian-Raul; DUVAC Constantin, Implicaţii penale referitoare la
pirateria operelor scrise prin procedeul reprografiei, în „D” nr. 2/2010, pp. 162-179.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Drepturile morale de autor. Scurtă
retrospectivă privind reglementarea acestor drepturi pe plan internaţional şi intern.
Protecţia penală a drepturilor morale de autor, în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 90-117.
Lucrare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale „Creativitatea uneşte planeta”,
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ediţia a II-a, organizată de Universitatea „Ovidius” Constanţa, OSIM, ORDA, ASDPI,
Constanţa, 22-23 septembrie 2012.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Protecţia juridico-penală a copiei
private a operelor ştiinţifice în raport cu noua legislaţie penală, în „RRDPI” nr. 2/2012,
pp. 60-75. Lucrare prezentată în cadrul Conferinţei „Copia privată – prezent şi viitor”,
organizată de Universitatea din Craiova, ORDA şi ASDPI, Craiova, 26-27 aprilie 2012.
ROMIŢAN Ciprian Raul; PÂRVU Rodica, Dreptul de autor şi drepturile conexe,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 119 p. Reglementări juridice interne şi internaţionale
pentru protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe la pp. 109-119.
ROMIŢAN Ciprian Raul; ROŞ Viorel; Drepturile artiştilor interpreţi şi executanţi, în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 7-27.
ROMIŢAN Ciprian Raul; ROŞ Viorel (editori coordonatori), Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2017, 278 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; ROŞ Viorel (ediţie îngrijită), Proprietatea intelectuală.
Legislaţie, jurisprudenţă şi repere bibliografice, Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 470 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; SAVU Mariana Liliana, Drepturile artiştilor interpreţi sau
executanţi în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 p. Bibliografie la
pp. 531-536.
ROMIŢAN Ciprian Raul; TANISLAV Elena, Contrafacerea modelelor şi desenelor
industriale, în „RRPI” nr. 2/2003, pp. 68-71.
ROMIŢAN Gheorghe; BUZATU Nicoleta Elena; Produsele contrafăcute şi impactul
lor asupra vieţii noastre, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 9-22.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Noţiunea „compensaţie echitabilă”.
Interpretare uniformă. Punere în aplicare de către statele membre. Criterii. Limite.
Redevenţă pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor şi suporturilor de
reproducere digitală (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 226-247.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Articolul 5 alineatul (2) litera (b) şi
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alineatul (5). Compensaţie echitabilă. Debitorul redevenţei destinate finanţării acestei
compensaţii. Vânzare la distanţă între două persoane cu reşedinţa în state membre diferite
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 248-261.
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datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate
în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi pentru utilizarea prestaţiilor artistice
din domeniul audiovizual. Penalităţi de întârziere (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012,
pp. 205-223.
SAVU Mariana Liliana, Economic rights of the neighboring rights owners
performers’ rights management, în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 81-111.
SAVU Mariana Liliana, Dreptul patrimonial exclusiv al artiştilor interpreţi sau
executanţi de a autoriza sau de a interzice retransmiterea prin cablu a interpretării sau
execuţiei deja fixate în fonograme (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 309-318.
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(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 186-195.
SPINEANU-MATEI Octavia, Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Suspendarea operaţiunii de vămuire a produselor susceptibile a aduce atingere unui drept
de proprietate intelectuală. Exceptarea produselor aflate în bagajul personal al
călătorilor, fără scop comercial, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 233-238.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Cerere de despăgubiri pentru
încălcarea drepturilor patrimoniale conferite de brevet. Timbraj. Durata protecţiei
drepturilor patrimoniale şi prescripţia dreptului la acţiune. Protecţia provizorie de la data
publicării cererii de brevet (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 152-160.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Cerere de anulare a brevetului.
Noutate şi activitate inventivă. Drepturile titularului de brevet. Despăgubiri pentru
încălcarea acestora. Perioada pentru care se pot pretinde. Mod de calcul (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 161-176.
SPINEANU-MATEI Octavia, Inovaţie. Cerere de despăgubiri pentru încălcarea
drepturilor patrimoniale ale autorului. Prescriptibilitate. Durata de protecţie a drepturilor
patrimoniale şi termenul de prescripţie a dreptului la acţiune. Aplicarea legilor în timp.
Dispoziţii finale şi tranzitorii ale Legii nr. 64/1991 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 177-185.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Anularea înregistrării. Persoană interesată.
Protecţia mărcii pe teritoriul României. Marcă notorie. Rea-credinţă (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2006, pp. 186-197.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Anularea înregistrării. Calitatea de „autor” al
mărcii şi dreptul de înregistrare a mărcii. Rea-credinţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 198-204.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Anularea înregistrării. Calitate procesuală
activă. Persoană interesată. Rea-credinţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 205-216.
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 305 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Semn similar cu
marca. Produse identice. Analiza riscului de confuzie. Conceptul riscului de confuzie
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incluzând şi riscul de asociere. Condiţia distinctivităţii şi gradul de distinctivitate al
mărcii. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (TOTAL/COLGATE
TOTAL/AQUAFRESH 3 TOTAL CARE/AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE/AQUAFRESH
HERBAL TOTAL CARE), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 1-32.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Semn identic cu
marca. Produse identice (cele trei dungi ADIDAS), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 32-36.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Calitate procesuală
pasivă. Atitudinea subiectivă a pârâtei. Condiţiile răspunderii (PUMA), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 36-42.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Folosirea mărcii.
Titularul acţiunii. Conflictul dintre două mărci înregistrate (PARADISUL VERDE), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 42-55.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Despăgubiri.
Prescripţia dreptului la acţiune. Termen şi mod de calcul (ANTALCOL), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 56-67.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Conflict cu o
marcă anterioară. Data depozitului naţional reglementar (DIESEL/DIESEL 2000), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 67-73.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Calitate
procesuală activă. Persoană interesată. Rea-credinţă (D VISION), în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2007, pp. 73-83.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Calitate
procesuală activă. Persoană interesată. Marcă notorie. Rea-credinţă (MIO DINO THE
OFFICE WORLD), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică
judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 83-95.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Calitatea de
„autor" al mărcii şi dreptul de înregistrare a mărcii. Rea-credinţă (SEARĂ DE SEARĂ), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 95-101.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Anularea înregistrării. Rea-credinţă. Înregistrarea ca marcă a denumirii unei loje masonice, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 101-104.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marca. Acţiune în decădere. Condiţia interesului.
Persoană interesată. Sarcina probei (OBI), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 104-111.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decădere. Condiţia interesului
(CELLINI), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică
judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 112-128.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Acţiune
în încetarea folosirii semnului ca nume comercial (EURO THERM/B&B EUROTERM), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 128-132.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Disponibilitate numelui comercial (firmei). Acţiune în modificarea numelui comercial (firmei)
(FLARO/SC FLARO SRL), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 140-145.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Acţiune
în modificarea numelui comercial (METAXA/SC METAXAS TEN SRL), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 145-155.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu nume patronimic. Acţiune în
interzicerea utilizării mărcii şi în despăgubiri. Timbraj. Drepturile titularului mărcii
(GUBAN), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică
judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 155-161.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Transmiterea dreptului. Contract de licenţă
exclusivă. Reziliere pentru neplata preţului, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 161-166.
SPINEANU-MATEI Octavia, Indicaţie geografică. Asociaţie de producători.
Activitate de producţie, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 166-170.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Condiţii de
brevetabilitate. Noutate şi activitate inventivă. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
conferite de brevet. Cesionari. Perioada pentru care pot solicita despăgubiri. Mod de
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calcul, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 171-186.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Condiţii de brevetabilitate. Activitate
inventivă. Noutate. Recuzarea expertului. Termenul în care se poate solicita, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 186-198SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
patrimoniale conferite de brevet. Timbraj. Durata de protecţie a brevetului. Prescripţia
dreptului la acţiune. Protecţie provizorie de la data publicării cererii de brevet, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 199-206.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri pentru invenţiile nerecompensate
sau parţial recompensate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991. Prescripţia
dreptului la acţiune, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 207-211.
SPINEANU-MATEI Octavia, Inovaţie. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
patrimoniale. Prescripţia dreptului la acţiune. Durata protecţiei. Dispoziţii de strictă
interpretare referitoare la invenţii, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 211-220.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Protecţie tranzitorie a brevetului. Comercializarea produsului. înţeles. Anularea certificatului de protecţie. Interes, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 200-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 220-229.
SPINEANU-MATEI Octavia, Model industrial. Acţiune în anularea certificatului de
înregistrare. Condiţia interesului, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 230-238.
SPINEANU-MATEI Octavia, Model industrial. Contract de cesiune a drepturilor
conferite de certificatul de înregistrare. Validitate, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 239-244.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Prezumţia calităţii de autor al operei.
Operă protejabilă prin drept de autor. Originalitate, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 245-250.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă derivată. Traducere. Condiţiile
protecţiei. Reproducere neautorizată a operei. Prejudiciu. Aplicarea legii în timp, în
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SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 250-260.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă derivată. Antologie de poezii.
Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor. Acţiune în realizare. Modul de calcul al
despăgubirilor, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică
judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 260-269.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Drept exclusiv de a
traduce opera şi de a o edita. Încălcare, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp.
269-273.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Opere scrise. Organism de gestiune
colectivă care îi reprezintă pe autori. Calitate procesuală activă, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2007, pp. 273-278.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Muzică special creată pentru film.
Organism de gestiune colectivă care îi reprezintă pe autori. Calitate procesuală activă.
Utilizarea muzicii în scop lucrativ. Drept la remuneraţie echitabilă, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 278-294.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Fotografie. Difuzarea acesteia. Drept
la imagine. Persoană remunerată pentru a poza, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 294-299.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Cerere de suspendare provizorie a
hotărârii arbitrale a completului de arbitri de pe lângă O.R.D.A. Condiţia interesului, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 299-301.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie nerecompensată sau parţial recompensată.
Drepturi băneşti pentru perioada de aplicare efectivă a invenţiei. Aplicare în timp a legii.
Dispoziţii tranzitorii, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 140-145.
SPINEANU-MATEI Octavia, Mărci. Conflict între marcă înregistrată şi nume
patronimic. Acţiune în contrafacere. Timbraj, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007,
pp. 146-150.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Identitatea dintre semn
şi marcă. Conceptul riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere. Interpretare dată
de Curtea Europeană de Justiţie. Condiţia distinctivităţii şi gradul de distinctivitate al
mărcii, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 151-185.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Acţiune în contrafacere. Operă derivată. Traducere. Condiţia originalităţii, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007,
pp. 186-195.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Contract de editare. Rezoluţiune.
Daune-interese. Prejudiciu previzibil (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 182-190.
SPINEANU-MATEI Octavia Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice. Semn
similar cu marca. Lipsa riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 190-198.
SPINEANU-MATEI Octavia, Probleme privind determinarea prejudiciului în cazul
acţiunii în contrafacere, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi
practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
SPINEANU-MATEI Octavia, Decăderea titularului din drepturile conferite de înregistrarea mărcii pentru nefolosire. Aspecte privind calculul termenului de 5 ani de lipsă a
folosinţei mărcii prevăzut de art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în „RRDPI”
nr. 4/2008, pp. 39-47.
SPINEANU-MATEI Octavia Proprietate intelectuală. Practică judiciară 2007-2008,
volumul 3, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 299 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Legea
aplicabilă. Cerere de sesizare a Curţii Europene de Justiţie pentru pronunţarea unei
hotărâri preliminare. Condiţii, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 1-20.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Legea aplicabilă. Cerere de înregistrare depusă anterior intrării în vigoare a legii noi şi soluţionată
ulterior, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 21-31.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării mărcii şi
acţiune în contrafacere. Risc de confuzie. Criterii de apreciere (RADIO
TRANSILVANIA/TRANSILVANIA TV/FM/1-10), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 31-47.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Semne
similare. Produse similare. Risc de confuzie. Semn devenit uzual. Protecţia conferită de
înregistrare (HORECA / HORECA EXPERT), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 47-55.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării intentată de
un cotitular al unei mărci în conflict împotriva altui cotitular. Interes (GEROVITAL /
GEROVITAL H3), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică
judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 55-58.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Interesul promovării acţiunii. Rea-credinţă (ZIUA MĂRCII POŞTALE ROMÂNEŞTI), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 58-66.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
marcă. Folosire serioasă. Acte de comerţ izolate, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 66-75.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
marcă. Calculul termenului de 5 ani de nefolosire a mărcii. Prematuritate, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 75-82.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
marcă. Persoană interesată. Existenţa unei acţiuni în contrafacere, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 82-97.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
Semne similare. Inexistenţa riscului de confuzie. Locul, contextul şi dimensiunea
inscripţionării semnului pe produs (ROCHER /ROGER), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 97-106.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Mărfuri importate şi
mărfuri aflate în antrepozit. Produse farmaceutice (AMOXIKLAV, XICLAV/MOXICLAV),
în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 107-117.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
Semne similare. Marcă slabă. Întinderea protecţiei (SIROP DE PĂTLAGINĂ/SIROP DE
PĂTLAGINĂ ŞI MUGUR DE BRAD, SIROP DE PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS ETC.), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 117-124.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu nume de domeniu pe internet.
Acţiune în contrafacere. Principiul specialităţii mărcii (COSCO/cosco.ro), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 124-132.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu nume de domeniu pe internet.
Rea-credinţă la înregistrarea numelui de domeniu (LAROPHARM/laropharm.ro), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 133-138.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Vânzare de produse contrafăcute. Infracţiune,
în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 138-142.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Drepturi băneşti solicitate pentru exploatarea
invenţiei. Calitate procesuală activă, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009,
pp. 143-149.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Drepturi băneşti cuvenite inventatorului.
Exploatarea brevetului. Înţeles, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 149-158.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri cuvenite inventatorilor pentru
exploatarea invenţiei. Lipsa unui contract. Criterii de determinare a cuantumului, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 159-168.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Pierderea de către titular a protecţiei
conferite de brevet. Acţiune în daune intentată de inventator. Netemeinicie, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 168-175.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie şi realizare tehnică. Distincţie, în Octavia
Spineanu Matei, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 175-178.
SPINEANU-MATEI Octavia, Realizare tehnică. Acţiune pentru constatarea calităţii
de autor. Acţiune în realizarea dreptului. Imprescriptibilitate, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009, pp. 178-183.
SPINEANU-MATEI Octavia, Realizare tehnică. Drepturi cuvenite autorului. Condiţia atestării calităţii de autor, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 183-191.
SPINEANU-MATEI Octavia, Desen industrial. Acţiune în anularea înregistrării
desenului. Conflict cu o marcă anterioară. Temei juridic, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 192-198.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Model industrial. Acţiune în anularea înregistrării
modelului. Termen de formulare. Persoană interesată, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 199-215.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Texte care nu beneficiază
de protecţie legală. Reproducere în scop de exemplificare. Lipsa plagiatului, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 216-229.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Contract de editare.
Limitele teritoriale ale cesiunii dreptului de reproducere a operei. Nerespectarea clauzei
privind tirajul. Calculul despăgubirilor, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea
intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009,
pp. 229-238.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Acţiune în rezoluţiunea
contractului de editare şi plata de daune-interese. Temei juridic. Prejudiciu previzibil, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 238-247.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Obligaţia organismului
de gestiune colectivă de a încheia contract de licenţă neexclusivă cu utilizatorii. Principiul
libertăţii contractuale, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3).
Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 247-258.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată. Obligaţia de plată a importatorilor de aparate care permit
reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 258-266.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă muzicală. Retransmitere prin
cablu. Acţiune pentru plata remuneraţiei. Competenţă. Temei juridic, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 266-272.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă muzicală. Dreptul de utilizare a
operei. Organizator de spectacole, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea
intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp.
272-276.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Programe pentru calculator. Închiriere
de mărfuri pirat. Infracţiune, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 277-279.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Programe pentru calculator. Închiriere
de mărfuri pirat. Reproducere, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 279-282.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Programe pentru calculator. Infracţiuni. Termen de prescripţie, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 282-293.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drepturi conexe dreptului de autor. Remuneraţie unică
echitabilă cuvenită autorilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
Gestiune colectivă, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3).
Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 293-296.
SPINEANU-MATEI Octavia; CONSTANDA Andreia, Despre inadmisibilitatea
acţiunii în contrafacere împotriva unei mărci înregistrate. Este necesară reconsiderarea
practicii judiciare?, în „RRDPI” nr. 2/2013, pp. 9-17.
SPOIALĂ Valentina, Aspecte specifice infracţionalităţii în materia drepturilor de
proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi
practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
STAN V. Sorin, Evaluarea proprietăţii intelectuale, în „IE” nr. 7-8/2003, pp. 3-7.
STAN V. Sorin, Evaluarea capitalului intelectual al întreprinderii, în „IE”
nr. 7-8/2003, pp. 8-17.
STAN V. Sorin, Metode de evaluare a brevetelor de invenţie, în „IE” nr. 7-8/2003,
pp. 23-28.
STAN V. Sorin, Metode de stabilire a redevenţelor în cazul licenţei aferente unui
brevet, în „IE” nr. 7-8/2003, pp. 38-44.
STAN V. Sorin, Metode de evaluare a mărcii bazate pe venit, în „IE” nr. 7-8/2003,
pp. 64-72.
STANCIU Anca, Eticheta produselor alimentare, în „RRPI” nr. 5/1996, pp. 22-25.
STANCU Gheorghe, Unele consideraţii privind comerţul electronic, în „RDC”
nr. 7-8/2003, pp. 122-139.
STANCU Gheorghe, Observaţii referitoare la regimul juridic actual al comerţului
electronic, în „RDC” nr. 9/2004, pp. 93-105.
STAVARACHE Romeo, Putere prin inovare, în „RRPI” nr. 3/2005, pp. 20-22.
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STĂICULESCU Ana Rodica; TRANDAFIRESCU Bogdan Cristian, Analiza
comparativă a legislaţiei româneşti şi a celei franceze în materia criminalităţii informatice, în „Analele Universităţii Ovidius” nr 1/2003.
STĂICULESCU Ana Rodica; TRANDAFIRESCU Bogdan Cristian, Dreptul de autor
în presă. Privire comparativă asupra legislaţiei române şi franceze, în „Analele
Universităţii Ovidius” nr. 2/2004.
STĂICULESCU Ana Rodica, Marca, desenul şi brand-ul în „societatea de ficţiune”,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul
comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai
2008.
STĂICULESCU Ana Rodica; TRANDAFIRESCU Bogdan, Legea aplicabilă contractului internaţional de know-how, în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 116-121.
STĂNESCU Mihaela, Câteva consideraţii referitoare la aplicarea Regulamentului
Consiliului nr. 1383/2003 privind acţiunile de control vamal îndreptate împotriva
mărfurilor suspectate a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală şi
măsurile care trebuie luate împotriva mărfurilor care încalcă aceste drepturi, în „RRDPI”
nr. 4/2007, pp. 124-133.
STĂNESCU Mihaela, Drept de autor. Competenţa materială a instanţelor învestite cu
soluţionarea litigiilor privind drepturile băneşti cuvenite autorilor unei opere
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 259-266.
STĂNESCU Mihaela, Acţiune în anularea înregistrării mărcii. Cotitulari ai mărcii.
Interes în promovarea acţiunii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 169-173.
STĂNESCU Mihaela, Dispoziţiile Convenţiei de la Roma cu privire la protecţia
organismelor de radiodifuziune, în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 120-129.
STĂTESCU Constantin, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie
intelectuală. Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, 266 p.
STĂTESCU Constantin; BÎRSAN Corneliu, Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, Editura All, Bucureşti,1992, 434 p.
STEGARU Georgeta, Drept de autor. Remuneraţie compensatorie pentru aparate
care permit reproducerea operelor scrise fixate pe suport grafic sau analog. Determinarea
aparatelor pentru care se datorează remuneraţia (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010,
pp. 183-197.
STEGARU Georgeta, Drept de autor asupra unui semn opus înregistrării ulterioare a
aceluiaşi semn ca marcă. Semn înregistrat cu rea-credinţă ca marcă (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 2/2010, pp. 198-204.
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STEGARU Georgeta, Brevet de invenţie. 1. Competenţa instanţei de apel de a evoca
fondul litigiului, potrivit normelor procedurale în vigoare la data investirii ei printr-o
decizie de casare. 2. Drepturi băneşti cuvenite inventatorului pentru invenţiile brevetate,
aplicate şi nerecompensate sau parţial recompensate până la intrarea în vigoare a Legii
nr. 64/1991. 3. Brevetele a căror durată de protecţie s-a prelungit potrivit prevederilor
Legii nr. 203/2002 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 205-226.
STEGARU Georgeta, Drept de autor. 1) Păstrarea, de către regizorul unei opere
cinematografice realizate sub imperiul Decretului nr. 321/1956, a drepturilor morale de
autor. 2) Condiţii legale privind forma şi conţinutul avizului (contractului) pentru cesiunea
dreptului de adaptare/transformare a unei opere preexistente. 3) Cerinţa întrunirii
cumulative a tuturor condiţiilor stabilite prin fiecare dintre ipotezele reglementate prin art.
33 din Legea nr. 8/1996 spre a putea fi invocate situaţiile de excepţie reglementate de
această normă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 170-195.
STEGARU Georgeta, Marcă. 1) Relevanţa activităţii pretins notorii a reclamantului
în stabilirea calităţii acestuia de titular al unei mărci notorii. 2) Rea - credinţă la
înregistrarea mărcii. 3) Procedura legală ce trebuie urmată pentru radierea înregistrării
mărcii anulate din evidenţele OSIM (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 229-245.
STELEA Alina; MARINESCU Ana Maria; ROMIŢAN Gheorghe; Analiza proiectului de Directivă cu privire la gestiunea colectivă, în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 236-256.
STOICA Bogdan, Organizaţia Mondială a Comerţului – structură, istoric şi perspective. România şi OMC. Instrumente de apărare comercială din perspectiva acordurilor
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (proceduri şi măsuri antidumping şi compensatorii,
măsuri de salvgardare), în „RDC” nr. 3/2003, pp. 138-159.
STOICA I. Cristiana; DINCĂ Răzvan, Consideraţii teoretice şi practice referitoare la
efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de drept românesc, în „ RDC” nr. 7-8/2001,
pp. 168 –200.
STOICA Elena, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Aspecte
noi oglindite în lege, în „RRPI” nr. 3/1998, pp. 20-23.
STOICA Elena, Mărcile în economia concurenţială, contrafaceri şi remedii, în
„RRPI” nr. 3/2000, pp. 28-33.
STOICA Elena, Mijloace pentru asigurarea respectării drepturilor privind mărcile, în
„RRPI” nr. 5-6/2000, pp. 79-80.
STOICA Elena, Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de
respingere a cererilor de înregistrare de marcă în baza art. 5 lit. b) din Legea nr. 84/1998,
în „RRPI” nr. 5-6/2001, pp. 75-81.
STOICA Elena, Interferenţa dintre marcă şi dreptul de autor, în „RRPI” nr. 2-3/2002,
pp. 32-35.
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STOICA Elena, Criterii de apreciere a riscului de confuzie în domeniul mărcilor, în
„RRPI” nr. 1/2003, pp. 27-29.
STOICA Elena, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice la 5 ani de
la intrarea sa în vigoare, în „RRPI” nr. 3/2003, pp. 26-30.
STOICA Elena, Regimul mărcilor notorii şi al mărcilor de renume, în „RRPI”
nr. 5/2003, pp. 23-25.
STOICA Elena, Importanţa înregistrării mărcilor şi procedura de înregistrare a
acestora, în „RRPI”, aprilie 2004, pp. 45-54.
STOICA Elena, Protecţia şi folosirea indicaţiilor geografice în România, în „RRPI”
nr. 4/2004, pp. 43-47.
STOICA Elena, Principalele prevederi ale Legii nr. 84/1998 armonizate cu legislaţia
comunitară în domeniul mărcilor, în „RRPI” nr. 1/2005, pp. 5-14.
STOICA Elena, Distinctivitatea inerentă, distinctivitatea dobândită, disclaimerul, în
„RRPI” nr. 1/2006, pp. 10-13.
STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi indicaţie geografică, în „RRPI” nr. 3/2006,
pp. 17-24.
STOICA Elena, Criterii de apreciere a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de
asociere (studiu de caz), în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 23-30.
STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi nume comercial (studiu de caz), în „RRPI”
nr. 3/2007, pp. 35-42.
STOICA Elena, Aprecierea riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere. Studii
de caz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului
mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
STOICA Elena, Distinctivitatea intrinsecă. Studii de caz, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi nume comercial. Studiu de caz, în
„RRDPI” nr. 3/2007, pp. 72-79.
STOICA Elena, Distinctivitatea intrinsecă a mărcilor, în „RRPI” nr. 6/2007,
pp. 18-35.
STOICA Elena, Semne care nu pot fi înregistrate ca marcă. Noţiunea de interes
public, în „RRPI” nr. 1/2008, pp. 33-40.
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STOICA Elena, Criterii de apreciere a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de
asociere (art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 147-156.
STOICA Elena, Mărcile istoric şi evoluţie, criterii de protecţie, drepturi exclusive,
excepţii, în „RRPI” nr. 2/2008, pp. 44-54.
STOICA Elena, Decăderea- cerinţă de utilizare a mărcii, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Protecţia mărcii comunitare”, Mangalia, 2-4 septembrie 2008;
STOICA Elena, Convenţii şi tratate în domeniul protecţiei mărcilor, în „RRPI”
nr. 3/2009, pp. 5-16.
STOICA Elena, Din cazuistica Comisiei de Reexaminare Mărci, în „RRPI”
nr. 5/2009, pp. 17-23.
STOICA Elena; NICULESCU Eliza, Marca comunitară. Consecinţele aderării la
marca comunitară, în „RRPI” nr. 5-6/2000, pp. 55-58.
STOICA Elena; NICULESCU Eliza, Marca comunitară. Consecinţele aderării la
marca comunitară, în „RRPI nr. 1/2007, pp. 32-38.
STOICA Elena; OHAN Petre, Despre opoziţie şi contestaţie, în „RRPI” nr. 4/2000,
pp. 22-32.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Marca notorie. Marca de renume. Studii de caz,
lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora,
22-24 august 2007.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Conflictul marcă – indicaţie geografică. Studii
de caz, lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Regimul juridic al mărcilor notorii şi al
mărcilor de renume. Studiu de caz, în „RRPI” nr. 5/2007, pp. 50-59.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Regimul juridic al mărcilor notorii şi al
mărcilor de renume. Studii de caz (II), în „RRPI” nr. 6/2007, pp. 36-62.
STOICA Elena; UHR Mihaela, Conflictul marcă – drept de autor, lucrare prezentată
la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
STOICA Elena; UHR Mihaela, Conflictul dintre marcă şi dreptul de autor, în „RRPI”
nr. 5/2007, pp. 35-49.
STOICA Elena; UHR Mihaela, Soluţionarea contestaţiilor privind desenele şi
modelele, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”,
Tulcea, 28-29 iulie 2008; în „RRPI” nr. 4/2008, pp. 33-44.
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STOICA Valeriu, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura All, Bucureşti,
1997, 220 p.
STOLZ Ekkehard, Relaţia dintre protecţia modelelor şi mărcile comerciale
tridimensionale, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 41-56.
STRATAN Violeta; SPERIUSI VLAD Alin, Existenţa unui drept de proprietate
asupra bunurilor incorporale. Decizia Curţii de Apel din Quebec în cauza Anglo Pacific
Group PLC c. Ernst&Young. Irelevanţa distincţiei dintre bunuri şi lucruri pentru stabilirea
naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiţii de constituire a unui drept real
asupra unui bun şi asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietăţii
intelectuale, în „RRDP” nr. 3/2017, pp. 322-342.
STRETEANU Florin; CHRIŢĂ Radu, Răspunderea penală a persoanei juridice,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2002, 222 p. Bibliografie la pp. 211-220.
STROE Gheorghe, Reforma penală şi unele probleme de procedură penală legate de
tehnologia informaţiei, în „RDP” nr. 3/1996, pp. 19-24.
SULTĂNESCU Valentin Radu; GAVRILESCU Marian Cicerone, Unele aspecte
privind sancţionarea persoanei juridice în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de
art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI”
nr. 4/2010, pp. 38-43.
SULTĂNESCU Valentin Radu; GAVRILESCU Marian Cicerone, Aspecte de natură
juridică în legătură cu infracţiunile privind dreptul de autor şi drepturile conexe, brevetele
de invenţie, desenele şi modelele, mărcile şi indicaţiile geografice, în „RRDPI” nr. 1/2011,
pp. 58-72.
SUSAN Romulus, Principiile noii legislaţii privind mărcile de fabrică, de comerţ şi
de serviciu pentru protecţia titularilor şi consumatorilor, în „RRPI” nr. 1-2/1991,
pp. 31-33.
OSIM, Simpozionul Reforma legislaţiei de proprietate industrială în ţările Europei
Centrale şi Răsăritene, 16-17 iunie 1993, Editura OSIM, Bucureşti, f.a., 144 p.
Ş
ŞCERBANIUC Sergiu, Notorietatea mărcii. Etapele procesului de stabilire a
notorietăţii. Statutul mărcii notorii, în „RRPI” nr. 5/2006, pp. 33-37.
ŞANDRU Simona, Scurte consideraţii privind monitorizarea datelor de trafic şi drepturile de proprietate intelectuală. Abordări europene, în „RRDE” nr. 4/2013, pp. 25-36.
ŞCHIOPU Silviu-Dorin, Unele consideraţii cu privire la dreptul (obligaţia) de citare,
în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 62-65.

234

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

ŞERBAN Carmen, Rezolvarea potenţialelor conflicte între marca înregistrată pe cale
naţională şi mărcile comunitare, în „RRPI” nr. 3/2006, pp. 25-29.
ŞERBAN Mihaela, Piese de schimb auto protejate pe teritoriul României, în „RRPI”
nr. 4/2001, pp. 47-50.
ŞERBAN Mihaela, Metode de cercetare documentare din bazele de date automatizate, în „RRPI” nr. 5/2003, pp. 47-51.
ŞERBULESCU Luminiţa; BONDREA A. Aurelian; GARDAN Daniel Adrian;
GEANGU Petronela Iuliana, Managementul mărcii şi al imaginii de marcă, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007, 280 p.
ŞERCAN Emilia, Generalizarea plagiatului reflectă o stare a moravurilor unei
societăţi (în dialog cu profesorul Vlad Constantinesco), în „CJ” nr. 9/2017, pp. 474-480.
ŞOVA Dan Eugen, Aspecte ale protecţiei juridice în domeniul informaticii, în „RRPI”
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ŞOVA Dan Eugen, Probleme ale mărcii în audiovizualul românesc, în „RRPI”
nr. 2/1999, pp. 15-16.
ŞTEFAN Carmen, Rezolvarea potenţialelor conflicte între mărcile înregistrate
(înaintea aderării) ca mărci naţionale şi mărcile comunitare, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”,
Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
ŞTEFAN Ionică, Anumite implicaţii şi efecte ale protecţiei mărcilor prin înregistrare,
„RRPI” nr. 4/2006, pp. 20-21.
ŞTEFAN Ionică, Câteva măsuri pentru împiedicarea utilizării abuzive a numelui de
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Industrie şi Comerţ, Bucureşti, 1921, 50 p.
RĂDUCANU Ileana, Falsificarea mărfurilor industriale, Editura ASE, Bucureşti,
2002, 360 p. Bibliografie la pp. 357-358.
ROATĂ Valentin, Dreptul proprietăţii intelectuale. Prelegeri universitare, Editura
Eftimie Murgu, Reşiţa, 1999, 197 p. Bibliografie la p. 197.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridică a topografiilor circuitelor integrate,
Editura Semne, Bucureşti, 2003, 140 p. Bibliografie la pp. 134-137.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra proprietăţii intelectuale, în DOBRINOIU
Vasile, CONEA Nicolae, ROMIŢAN Ciprian Raul, TĂNĂSESCU Camil, NEAGU Norel,
DOBRINOIU Maxim, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 471-526.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia penală a proprietăţii intelectuale, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, 395 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă,
Editura Semne, Bucureşti, 2006, 359 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile morale de autor, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007, 198 p. Bibliografie la pp. 185-198.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă,
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 438 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; SAVU Mariana Liliana, Drepturile artiştilor interpreţi sau
executanţi în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 p. Bibliografie la
pp. 531-536.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept român şi comunitar al proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Culegere de acte normative,
Editura ASDPI, Bucureşti, 2006, 356 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Culegere de acte normative, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 237 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Desene şi modele, topografii de produse semiconductoare. Culegere de acte
normative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 310 p.
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ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Mărcile şi indicaţiile geografice. Culegere de acte normative, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008, 467 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DRĂGAN Jenică, Mic dicţionar de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi drepturile conexe, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, 126 p.
Bibliografie la pp. 123-126.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Protecţia juridico - penală a
desenelor şi modelelor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 429 p. Bibliografie la
pp. 409-424.
ROMIŢAN Ciprian Raul; PÂRVU Rodica, Dreptul de autor şi drepturile conexe,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 119 p. Reglementări juridice interne şi internaţionale
pentru protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe la pp. 109-119.
ROMIŢAN Ciprian Raul; ROŞ Viorel (editori coordonatori), Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2017, 278 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; ROŞ Viorel (ediţie îngrijită), Proprietatea intelectuală.
Legislaţie, jurisprudenţă şi repere bibliografice, Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 470 p.
ROŞ Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale. Mărcile şi indicaţiile geografice, 2
volume, Editura SYLVI, Bucureşti, 1999, 514 p.
ROŞ Viorel, Franciza sau Cum să faci bani pe reuşita altuia, Editura Rentrop &
Straton, Bucureşti, 1999, 136 p.
ROŞ Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2001, 774 p.
ROŞ Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale. Vol.I. Dreptul de autor, drepturile
conexe şi drepturile sui-generis, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016, 696 p.
ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi
drepturile conexe. Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 725 p. Bibliografie la pp.
713-716.
ROŞ Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul (editori coordonatori), Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2017, 278 p.
ROŞ Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul (ediţie îngrijită), Proprietatea intelectuală.
Legislaţie, jurisprudenţă şi repere bibliografice, Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 470 p.
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ROŞ Viorel; SPINEANU-MATEI Octavia; BOGDAN Dragoş, Dreptul proprietăţii
intelectuale. Dreptul proprietăţii industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice, Editura All
Beck, Bucureşti, 2003, 746 p.
Regimul traducerilor ştiinţifice şi tehnice, Institutul Central de Documentare Tehnică,
Bucureşti, 1968, 64 p.
Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, Imprimeria Statului,
Bucureşti, 1906, 30 p.
ROMINVENT, Ghid practic pentru brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate,
Editura OSIM, Bucureşti, f.a., 34 p.
SAVU Mariana Liliana; ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile artiştilor interpreţi sau
executanţi în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 p. Bibliografie la
pp. 531-536.
SCHUWER Philippe, Tratat practic de editare, Editura de Vest,Timişoara,1999, 636 p.
SCONDĂCESCU I. Barbu; DEVESEL I. Dumitru; DUMA N. Constantin, Legea
asupra proprietăţii literare şi artistice, comentată şi adnotată, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1934, 368 p.
SCONDĂCESCU I. Barbu; LONGHIN V. Vasile, Brevetele de invenţiune. Comentar
teoretic şi practic al legii asupra brevetelor de invenţiune cu jurisprudenţă română şi
străină şi îndrumări tehnice, Tipografia Curţii Regale F. Gobl, Fii, Bucureşti, 1936, 231 p.
SCONDĂCESCU I. Barbu; POPOVICI I. Dan, Mărcile de fabrică şi de comerţ.
Comentar teoretic şi practic al legii asupra mărcilor de fabrică şi comerţ, cu doctrină şi
jurisprudenţă română şi străină, Institutul de Arte Grafice Vremea, Bucureşti, 1936, 343 p.
SCONDĂCESCU I. Barbu; LONGHIN V. Vasile; RICHTER I., Brevetele de
invenţiune. Comentar teoretic şi practic al legii asupra brevetelor de invenţiune cu
jurisprudenţă română şi străină şi îndrumări tehnice, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl şi
Fii, Bucureşti, 1936.
SEUCAN Andreea Paula, Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, 229 p. Bibliografie la pp. 221-223.
SEUCAN Andreea Paula, Drepturile morale şi drepturile patrimoniale de autor,
Ediţia a II-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, 229 p. Bibliografie la
pp. 221-223.
SIMA Constantin, Infracţiuni privitoare la dreptul de proprietate intelectuală, în
Infracţiuni prevăzute în legi speciale, comentate şi adnotate, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002, pp. 51-74.
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SMITH V. Gordon; PARR L. Russell, Proprietatea intelectuală. Evaluare. Exploatare. Daune pentru contrafacere, Editura Irecson, Bucureşti, 2008, 848 p.
SPERIUSI Vlad Alin, Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, 372 p. Bibliografie la pp. 321-372.
SPERIUSI Vlad Alin, Protejarea creaţiilor intelectuale. Mecanisme de drept privat,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015, 472p. Index alfabetic la pp. 469-472. Bibliografie la
pp. 465-468.
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 311 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006 –
2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 305 p.
SPINEANU-MATEI Octavia Proprietate intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 299 p.
STĂTESCU Constantin, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie
intelectuală. Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, 266 p.
ŞERBULESCU Luminiţa; BONDREA A. AURELIAN; GARDAN Daniel Adrian;
GEANGU Petronela Iuliana, Managementul mărcii şi al imaginii de marcă, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007, 280 p.
ŞTRENC Alexandru Cristian; IONESCU Bucura; GHEORGHIU Gheorghe, Dreptul
brevetului. Tratat, volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 510 p.
ŞTRENC Alexandru Cristian; IONESCU Bucura; GHEORGHIU Gheorghe, Dreptul
brevetului, Tratat, volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 359 p.
TANISLAV Eliodor; TANISLAV Elena, Infracţiuni în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura Semne, Bucureşti, 2004, 238 p.
TĂBÂRCĂ Mihaela; BUTA Gheorghe, Codul de procedură civilă. Comentat şi
adnotat. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 1847 p.
TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia; NEGRILĂ
Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul
George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, 415 p.
TĂRĂBUŢĂ C. Florin, Dreptul moral al autorului asupra operii sale intelectuale,
Tipografia şi Legătoria de Cărţi a Penitenciarului „Văcăreşti”, Bucureşti, 1939, 152 p.
Bibliografie la pp. 149-150.
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TRIPON Cătălin; GEORGESCU Cristiana, Dreptul proprietăţii intelectuale, Note de
curs, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2000,152 p. Bibliografie la p. 149.
TRUICHICI M. Adrian; DASCĂLU C. Adrian, Dreptul proprietăţii intelectuale,
Editura Era, Bucureşti, 2004, 216 p.
TRUICHICI M. Adrian; NEAGU Luiza, Dreptul proprietăţii intelectuale. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 360 p.
TULBURE Sarmisegetuza, Dreptul de autor. Curs universitar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2002, 271 p.
ŢURCANU Costin Radu, Soluţii originale în construcţii. Concepţie, Protejare,
Valorificare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2003, 153 p. Bibliografie la pp. 152-153.
URSA Victor, Drept de proprietate industrială, vol. I: Noţiuni generale introductive,
invenţiile, inovaţiile, Universitatea Cluj-Napoca,1987, 202 p. ; vol. II: Mărcile de fabrică,
de comerţ şi de serviciu, Universitatea Cluj-Napoca, 1989, 168 p.
URSA Victor, Drepturile de autor şi protecţia lor juridică în România, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, 344 p.
VASILESCU Mariana; CONSTANTINESCU Maria; RAŢĂ Grigore, Ghid practic
pentru brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate, Bucureşti, Oficiul de brevete şi
mărci pentru străinătate, Publicom, 1976, 32 p.
VASIU Ioana, Criminalitatea informatică, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, 223 p.
Anexe la pp. 171-221.
VASIU Ioana, Criminalitatea informatică, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura
Nemira, Bucureşti, 2001, 239 pp. Anexe la pp. 167-238.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Prevenirea criminalităţii informatice, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2006, 202 p.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Informatică juridică şi drept informatic, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2007, 223 p.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Afaceri electronice. Aspecte legale, tehnice şi
manageriale, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2007, 145 p.
VASIU Ioana; PATRICIU Victor-Valeriu; PATRICIU Şerban-George, Internetul şi
dreptul, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, 454 p. Bibliografie la pp. 452-454. La
pp. 417-451 lucrarea conţine o listă exhaustivă de resurse juridice grupate pe ţări.
VOICAN Mădălina; BURDESCU Ruxandra; MOCUŢA Gheorghe, Curţi internaţionale de Justiţie, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, 334 p.
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VOICU Costică; BOROI Alexandru; SANDU Florin; MOLNAR Ioan, Infracţiuni
privind dreptul de autor şi protejarea drepturilor conexe, în Drept penal al afacerilor,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2002, pp. 296-301.
VOICU Costică; BOROI Alexandru; SANDU Florin; MOLNAR Ioan, Infracţiuni
privind dreptul de proprietate intelectuală, în Drept penal al afacerilor, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2002, pp. 311-336.
VOICU Costică; BOROI Alexandru; SANDU Florin; MOLNAR Ioan; GORUNESCU
Mirela; CORLĂŢEANU Sorin, Infracţiuni privind dreptul de proprietate intelectuală, în
Drept penal al afacerilor, ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pp. 507-562.
VONICA Romul Petru, Drept comercial, Partea generală, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000, 1024 p. Bibliografie la pp. 974-975.
XENOPOL A. D., Congresul pentru proprietatea literară şi artistică, Institutul de
Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 19 p.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 274 p. Bibliografie la p. 267.
ZOTTA [Gr. C.] Constantin, Proprietatea intelectuală. I) Dreptul de autor literar şi
artistic, 384 p. Bibliografie la pp. 7-9. II) Dreptul de autor ştiinţific, 1938, 65 p., Editura
Curentul Românesc, 1938-1939.
ZOTTA Gr. C. Constantin, Transformările legislative ale Codului civil în materie de
proprietate intelectuală, în Analele Facultăţii de Drept din Cluj, Fascicola 13 (Tomul II),
Editura Cartea Românească, Cluj, 1941, 39 p.

3. Studii elaborate şi prezentate în cadrul unor simpozioane,
seminarii naţionale, mese rotunde, colocvii etc.
ACSINTE Mihai, Piesa auto „after market”, produs original sau contrafăcut?,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi piratarea în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de ROMINVENT şi OSIM, Sibiu,
28-30 octombrie 2015.
ALBANI Ioana, Mijloace specifice de investigare în sisteme informatice, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4
octombrie, 2007.
ALDESCU Adriana, Protecţia în străinătate a invenţiilor româneşti, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului OSIM „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor
industriale în România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
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ANECHITOAE Constantin, Avantajele protecţiei desenelor şi modelelor comunitare,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul
comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai
2008.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile privind desenele şi modele comunitare, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul comunitar”
organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai 2008.
ARDELEANU Raluca, Mărci netradiţionale. Abordare naţională şi comunitară,
lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Implicaţiile extinderii mărcii comunitare ca
urmare a aderării României la Uniunea Europeană”, Cap Aurora, 29 august-3 septembrie
2005.
ARJOCA Alexandru Lucian, Aspecte practice privind urmărirea penală a infracţionalităţii prevăzute în Legea nr. 84/1998. Jurisprudenţă naţională, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia,
18-20 noiembrie 2009.
ARON Marius Ioan, Aspecte teoretice şi practice vizând efectuarea percheziţiei.
Tipuri de percheziţie. Obiectul percheziţiei. Condiţii necesare pentru efectuarea
percheziţiei, lucrare prezentată în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în
România, Bucureşti, 3-4 octombrie, 2007.
BADEA Liliana, Armonizarea legii române în domeniul protecţiei desenelor şi
modelelor industriale cu Acordul TRIPS, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Protecţia desenelor şi modelelor industriale. Protecţia mărcilor”, Sinaia, 12-14 martie,
2003.
BADEA Liliana, Constituirea depozitului naţional reglementar privind desenele şi
modelele industriale (Studiu de caz), lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Protecţia
proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări”, Tulcea, 30 august-2 septembrie
2004.
BADEA Liliana, Respingerea şi anularea desenelor şi modelelor industriale prin
mărci, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Implicaţiile extinderii mărcii comunitare
ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană”, Cap Aurora, 29 august –
3 septembrie 2005.
BADEA Liliana, Protecţia desenelor/modelelor comunitare, lucrare prezentată la
Simpozionul „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”,
Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
BADEA Liliana, Protecţia design-ului comunitar; invalidarea design-ului comunitar,
lucrare prezentată la Simpozionul „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
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contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
BADEA Liliana, Condiţiile de formă pentru înregistrarea cererii, lucrare prezentată
în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
BADEA Liliana, Examinarea condiţiilor pentru acordarea protecţiei unui desen sau
model comunitar, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului
comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
BADEA Liliana, Condiţii de formă pentru obţinerea protecţiei, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
BADEA Liliana, Opoziţia terţilor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
BADEA Liliana, Motive de refuz privind înregistrarea desenelor şi modelelor, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”,
Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
BĂDESCU Rodica, Noua legislaţie românească în domeniul medicamentului, ca
parte a procesului de armonizare cu legislaţia UE în domeniu – autorizarea de punere pe
piaţă a medicamentelor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
BÂLBÂIE Elisabeta, Drepturile conferite prin brevetul de invenţie din domeniul
industriei farmaceutice. Întinderea protecţiei conferite de brevetul de produs, procedeu,
prima sau următoarele indicaţii medicale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Medicamentul – protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17
noiembrie 2006.
BECA Mihaela, Situaţia litigiilor judecătoreşti, a plângerilor contravenţionale
formulate de UPFAR-ARGOA şi alte acţiuni juridice privind combaterea pirateriei din
sfera proprietăţii intelectuale, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile
producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
BODOAŞCĂ Teodor; MURGU Andrei, Aspecte privind protecţia juridică a
indicaţiilor geografice, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 199-210.
BONDAR Elena, Noi proiecte legislative privind soluţionarea litigiilor referitoare la
brevetele europene, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de
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proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi
pirateriei”, Mamaia, 1- 4 noiembrie 2006.
BONDAR Elena, Protejarea compoziţiilor farmaceutice prin brevetul de invenţie.
Studiu de caz, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul – protecţia prin
brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
BOŢA-MOISIN Monica Florina, Apropriere, contrafacere sau ignoranţă?. De ce
avem nevoie de un sistem de reglementare pentru produsele tradiţionale textile şi
expresiile culturale tradiţionale textile româneşti?, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea
Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae
Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 224-231.
BUCŞĂ Gheorghe, Protecţia cunoştinţelor tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Protecţia desenelor şi modelelor industriale. Protecţia mărcilor”, Sinaia,
12-14 martie, 2003.
BUCŞĂ Gheorghe, Studiu de caz privind contrafacerea, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări”, Tulcea, 30
august-2 septembrie, 2004.
BUCŞĂ Gheorghe, Interferenţe mărci – modele industriale, material prezentat la
Seminarul „Implicaţiile extinderii mărcii comunitare ca urmare a aderării României la
Uniunea Europeană”, Cap Aurora, 29 august – 3 septembrie 2005.
BUCŞĂ Gheorghe, Protecţia aspectului exterior al produselor. Marca tridimensională sau modele industriale, material prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea
şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
BUCŞĂ Gheorghe, Marca tridimensională sau marca de poziţionare?, material
prezentat la Simpozionul „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul
globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie
2006.
BUCŞĂ Gheorghe, Forma medicamentului – protecţie prin brevet de invenţie sau
certificat de design, material prezentat la Simpozionul „Medicamentul – protecţia prin
brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
BUCŞĂ Gheorghe, Protecţia design-ului comunitar, lucrare prezentată la Seminarul
„Protecţia mărcilor comunitare şi a designului comunitar”, Cap Aurora, 25 august 2007.
BUCŞĂ Gheorghe, Protecţia designului comunitar. Aspecte generale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.

Domeniul proprietăţii intelectuale

287

BUCŞĂ Gheorghe, Anularea desenelor şi modelelor comunitare. Studiu de caz,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29
iulie 2008.
BUCŞĂ Gheorghe, Protecţia aspectului exterior al produselor, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
BUCŞĂ Gheorghe, Protecţia pieselor de schimb auto prin înregistrare ca desene şi
modele, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”,
Tulcea, 28-29 iulie 2008.
BUCŞĂ Gheorghe, Marca de opoziţie, marcă 3D sau design?, lucrare prezentată în
cadrul Seminarului privind „Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
BUCŞĂ Gheorghe, Mărcile notorii între contrafacere şi diluare, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia,
18-20 noiembrie 2009.
BURBEA Iulia, Timbrajul în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Timbrajul acţiunii în contrafacere, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea
şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de
ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30 octombrie 2015;
BULARDA Mitriţa, Clasificarea (conform Aranjamentului de la Nisa). Principii şi
informaţii, lucrare prezentată în cadrul Seminarului privind „Protecţia mărcilor naţionale”,
Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
BULGĂR Liviu, Contrafacerea. Elemente care o favorizează şi care o previn, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi
modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magda, Protecţia juridică a programelor pentru
calculator, material prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 8-10, decembrie, 2004.
BUTA Paul George, Brevetele esenţiale pentru standard: câteva aspecte de dreptul
concurenţei, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa
şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI,
Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu
SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie
2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 23-32.
BUZATU Nicoleta Elena; ROMIŢAN Gheorghe, Produsele contrafăcute şi impactul
lor asupra vieţii noastre, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
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parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 9-22.
CHENDER Irina, Modalitatea de licenţiere a remuneraţiilor colectate de
UPFAR-ARGOA, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile producătorilor
de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu sprijinul ORDA şi
al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
CIOCEA Mihaela, Apărarea drepturilor de proprietate industrială pe calea acţiunii
în concurenţă neloială, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi
protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
CIOCEA Mihaela, Epuizarea dreptului la marcă. Practică judiciară în materie,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală
în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
COCOŞ Ştefan, Aspecte teoretice şi practice privind încălcarea drepturilor titularilor
de mărci. material prezentat în cadrul Seminarului „Protecţia proprietăţii industriale în
contextul noilor reglementări”, Tulcea, 30 august-2 septembrie, 2004.
COCOŞ Ştefan, Extinderea mărcilor comunitare. Implicaţii, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor
industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
COCOŞ Ştefan, Contrafacere-drepturi şi limitări, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul globalizării.
Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
COCOŞ Ştefan, Contrafacerea de marcă. Marca comunitară, lucrare prezentată în
cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4 octombrie,
2007.
COCOŞ Ştefan; LIMBIDIS Venera, Protecţia mărcii comunitare, lucrare prezentată la
Seminarul „Protecţia mărcilor comunitare şi a designului comunitar”, Cap Aurora, 25
august 2007.
COCOŞ Ştefan; MARIN Elena, Procedura de soluţionare a opoziţiilor OSIM şi
OHIM. Studii de caz, lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului
mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
COJOCARU Florin, Accesul neautorizat la programele de televiziune cu acces
condiţionat, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi practice din
activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”,
Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
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COMĂNESCU Nadia, Implicaţiile aderării României la UE pentru producătorii
internaţionali de medicamente, lucrare prezentată la Simpozionul „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
CONSTANTIN Alina, Condiţiile de fond pentru acordarea protecţiei, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
CONSTANTIN Alina, Protecţia desenelor şi modelelor de mobilier, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
CONSTANTIN Alina, Protecţia decoraţiunilor interioare, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
CORNEA Lavinia, Protecţia creaţiei intelectuale în domeniul soft-ului, lucrare
prezentată la Simpozionul „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul
globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie
2006.
COSMA Roxana; GRECU Elena, Contrafacerea involuntară, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale
în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”,
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”,
CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul
conferinţei, pp. 95-104.
CREŢU Sorina, Riscul de confuzie şi contrafacerea prin profitarea de caracterul
distinctiv al unei mărci de renume. Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene. De la cazul Arsenal la cazul privind mărcile Miracle, Tresor,
Anais Anais şi Noa, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
CRISTACHE Nuţi, Protecţia modelelor de încălţăminte şi îmbrăcăminte, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie
2008.
DINCĂ Adela, Invenţii din domeniul industriei farmaceutice protejabile prin brevet
de invenţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul – protecţia prin
brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
DINCĂ Răzvan, Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări.
Apărarea drepturilor privind invenţia prin mijloace judiciare, studiu prezentat în cadrul
Seminarului „Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări”, Tulcea, 30
august – 2 septembrie 2003.
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DINCĂ Răzvan, Epuizarea dreptului asupra mărcii în dreptul comunitar, lucrare
prezentată la Simpozionul „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul
globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie
2006.
DINCĂ Răzvan, Slăbiciunile teoriei mărcilor slabe, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20
noiembrie 2009.
DINESCU Ovidiu, Principiile mărcii comunitare, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Protecţia mărcii comunitare”, Mangalia, 2-4 septembrie 2008.
DINESCU Ovidiu, Contrafacerea în serviciile oferite de Oficiile Naţionale din
Europa, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
DINESCU Ovidiu, Perspectiva riscurilor pe piaţă în cazurile de contrafacere de
marcă, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi
protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI,
Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu
SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie
2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 74-79.
DRAGOMIR Ciprian, Aspecte privind încălcarea drepturilor asupra unei mărci
într-o campanie publicitară şi combaterea acţiunilor de ambush marketing, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi
modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
DUDUŢĂ Graţiela, Proceduri administrative şi jurisdicţionale în apărarea
drepturilor de proprietate industrială, lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în
aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
DUDUŢĂ Graţiela, Apărarea drepturilor asupra mărcilor comunitare, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Protecţia mărcii comunitare”, Mangalia, 2-4 septembrie
2008.
DUDUŢĂ Graţiela; GOGHIE Camelia, Abordarea în abstract şi în concret a
motivelor absolute şi relative de refuz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului privind
„Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
DUMITRAŞCU Ramona, Protecţia juridică a drepturilor de autor pentru programele
de calculator în legislaţia naţională. Răspunderea contravenţională, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale
în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”,
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”,
CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul
conferinţei, pp. 190-198.
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DUVAC Constantin, Implicaţiile noii legislaţii penale în materia drepturilor de
proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei „Intellectual Property
(IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”, organizată
de OMPI, ORDA, OSIM şi Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, 18-19 aprilie
2016 şi în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor
tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”,
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”,
CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunii de reproducere
fără drept a operelor ştiinţifice prin procedeul reprografiei, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Limite şi excepţii în cadrul dreptului de autor şi a drepturilor conexe”,
organizat de ORDA şi OMPI, Mangalia, 17-18 septembrie 2009.
DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian-Raul, Drepturile morale de autor. Scurtă
retrospectivă privind reglementarea acestor drepturi pe plan internaţional şi intern.
Protecţia penală a drepturilor morale de autor, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
internaţionale „Creativitatea uneşte planeta”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea
„Ovidius” Constanţa, OSIM, ORDA, ASDPI, Constanţa, 22-23 septembrie 2012.
DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian-Raul, Protecţia juridico-penală a copiei
private a operelor ştiinţifice în raport cu noua legislaţie penală, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei „Copia privată – prezent şi viitor”, organizată de Universitatea din
Craiova, ORDA şi ASDPI, Craiova, 26-27 aprilie 2012.
ENE Daniel, Particularităţi ale activităţii desfăşurate de către Poliţia de Frontieră
Română pe linia combaterii infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate
industrială, în anul 2006, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor
de proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii
şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
ENE Daniel, Aspecte practice în legătură cu constatarea şi cercetarea infracţiunilor
în materia drepturilor de proprietate intelectuală cu specific transfrontalier, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4
octombrie, 2007.
FÂNTÂNĂ Raul, Studiu de caz. Considerentele rezoluţiei de neîncepere a urmăririi
penale dispuse de procurori în două cazuri de contrafacere, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul globalizării.
Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
FERARU Claudiu, Apărarea drepturilor privind desenele şi modelele, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
FLOREA Bujorel, Consideraţii privind plagiatul din perspectiva titlului de doctor,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
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produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 177-184.
FLOREA Sonia, Probarea utilizării mărcii, lucrare prezentată la Simpozionul
„Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi
combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
FLOREA Sonia, Aspecte procedurale privind soluţionarea conflictelor dintre numele
de domeniu şi marcă respectiv nume comercial, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
FLOREA Sonia, Evoluţii legislative şi jurisprudenţiale privind limitele şi excepţiile
dreptului la marcă şi ale dreptului de autor, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea
Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae
Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp.
105-125.
FRISCH N. Crina, Tendinţe actuale în contrafacerea de marcă, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale
în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”,
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”,
CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul
conferinţei, pp. 126-132.
GEORGESCU Mirela, Importanţa dezvăluirii invenţiei pentru protecţia prin brevet,
lucrare prezentată la Simpozionul „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale
în România, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
GEORGESCU Mirela, Certificatul Suplimentar de protecţie pentru medicamente – un
nou titlu de protecţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
GERARD Diana, Brevetul unitar: riscuri şi avantaje, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în
Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea
„Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 69-73.
GHEORGHE Eduard, Rolul Autorităţii Naţionale a Vămilor în prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei, lucrare prezentată la Simpozionul „Apărarea drepturilor de
proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi
pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
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GHEORGHIU Gheorghe, Diferenţe între modelele industriale şi invenţii. Aspecte
practice, studiu prezentat la Simpozionul „Protecţia desenelor şi modelelor industriale în
România”, Mamaia, 27-29 august, 2002.
GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte din practica judiciară a instanţelor române în
materia mărcilor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul
şi modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa,
23 mai 2008.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Impactul dreptului concurenţei asupra
„drepturilor de proprietate industrială”, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale
„Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”,
organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi
alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA,
Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 133-153.
GHEORGHIU Ştefan, Legea română a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
1996-2007. Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, studiu prezentat în cadrul
„Simpozionului subregional privind drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi în
societatea informaţională” organizat de OMPI, ORDA ŞI CREDIDAM, Tulcea, 10-12
iunie 2008.
GHEORGHIU Ştefan, Artiştii interpreţi în lupta cu pirateria, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale
în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”,
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”,
CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
GHIMPU Adrian, Aspecte procedurale şi practice ale constatărilor tehnico-ştiinţifice,
lucrare prezentată la Seminarul „Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi
organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie
2007.
GOGHIE Camelia, Opunerea mărcilor comunitare la înregistrarea mărcilor
naţionale, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Protecţia mărcii comunitare”,
Mangalia, 2-4 septembrie 2008.
GRECU Elena, COSMA Roxana, Contrafacerea involuntară, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale
în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”,
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”,
CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul
conferinţei, pp. 95-104.
GROFU Nicolaie, Unele particularităţi ale investigării criminalistice a infracţiunii de
concurenţă neloială, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
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POP Monica, Rolul Ministerului Public în domeniul protecţiei drepturilor de
proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor
de proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii
şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
POPESCU Magda, Aspecte practice ale constatării infracţiunii de distribuire
neautorizată de soft pirat preinstalat pe hard disk, lucrare prezentată la Seminarul
„Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în
domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
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POPESCU Romeo, Criterii privind stabilirea despăgubirilor în cadrul acţiunii în
contrafacere în materia mărcilor, studiu prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea
şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
POPESCU Romeo, Aspecte teoretice şi practice privind participanţii la litigiile având
ca obiect anularea titlurilor de protecţie în materia proprietăţii industriale, studiu
prezentat în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
POPOVICI Paul, Parazitarea produselor tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în
Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea
„Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
POSTĂVARU Alice, Mijloace de apărare a drepturilor privind desenele şi modelele
industriale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
POSTĂVARU Alice, Exemple din practica recentă a OHIM cu privire la designul
comunitar, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate
intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”,
Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
POSTĂVARU Alice, Protecţia design-ului comunitar, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul comunitar” organizat de
Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai 2008.
POSTĂVARU Alice, Efectele extinderii desenelor şi modelelor comunitare în
România, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”,
Tulcea, 28-29 iulie 2008.
POSTĂVARU Alice, Drepturi conferite, limitarea drepturilor şi transmiterea
drepturilor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”,
Tulcea, 28-29 iulie 2008.
POSTĂVARU Alice, Apărarea drepturilor privind desenele şi modelele comunitare,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29
iulie 2008.
POSTĂVARU Alice, Principalele amendamente aduse Legii nr. 129/1992 privind
protecţia desenelor şi modelelor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia
designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
POSTĂVARU Alice; CRISTACHE Nuţi; MIHALCEA Aurelia, Utilizarea disclaimerului în domeniul designului, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia
designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
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RADU Tatiana, Informare privind elaborarea strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în
domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
RĂDULESCU Mihaela, Soluţionarea opoziţiilor privind desenele şi modelele, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie
2008.
RĂDULESCU Mihaela, Proceduri post-examinare desene şi modele, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie
2008.
RĂDULESCU Mihaela, Eliberarea actelor de protecţie, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea, 28-29 iulie 2008.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Reglementări juridice privind topografiile circuitelor
integrate şi protecţia acestora prin mijloace de drept penal, lucrare prezentată în cadrul
Sesiunii de comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie „Alexandru I. Cuza”, Bucureşti, 22
mai, 2003.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile nepatrimoniale de autor şi protecţia acestora
prin mijloace de drept penal, lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de
masterat organizat de Facultatea de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” Bucureşti,
2004.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile patrimoniale de autor şi protecţia acestora prin
mijloace de drept penal, lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de
masterat organizat de Facultatea de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” Bucureşti,
2004.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra drepturilor de autor, drepturilor conexe şi
drepturilor sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date prevăzute în noul Cod penal,
lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de masterat organizat de Facultatea
de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” Bucureşti, 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra proprietăţii industriale prevăzute în noul
Cod penal, lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de masterat organizat
de Facultatea de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” Bucureşti, 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Eficientizarea activităţii de aplicare a legii în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea combaterii fenomenelor de contrafacere
şi piraterie. Studiu prezentat în cadrul Mesei rotunde organizată de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 6 aprilie 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Aspecte ale activităţii Ministerului Justiţiei în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Protecţia
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drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat de Ambasada SUA la Bucureşti,
Mangalia, 30 iunie – 1 iulie 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Răspunderea penală în domeniul invenţiilor, desenelor şi
modelelor industriale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia invenţiilor,
desenelor şi modelelor industriale în România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Infracţiuni cu privire la dreptul de autor şi drepturile
conexe, lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de masterat organizat de
Facultatea de Drept din Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, aprilie, 2006.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor cu privire la marca
comunitară, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi
modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23
mai 2008.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Good faith and bad faith in the intellectual property field,
lucrare prezentată în cadrul Seminarului internaţional „CKSS-Challenges of the Knowledge
Society”, ediţia a V-a, organizat de Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 15-16
aprilie 2011.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drept de suită în beneficiul autorului unei opere de artă
originale, în volumul The Rule of in the Digital Era, editat cu prilejul The international
Conference „The Rule of in the Digital Era”, 2015, pp. 149-159.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Limitele exercitării dreptului de autor. Three-step test
(Regula celor trei paşi), în volumul „Preventing and Combating Cybercrime” editat de
Universitatea Babeş-Bolyai cu prilejul Conferinţei internaţionale „Preventing and
Combating Cybercrime” în parteneriat cu alte instituţii publice şi private, 20-21 mai 2016,
Cluj-Napoca, pp. 199-211.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Însuşirea în întregime sau în parte a operei unui alt autor,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 253-278.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Analiza infracţiunii de reproducere
fără drept a operelor ştiinţifice prin procedeul reprografiei, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Limite şi excepţii în cadrul dreptului de autor şi a drepturilor conexe”,
organizat de ORDA şi OMPI, Mangalia, 17-18 septembrie 2009.
ROMIŢAN Ciprian-Raul; DUVAC Constantin, Drepturile morale de autor. Scurtă
retrospectivă privind reglementarea acestor drepturi pe plan internaţional şi intern.
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Protecţia penală a drepturilor morale de autor, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
internaţionale „Creativitatea uneşte planeta”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea
„Ovidius” Constanţa, OSIM, ORDA, ASDPI, Constanţa, 22-23 septembrie 2012.
ROMIŢAN Ciprian-Raul; DUVAC Constantin, Protecţia juridico-penală a copiei
private a operelor ştiinţifice în raport cu noua legislaţie penală, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei „Copia privată – prezent şi viitor”, organizată de Universitatea din
Craiova, ORDA şi ASDPI, Craiova, 26-27 aprilie 2012.
ROMIŢAN Gheorghe, Consideraţii privind noua legislaţie penală în domeniul
dreptului de autor şi al drepturilor conexe, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei
privind drepturile producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de
UPFAR-ARGOA cu sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
ROMIŢAN Gheorghe; BUZATU Nicoleta Elena; Produsele contrafăcute şi impactul
lor asupra vieţii noastre, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 9-22.
ROŞ Viorel, Dreptul de citare, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Limite şi
excepţii în cadrul dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, organizat de ORDA şi OMPI,
Mangalia, 17-18 septembrie 2009.
ROŞ Viorel, Plagiatul şi plagiomania în era digitală, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei internaţionale „Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and
Medium-sized Enterprises (SMEs)”, organizată de OMPI, ORDA, OSIM şi Universitatea
Româno-Americană, Bucureşti, 18-19 aprilie 2016.
ROŞ Viorel, LIVADARIU Andreea, Brevetul european cu efect unitar. O „naştere”
dificilă şi problemele ei, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 33-68.
ROŞ Viorel; LIVADARIU Andreea, Fundamente istorice, juridice şi filosofice ale
concurenţei neloiale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 154-165.
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S
SAVU Mariana Liliana, Probleme juridice, teoretice şi practice, care conduc în
România la nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale artiştilor interpreţi,
lucrare prezentată la Seminarul „Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi
organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie
2007.
SAVU Mariana Liliana, Probleme juridice, teoretice şi practice care conduc în
România la nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale artiştilor interpreţi
sau executanţi, material prezentat în cadrul „Simpozionului subregional privind drepturile
artiştilor interpreţi sau executanţi în societatea informaţională” organizat de OMPI, ORDA
ŞI CREDIDAM, Tulcea, 10-12 iunie 2008.
SITEAVU Iulia; IONESCU Mihaela, Potenţiale conflicte între marca comunitară şi
marca naţională. Anularea pentru rea-credinţă, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi
combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
SÎRBU Andreea; CIUICĂ Florin, Pirateria muzicală pe Internet, lucrare prezentată la
Seminarul „Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu
atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
SLAVU Violeta, Contrafacerea în materie de invenţii. Particularităţi privind invenţiile de serviciu, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017.
SOLOMON Claudia, Înregistrarea mărcii comunitare, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul comunitar” organizat de
Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai 2008.
SPERIUSI-VLAD Alin, Drepturile morale şi protecţia juridică a produselor tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi
protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea
„Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat
şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
SPOIALĂ Valentina, Aspecte specifice infracţionalităţii în materia drepturilor de
proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi
practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
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STĂICULESCU Ana Rodica, Marca, desenul şi brand-ul în „societatea de ficţiune”,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul
comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai
2008.
STOICA Elena, Aprecierea riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere. Studii
de caz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului
mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
STOICA Elena, Distinctivitatea intrinsecă. Studii de caz, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
STOICA Elena, Decăderea, cerinţă de utilizare a mărcii, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Protecţia mărcii comunitare”, Mangalia, 2-4 septembrie 2008;
STOICA Elena; UHR Mihaela, Soluţionarea contestaţiilor privind desenele şi modelele, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia designului comunitar”, Tulcea,
28-29 iulie 2008.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Marca notorie. Marca de renume. Studii de caz,
lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora,
22-24 august 2007.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Conflictul marcă – indicaţie geografică. Studii
de caz, lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
STOICA Elena; UHR Mihaela, Conflictul marcă – drept de autor, lucrare prezentată
la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
Ş
ŞTEFAN Carmen, Rezolvarea potenţialelor conflicte între mărcile înregistrate
(înaintea aderării) ca mărci naţionale şi mărcile comunitare, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”,
Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
ŞTRENC Alexandru Cristian, Interferenţe între marcă şi numele comercial, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi
modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
ŞTRENC Alexandru Cristian, Prezentare generală a prevederilor legislaţiei române
de brevete privind protecţia produselor din industria farmaceutică, studiu prezentat în
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cadrul Simpozionului „Medicamentul – protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea
datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
ŞTRENC Alexandru Cristian, Marca şi designul comunitar – obiect al reglementărilor comunitare, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca,
desenul şi modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii,
Constanţa, 23 mai 2008.
T
TANISLAV Elena, Studii de caz instrumentate de organele de poliţie, material
prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi
modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
TĂNASĂ Gabriela, Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în vamă – de la
suspiciune la distrugere, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi
piratarea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de
ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30 octombrie 2015.
TĂNASE Dinu, Rolul UPFAR-ARGOA privind respectarea drepturilor producătorilor de film şi audiovizual, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile
producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
TĂNASE Dinu; OPREA Laurenţiu, Pirateria în domeniul producţiilor audiovizuale,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
TOTELECAN G. Silviu, Gastronomia STG-ului (specialitatea tradiţionala garantată): politica şi/sau înmărfuirea identităţii, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea
Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae
Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 211-223.
TURCU N. Gabriel, Distinctivitatea mărcilor tridimensionale, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul
globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie
2006.
TURCU N. Gabriel, Infracţiunea de contrafacere marcă, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu
atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
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TURCU N. Gabriel, Caracterul individual al desenelor şi modelelor în practica
comunitară, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
TURCU N. Gabriel, Acţiunea în contrafacere asupra unei mărci înregistrate, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi piratarea în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30
octombrie 2015.
TURICĂ Marin, Traficul ilegal cu produse contrafăcute la frontierele României,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
Ţ
ŢULUCA Doina, Modalităţi de estimare a prejudiciului în contrafacere, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
ŢULUCA Doina, Modalităţi de evaluare a prejudiciului în contrafacere, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”,
Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
V
VASILACHE Raluca, Epuizarea dreptului la marcă, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”,
Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
VĂLEANU Roxana, Marca colectivă o variantă eficientă de protecţie a denumirilor
care sunt în indicaţii geografice, lucrare prezentată în cadrul Seminarului privind
„Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
VOICAN Maria, Aspecte specifice infracţionalităţii în materia drepturilor de
proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi
practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
VOICAN Maria, Pirateria pe Internet, lucrare prezentată în cadrul Seminarului
organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4 octombrie, 2007.
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PARTEA a II-a
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ROMÂNĂ ÎN DOMENIUL
DREPTULUI DE AUTOR, A DREPTURILOR CONEXE
ŞI A DREPTURILOR SUI - GENERIS ALE FABRICANŢILOR
BAZELOR DE DATE
1. Bibliografie selectivă română în domeniul dreptului de autor,
a drepturilor conexe şi a drepturilor sui-generis
ale fabricanţilor bazelor de date
Acte normative în domeniul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor, legislaţie
internă, tratate internaţionale, decizii ORDA, ediţie îngrijită de DIEAC Cătălin, Editura
Editas, Bucureşti, 2003, 299 p.
ALBERT Ştefan; JORA Cristian, Aspecte cu privire la protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală. Probleme din practica instanţelor de judecată 2001-2003, în
„RRDPI” nr. 1/2005, pp. 7-24.
ALDESCU Adriana, Protecţia în străinătate a invenţiilor româneşti, lucrare
prezentată la Simpozionul OSIM „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale
în România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
ALEXANDRU Veronica, Protecţia internaţională a dreptului de autor, Editura
Pro-Universitaria, Bucureşti, 2009, 229 p. Bibliografie la pp. 219-229.
ALEXE Vlad, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale şi dezvoltarea
economico socială, în „IE” nr. 9/ 2002, pp. 56-61.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
(II), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 48-55.
ANECHITOAE Constantin; STAN Mădălina; CASAPU Mariana, Drepturile sui
generis ale fabricanţilor de baze de date (I), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 32-39.
ANECHITOAE Constantin, Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a
2-a, Editura Bren, Bucureşti, 2008, 338 p. Bibliografie la pp. 330-338.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
(III), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 33-43.
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date
(IV), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 89-94.
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ANECHITOAE Constantin, Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a
4-a, Editura Bren, Bucureşti, 2009, 352 p. Bibliografie la pp. 341-352.
ANECHITOAE Constantin, Operele „orfane” şi operele anonime, în „RRDPI”
nr. 2/2009, pp. 47-58.
ANECHITOAE Constantin; PETRESCU Teodosie, Predica – operă cu caracter
religios, protejată prin dreptul de autor (I), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 43-51.
ANECHITOAE Constantin; PETRESCU Teodosie, Predica – operă cu caracter
religios, protejată prin dreptul de autor (II), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 24-37.
ANTONIU George, Reforma penală şi ocrotirea valorilor fundamentale ale societăţii,
în „RDP” nr. 2/1996, pp. 9-17.
ANTONIU George, Reflecţii asupra crimei organizate, în „RDP” nr. 3/1997, pp. 35-46.
ANTONIU George, Delicte contra proprietăţii intelectuale, în noul Cod penal. Codul
penal anterior. Studiu comparativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, pp. 425-432.
ARJOCA Alexandru Lucian, Drept de autor. Utilizarea, fără drept, a programelor
pentru calculator. Daune morale (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 253-256.
ARJOCA Alexandru Lucian, Aspecte legislative şi practice privind distrugerea
bunurilor pirat şi bunurilor contrafăcute, în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 54-58.
B
BALDYGA Jan, Analiza prevederilor penale cu referire la cazuri de infracţiuni
asupra drepturilor producătorilor de fonograme, pe teritoriul Poloniei, în „PL” nr. 1/1998,
pp. 172-179.
BALLI Mateo-Mateo, Dreptul de autor. Aspecte comparative între România, Italia şi
Albania, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 182-187.
BAUMGARTEN Alexander, Oare istoria ideilor poate spune ceva despre doctorat şi
plagiat?, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 19-25.
BĂLAN Elena, Divulgarea operei postume, în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 159-161.
BĂLAN Elena, Dreptul la propria imagine, în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 50-56.
BĂNĂRESCU Adrian, Dreptul de proprietate intelectuală. Infracţiuni, în „RDP”
nr. 2/2004, pp. 102-104.
BÂRLOG Ramona; GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte privind gestiunea colectivă, în
„RRDPI” nr. 3/2010, pp. 26-41.
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BECA Mihaela, Situaţia litigiilor judecătoreşti, a plângerilor contravenţionale
formulate de UPFAR-ARGOA şi alte acţiuni juridice privind combaterea pirateriei din
sfera proprietăţii intelectuale, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile
producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
BELEI Olga, Organizaţiile de gestiune colectivă. Studiu comparat (I), în „RRDPI”
nr. 3/2007, pp. 27-31.
BELEI Olga, Sancţionarea încălcării dreptului de autor asupra programelor pentru
calculator în dreptul Republicii Moldova, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 34-38.
BELEI Olga, Reglementarea excepţiilor şi limitări ale drepturilor titularilor conform
proiectului de lege privind dreptul de autor şi drepturilor conexe în Republica Moldova, în
„RRDPI” nr. 3/2008, pp. 148-153.
BENŢOIU Pascal, Rolul uniunilor de creaţie în apărarea dreptului de autor, în
„RRPI” nr. 3/1991, pp. 72-74.
BLANDA Petru; GIUREA Laurenţiu, Protecţia juridică a programelor pentru
calculator, Editura Pildner & Pildner, Târgovişte, 2003, 164 p. Bibliografie la p. 161.
BOAR Mircea, Repararea bănească a daunelor morale în dreptul unor state
vest-europene, în „D” nr. 8/1996, pp. 23-35.
BOBEI Radu-Bogdan, Posibilă interpretare a reglementării generale de drept
internaţional privat în materia dreptului de autor şi drepturilor de proprietate industrială,
în „RRDPI” nr. 3/2005, pp. 51-63.
BODEA Horaţiu Adrian, Compendiu juridic: publicitate, sponsorizare şi dreptul de
autor, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004, 423 p.
BODOAŞCĂ Teodor, Introducere în studiul proprietăţii intelectuale, Editura Aisteda,
Bucureşti, 2002, 197 p.
BODOAŞCĂ Teodor, Unele aspecte juridice particulare privind contractul de
închiriere a operei în reglementarea Legii nr. 8/1996, în „D” nr. 10/2003, pp. 127-137.
BODOAŞCĂ Teodor, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Burg, Sibiu, 2003,
333 p.
BODOAŞCĂ Teodor, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006, 383 p.
BODOAŞCĂ Teodor, Dreptul de autor şi drepturile conexe, în Dreptul proprietăţii
intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pp. 3-206.
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BODOAŞCĂ Teodor, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a II-a, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2007, 411 p.
BODOAŞCĂ Teodor, Contribuţii la studiul regimului juridic al operei comune şi a
celei colective, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 13-26.
BODOAŞCĂ Teodor, Contribuţii la studiul regimului juridic aplicabil remuneraţiei
cuvenite titularului drepturilor patrimoniale de autor în cazul cesiunii acestora, în
„RRDPI” nr. 2/2008, pp. 57-71.
BODOAŞCĂ Teodor, Contribuţii la studiul reglementărilor legale referitoare la
contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, în „D” nr. 4/2009, pp. 127-142.
BODOAŞCĂ Teodor, Contribuţii la studiul reglementărilor legale referitoare la
definirea noţiunii de autor şi la durata protecţiei juridice a acestora, în „D” nr. 6/2009,
pp. 76-89.
BODOAŞCĂ Teodor, Unele contribuţii la studiul regimului juridic al dreptului de
suită, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 35-46.
BODOAŞCĂ Teodor, Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală a
operei literare ori artistice, în „D” nr. 10/2009, pp. 64-76.
BODOAŞCĂ Teodor, Opinii referitoare la aplicarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 9-19.
BODOAŞCĂ Teodor, Unele consideraţii asupra drepturilor rezultate din creaţia
intelectuală în reglementarea Codului civil (Legea nr. 287/2009), în „D” nr. 6/2012,
pp. 25-38.
BODOAŞCĂ Teodor; DRĂGHICI Aurelia, Contribuţii la studiul reglementărilor
legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor, în „RRDPI” nr. 3/2009,
pp. 75-105.
BODOAŞCĂ Teodor; DRĂGHICI Aurelia, Contribuţii la studiul regimului juridic al
bunurilor proprii ale soţilor prevăzute de art. 31 lit. d) din Codul familiei, în „RRDPI”
nr. 3/2008, pp. 60-70.
BODOAŞCĂ Teodor; DRĂGHICI Aurelia, Contribuţii la studiul reglementărilor
legale referitoare la contractul de editare, în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 58-79.
BODOAŞCĂ Teodor; DRĂGHICI Aurelia, Contribuţii la interpretarea conţinutului
normativ al dispoziţiilor art. 1396 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 9-24.
BODOAŞCĂ Teodor; DRĂGHICI Aurelia, Utilizarea operei de către terţe persoane
fără consimţământul titularului dreptului de autor, în „ PR” nr. 10/2012, pp. 72-93.
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BODOAŞCĂ Teodor; DRĂGHICI Aurelia, Utilizarea operei de terţe persoane fără
consimţământul titularului dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 1/2013, pp. 30-54.
BODOAŞCĂ Teodor; GRĂJDEANU Viorica, Discuţii în legătură cu unele aspecte
juridice ale contractului de comandă în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 2/2016, pp. 20-33.
BODOAŞCĂ Teodor; MURGU Andrei, Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecţiei juridice a drepturilor nepatrimoniale, în
„RRDPI” nr. 3/2016, pp. 25-43.
BODOAŞCĂ Teodor; MURGU Andrei, Opinii privind semnificaţia juridică a plagiatului, în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 76-87.
BODOAŞCĂ Teodor; TARNU Lucian-Ioan, Opinii în legătură cu semnificaţia unor
expresii utilizate în domeniul protecţiei juridice a creaţiei intelectuale, în „RRDPI”
nr. 4/2016, pp. 272-280.
BODOAŞCĂ Teodor; TARNU Lucian, Contribuţii la studiul reglementărilor legale
referitoare la creaţiile tehnice pentru care nu se acordă brevet de invenţie, în „RRDPI”
nr. 1/2017, pp. 115-128.
BODU Sebastian; BODU Ciprian, Disimularea contractului [de cesiune de drepturi
de autor], în „Infracţiunile de evaziune fiscală (I). Aspecte comune ale infracţiunilor de
evaziune fiscală”, în „RRDA” nr. 8/2016, pct. 4.1., pp. 91-92.
BOŢA MOISIN Monica Florina, Dreptul de autor şi drepturi conexe asupra operei
cinematografice: subiectele protecţiei operei cinematografice, în „RRDPI” nr. 1/2014,
pp. 75-95.
BOŢA MOISIN Monica Florina, Dreptul de autor şi drepturi conexe asupra operei
cinematografice: drepturile generate de existenţa operei cinematografice, în „RRDPI”
nr. 2/2014, pp. 50-67.
BOŢA MOISIN Monica Florina, Dreptul de autor şi drepturile conexe asupra operei
cinematografice: transmiterea drepturilor de autor asupra operei cinematografice, în
„RRDPI” nr. 3/2014, pp. 132-142.
BOŢA MOISIN Monica Florina, Protecţia elementelor de inspiraţie tradiţional identitară în designul de produs. Ía – obiect al protecţiei prin drepturile de proprietate
culturală intelectuală, în „RRDPI” nr. 3/2016, pp. 125-136.
BOŢA MOISIN Monica Florina, Apropriere, contrafacere sau ignoranţă?. De ce
avem nevoie de un sistem de reglementare pentru produsele tradiţionale textile şi
expresiile culturale tradiţionale textile româneşti?, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea
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Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae
Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 224-231.
BOŢA MOISIN Monica Florina; CÎRSTIAN Ioana; SĂVULESCU Oana; OBREJA
Mircea; TRANĂ-PÎSLARU Eliza, Studiu asupra proprietăţii culturale intelectuale ca
ramură de drept. Analiză introductivă a reglementărilor internaţionale şi naţionale în
privinţa proprietăţii culturale intelectuale, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 232-249.
BUCUR Rodica, Dreptul la respectul integrităţii operei. Jurisprudenţă, în „RRDPI”
nr. 2/2005, pp. 85-88.
BULANCEA Marius Bogdan, Consideraţii privind neconstituţionalitatea infracţiunii
prevăzute de art. 1397 din Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor, în „D” nr. 1/2006,
pp. 160-164.
BULANCEA Marius Bogdan, Infracţiunea de punere la dispoziţia publicului, fără
consimţământul titularilor de drepturi, a produselor purtătoare de drepturi de autor, de
drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de date, în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 67-80.
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, 390 p.
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magda, Protecţia juridică a programelor pentru
calculator, material prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 8-10, decembrie, 2004.
BUTA Gheorghe; BUTA Paul-George, Reglementarea de către noul Cod civil şi noul
Cod de procedură civilă a apărării drepturilor nepatrimoniale şi a măsurilor provizorii în
materia drepturilor de proprietate intelectuală, în „ SCJ” nr. 4/2012, pp. 451-486.
BUTA Paul George, Protecţia numelor de domenii Internet, în „RRDPI” nr. 2/2006,
pp. 86-111.
BUTA Paul George, Consideraţii de bază asupra excepţiei de copie privată, în
„RRDPI” nr. 3/2006, pp. 36-49.
BUTA Paul George, Despre limitările şi excepţiile dreptului de autor. După 10 ani, în
„RRDPI” nr. 2/2017, pp. 90-96.
BUTA Paul George; MUŞAT Anca, Condiţiile în care se poate beneficia de limitările
în exerciţiul dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 107-119.
BUTA Paul George; ROŞ Viorel, Protecţia standardelor prin drept de autor, în
„RRDPI” nr. 2/2010, pp. 9-23
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BUZATU Nicoleta Elena, Analiza infracţiunii prevăzută în art.1399 din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 37-46.
C
CÂMPEANU Aura, Drepturile autorilor de programe pentru calculator. Valorificarea drepturilor patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, în
„RRDPI” nr. 2/2007, pp. 129-139.
CĂPĂŢÂNĂ Octavian, Alcătuirea masei succesorale în cazul transmiterii prin
moştenire a dreptului de autor, în „LP” nr. 10/1957, pp. 1163-1188.
CĂPĂŢÂNĂ Octavian, În legătură cu bunurile comune ale soţilor şi opera de creaţie
intelectuală, în „LP” nr. 6/1960, pp. 47-54.
CĂRPENARU D. Stanciu, Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, 376 p.
CĂRPENARU D. Stanciu, Dreptul de autor, în DEAK Francisc, CĂRPENARU D.
Stanciu, Contractele speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire, Universitatea
Bucureşti, 1983, pp. 315-369.
CĂTUNA (DĂNILĂ) Ligia, Pledoaria – obiect al dreptului de autor, în „RRDPI”
nr. 4/2008, pp. 33-38.
CĂTUNA (DĂNILĂ) Ligia, Opere şi idei. Plagiat. Excepţia excepţiei, în „RRDPI”
nr. 1/2009, pp. 52-57.
CĂTUNA (DĂNILĂ) Ligia, Limite legale ale exercitării dreptului de autor. Aspecte
atipice derivate din alt act normativ, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 57-62.
CĂTUNA Nelu Viorel, Consideraţii privind protecţia prin mijloace de drept penal a
drepturilor de autor, în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 81-85.
CĂTUNA Nelu Viorel, Consideraţii privind articolul 138 al Legii nr. 8/1996 privind
drepturile de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 95-98.
CĂTUNA Nelu Viorel, Opinie privind obligativitatea concluziilor Consiliului naţional de etică în cercetarea cauzelor având ca obiect protecţia penală a dreptului de autor şi
de proprietate industrială, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 84-86.
CÂŞMOIU Răzvan, Reproducerea şi plagiatul, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale”, ediţia a XVIII-a,
organizat de S.C. ROMINVENT S.A., Poiana Braşov, 19-21 octombrie 2016.
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CERCELESCU Carmen Monica, Drepturile de autor în presă, în Regimul juridic al
presei, Editura Teora, Bucureşti, 2002, pp. 145-155.
CHENDER Irina, Modalitatea de licenţiere a remuneraţiilor colectate de
UPFAR-ARGOA, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu sprijinul
ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
CHIFA Felicia, Particularităţile repartizării sarcinii probaţiunii în cauzele privind
apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 154-159.
CHIRIAC Mădălina, Drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul la imagine şi
viaţă privată, în „RRDPI” nr. 4/2008, pp. 9-24.
CHIROŞCA Dorian, Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv la difuzarea
operei în legislaţia Republicii Moldova. Evoluţie şi perspective, în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 16-28.
CHIROŞCA Dorian, Copia privată – o limită a exercitării dreptului de autor în
legislaţia Republicii Moldova, în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 15-26.
CHIROŞCA Dorian, Rolul organelor administrative şi al societăţilor de gestiune
colectivă în promovarea creativităţii şi a industriilor bazate pe dreptul de autor, în
„RRDPI” nr. 3/2008, pp. 143-147.
CHIROŞCA Igor, Problemele definirii operei de artă în dreptul de autor al Republicii
Moldova, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 62-72.
CHIROŞCA Igor, Lucrarea de artă plastică – o sursă de potenţiale conflicte între
autorul şi proprietarul suportului material al lucrării, în „RRPI” nr. 1/2009, pp. 28-42.
CHIROŞCA Igor, Evoluţia istorică a reglementărilor juridice ale relaţiilor ce ţin
de operele de artă plastică (I), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 161-168.
CHIROŞCA Igor, Evoluţia istorică a reglementărilor juridice a relaţiilor ce ţin de
operele de artă plastică (II), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 95-108.
CHIROŞCA Igor, Opera de artă plastică – bun mobil sau imobil?, în „RRDPI”
nr. 4/2011, pp. 182-190.
CHIVU Marian-Alexandru, Recunoaşterea dreptului de autor între ţări, în „RRDPI”
nr. 2/2009, pp. 154-160.
CIOCAN Gheorghe, Baze de date şi protecţia lor, în „RRDPI” nr. 1/2016, pp. 46-64.
CIRCA Adrian, Reflecţii privind dreptul la imagine, în „RRDPI” nr. 1/2012,
pp. 136-150.
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CIUBOTĂ Cătălin, Fotbal, drepturi audiovizuale şi gestiunea acestora, în „RRDA”
nr. 10/2012, pp. 29-35.
CIUNCAN Dorin, Actele încheiate de Oficiul Român al Drepturilor de Autor, în
„RDP” nr. 2/1996, pp. 41-43.
CIUNCAN Dorin, Constatările Oficiului Român pentru Drepturile de Autor făcute în
condiţiile art. 214 Cod procedură penală, în „RDC” nr. 4/1997, pp. 66-69.
CIUNCAN Dorin, Cesionarea unor drepturi conexe de către un producător pe baza
unor contracte individuale de muncă, în „D” nr. 8/1998, pp. 63-66.
CIUTACU Florin, Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor. Dreptul de
proprietate industrială. Culegere de speţe. Modele de contracte. Modele de acţiuni,
Editura Themis Cart, Bucureşti, 2003, 339 p. Bibliografie la pp. 335-336.
CIUTACU Florin, Modele de contracte. Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de
autor. Dreptul de proprietate industrială, în Modele de contracte şi alte acte juridice.
Modele de cereri şi modele de acţiuni, Editura Themis Cart, Bucureşti, 2004, pp. 189-232.
CIUTACU Florin, Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor. Dreptul de
proprietate industrială. Culegere de speţe. Modele de contracte, Editura Themis Cart,
Bucureşti, 2005, 136 p.
CIUTACU Florin, Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor. Dreptul de
proprietate industrială. Culegere de speţe. Modele de contracte, Editura Themis Cart,
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„RDP” nr. 3/2009, pp. 123-132.
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MOISESCU Constanţa, Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în România –
o privire comparativă, studiu întocmit în cadrul ORDA, 1996.
MOISESCU Constanţa, Administraţia Naţională a Dreptului de Autor, în „RRPI”
nr. 2/1999, pp. 56-57.
MOISESCU Constanţa, Reglementarea dreptului de autor privind retransmiterea prin
cablu, în „D” nr. 9/1999, pp. 60-66.
MOISESCU Constanţa, Protecţia legală a programelor pentru calculator în
România, în „D” nr. 8/2003, pp. 93-101.
MOISESCU Constanţa, Rolul autorităţilor judiciare în aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în România, în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 56-66;
MUCICĂ Delia Ruxandra, Ghid practic de proprietate intelectuală pentru domeniul
artelor spectacolului, Editura Dominus Art, Bucureşti, 1996, 72 p.
MUCICĂ Delia Ruxandra, Ghid practic de proprietate intelectuală pentru domeniul
artelor vizuale, Editura Dominus Art, Bucureşti, 1997, 172 p.
MURARIU Răzvan, Investigarea infracţiunilor comise prin intermediul internetului,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
MURGU Andrei; BODOAŞCĂ Teodor, Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecţiei juridice a drepturilor nepatrimoniale, în
„RRDPI” nr. 3/2016, pp. 25-43.
MURGU Andrei; BODOAŞCĂ Teodor, Opinii privind semnificaţia juridică a
plagiatului, în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 76-87.
NEACŞU Elena-Daniela, Probleme teoretice şi practice în legătură cu autorii operei
cinematografice şi drepturile lor patrimoniale, în „D” nr. 6/1992, pp. 42-46.
NEACŞU Elena-Daniela, Videopirateria. O posibilă abordare teoretică şi practică a
fenomenului. Propuneri de soluţionare, în „RDC” nr. 6/1993, p. 117.
NEACŞU Elena-Daniela, Contractul de cesiune a drepturilor de autor asupra
filmului, în „D” nr. 9/1994, pp. 15-21.
NEGRILĂ Carmen, Nedepunerea cererii de apel la instanţa a cărei hotărâre se
atacă. Consecinţe. Hotărâre arbitrală pronunţată de Comisia de arbitraj de pe lângă
ORDA. Asimilarea hotărârii arbitrale unei hotărâri judecătoreşti definitive. Apelul
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prevăzut de legea specială. Instanţa competentă. Aplicarea dreptului comun, în Apelul în
procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 31-35.
NEGRILĂ Carmen, Hotărâre arbitrală pronunţată de Comisia arbitrală de pe lângă
ORDA în procedura medierii, supusă apelului la Curtea de Apel Bucureşti. Complinirea
considerentelor hotărârii apelate. Hotărâre definitivă şi irevocabilă pronunţată în apel, în
Apelul în procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 71-82.
NEGRILĂ Carmen, Complinirea dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 cu prevederile dreptului
comun. Hotărâre pronunţată de Comisia de arbitraj de pe lângă ORDA, echivalent al unei
hotărâri judecătoreşti definitive. Nulitatea cererii de apel în condiţiile art. 288 alin. (2)
Cod procedură civilă, pentru nedepunerea ei la instanţa a cărei hotărâre se atacă
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 214-218.
NEGRILĂ Carmen, Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, drepturi conexe
dreptului de autor. Protecţia acestora, urmare a aplicării dispoziţiilor finale şi tranzitorii
ale Legii nr. 8/1996, modificate prin Legea nr. 285/2004, pentru opere create anterior
intrării în vigoare a legii. Drepturile morale şi patrimoniale ale artistului interpret sau
executant. Transmisiunea legală specială a exerciţiului drepturilor morale la moştenitori
şi devoluţiunea succesorală a drepturilor patrimoniale (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 3/2008, pp. 242-258.
NEGRILĂ Carmen, Obligaţia organismelor de gestiune colectivă de acordare a
autorizării – licenţă neexclusivă, către utilizatorii repertoriului protejat. Natura juridică a
acestei licenţe neexclusive. Limitele negociabile din licenţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2008, pp. 169-177.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Citarea autorului [art. 33 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 8/1996] şi transformarea operei sub forma unor prezentări rezumative în scop
didactic (art. 35 lit. d), limitări ale drepturilor de autor. Neîntrunirea cerinţelor legale.
Încălcarea drepturilor de autor (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 188-206.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Inaplicabilitatea prezumţiei de autor, prevăzută
de art. 4 din Legea nr. 8/1996. Operă colectivă. Subiect al dreptului de autor în cazul
operei colective (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 158-169.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Distincţie operă colectivă – operă comună.
Opere comune divizibile şi indivizibile. Regula unanimităţii în exploatarea operei comune
indivizibile (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 109-135.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Interviul, operă audio-vizuală. Calitatea de
titular de drepturi de autor. Operă derivată – adaptarea operei audiovizuale pentru
publicare. Demersuri necesare pentru calificarea operei (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 1/2011, pp. 163-176.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Artiştii interpreţi şi executanţi, titulari de
drepturi patrimoniale conexe dreptului de autor. Necesitatea autorizării fixării inter-
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pretării într-o primă înregistrare sonoră, chiar dacă textul interpretat nu constituie operă
protejată (Jurisprudenţă), în „RRDPI”. nr. 2/2011, pp. 161-17
NEGRILĂ Daniela, Protecţia ideilor prin drept de autor. Aplicare în domeniul
Codului studiilor universitare de doctorat, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 26-33.
ODĂGESCU E. M., Drepturile de autor, Bucureşti, 1943, 14 p.
OGĂŞANU Dumitru, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii din
Oradea, 2002, 184 p. Bibliografie la p. 179.
OHAN Petre, Căi de protecţie a programelor pentru calculator, în „RRPI” nr. 3/1991,
pp. 63-67.
OLARIU Mihai, Dreptul de citare în cazul operelor de artă plastică şi fotografică, în
„RRDPI” nr. 1/2014, pp. 51-64.
OLARIU Mihai, Unele aspecte privind dreptul de suită şi gestiunea colectivă a
acestuia, în „RRDPI” nr. 2/2014, pp. 35-49.
OLARIU Mihai, Protecţia operelor folclorice prin intermediul dreptului de autor,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 185-189.
OLTEANU Dan, Aspecte practice în legătură cu constatarea şi cercetarea infracţiunilor în domeniul drepturilor de autor şi al mărcilor, lucrare prezentată în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucureşti, 3-4 octombrie, 2007.
OLTEANU Edmond Gabriel, Drepturile morale ale autorului unei opere, în „RSSU”
nr. 2-3/2003, pp. 86-92.
OLTEANU Edmond Gabriel, Transpunerea reglementărilor comunitare în materia
proprietăţii intelectuale în legislaţia română, în „RSSU” nr. 72003, p. 28-35.
OLTEANU Edmond Gabriel, Originalitatea operei condiţie absolut necesară de
protecţie a acesteia prin drept de autor, în „RSJ” nr. 28/2003, pp. 298-304.
OLTEANU Edmond Gabriel, Drepturile intelectuale specifice realizatorilor bazelor
de date, în „RSJ” nr. 31/2004, pp. 163-167.
OLTEANU Edmond Gabriel, Drepturile morale şi creaţia intelectuală, Editura
Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2006, 219 p. Bibliografie la pp. 208-213.
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OLTEANU Edmond Gabriel, Efortul intelectual de creaţie-condiţie pentru naşterea
dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 70-78.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, 248 p. Bibliografie la pp. 237-241.
OLTEANU Edmond Gabriel, Protecţia creaţiilor intelectuale prin drept de autor şi
drepturi conexe acestuia, în OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pp. 24-140.
OLTEANU Edmond Gabriel, Consideraţii asupra relaţiei dintre dreptul de autor şi
mecanismul peer-to-peer, în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 40-47.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ediţia a 2-a, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 274 p. Bibliografie la pp. 263-268.
OLTEANU Edmond Gabriel, Carenţe de tehnică legislativă în legea română a
dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 63-67.
OLTEANU Edmond Gabriel, Consideraţii cu privire la conceptul de autoplagiat, în
„RRDPI” nr. 4/2009, pp. 48-51.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul de autor şi progresul tehnologic, în „RRDPI”
nr. 22010, pp. 16-20.
OLTEANU Edmond Gabriel, Mandatul organismelor de gestiune colectivă, în
„RRDPI” nr. 3/2010, pp. 20-25.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul de autor asupra operelor de artă efemere, în
„RRDPI” nr. 1/2011, pp. 7-10.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul de autor asupra tezei de doctorat şi reglementările Legii nr. 1/2011, în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 33-37.
OLTEANU Edmond Gabriel, Copia privată, între interesele utilizatorilor şi cele ale
titularilor de drepturi, în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 9-14.
OLTEANU Edmond Gabriel, Consideraţii cu privire la donaţia drepturilor de autor
asupra manuscrisului nepublicat, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 9-13.
OLTEANU Edmond Gabriel, Mijloace judiciare de protecţie a produselor tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi
protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA
„Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
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OLTEANU Edmond Gabriel; CERCEL Sevastian, Exercitarea drepturilor morale ale
autorului de către moştenitori, în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 43-51.
OLTEANU Edmond Gabriel; CERCEL Sevastian, Dreptul moral la integritatea
operei, în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 63-68.
OPREA Laurenţiu, Reglementarea juridică a drepturilor producătorilor de film şi
audiovizual din România, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile
producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
OPREA Laurentiu; MARINESCU Ana-Maria, Organismele de gestiune colectivă din
România, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 86-105.
OPREA Laurenţiu; TĂNASE Dinu, Pirateria în domeniul producţiilor audiovizuale,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
OPREA Marius, Aspecte procedurale privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor din domeniu, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei privind drepturile producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de UPFAR-ARGOA cu
sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
OPRINA Evelina, Efectul publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii
Curţii de Apel Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 36-47.
ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, Introducere în
proprietatea intelectuală, traducere de PÂRVU Rodica, OPREA Laura, DINESCU
Magda, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001, 538 p.
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR, SEMINAR NAŢIONAL:
Limite şi excepţii în dreptul de autor. Cadru juridic. Aplicare, în „RRDPI” nr. 4/2009,
pp. 260-277.
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR, Decizie nr. 270 din
27 octombrie 2011 privind desemnarea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, în „RRDPI” nr. 4/2011, p. 265.
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR, Decizie nr. 278 din 9
noiembrie 2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română
pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite
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artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice
din domeniul audiovizual, în „RRDPI” nr. 4/2011, p. 266.
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR, Decizie nr. 279 din
9 noiembrie 2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia
Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor
cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor
artistice fixate pe fonograme, în „RRDPI” nr. 4/2011, p. 267.
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR; OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI, Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale
2011-2015 (Proiect), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 110-162.
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR, Decizia nr. 287 din
22 noiembrie 2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul
informatic al organismelor de gestiune colectivă, în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 347-349.
OTAVĂ POP Monica, Difuzarea neautorizată a înregistrărilor sonore aparţinând
mai multor producători. Încadrare juridică greşită în dispoziţiile art. 142 lit. k şi m) din
Legea nr. 8/1996, în „RRDPI” nr. 1/2006, p. 196.
OTAVĂ POP Monica; MIHAI Ana; PĂSTOREANU Mirela; RĂDUCU Georgeta;
ARJOCA Alexandru, Buletinul jurisprudenţei (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006,
pp. 203-218.
OUDART Jean (sieur de Richesource), Masca oratorilor, Ediţie alcătuită de
DOBRESCU Alexandru, Editura EM.OL.IS, Iaşi, 2008,145 p. Masca oratorilor este primul
şi singurul manual veritabil de plagiat din cultura europeană.
PANTEA Marius, Criminalitatea economico-financiară în domeniul dreptului de
autor şi a drepturilor conexe. Aspecte practice privind investigarea fraudelor în domeniul
copiei private, în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 132-148.
PANTEA Marius, Investigarea fraudelor în domeniul pirateriei operelor scrise, în
„RRDPI” nr. 2/2013, pp. 65-76.
PANTEA Marius, Drepturile de proprietate intelectuală şi jocurile de noroc, în
„RRDPI” nr. 3/2013, pp. 15-33.
PANTEA Marius; DINCĂ Mihai, PRO sau CONTRA ACTA?, în „RRDPI”
nr. 1/2012, pp. 188-198.
PAP Andrei, Despre contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 209-2016.
PAP Andrei, Despre contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 93-101.
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PARASCHIV Elena, Drept de autor. Controverse, în „RDP” nr. 3/2002, pp. 85-86.
PASCU Ilie; NEAŢĂ Eugen, Conceptul de „membru de familie” în legislaţia penală
română, în „RDP” nr. 4/2004, pp. 53-56.
PĂSTOREANU Mirela, Infracţiunile de reproducere şi difuzare neautorizată a unor
programe de calculator. Încadrare juridică greşită în dispoziţiile art. 140 lit. c) din Legea
nr. 8/1996, în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 196-197.
PĂSTOREANU Mirela, Aspecte procesuale şi de drept penal cu privire la infracţiunile reglementate de Legea nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, în „RRPI” nr. 1/2007,
pp. 40-46;
PĂUNEŢ Dumitru, Câteva consideraţii cu referire la dreptul de proprietate asupra
creaţiei, în „D” nr. 6/1996, pp. 6-13.
PÂRVU Ion, Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul Uniunii Europene
prevalează legilor naţionale, în „RDC” nr. 7-8/2000, 257 p.
PÂRVU Rodica, Dreptul de autor şi fenomenul pirateriei în România, Studiu prezentat la Simpozionul „Contrafacerea în domeniul proprietăţii industriale”, Mangalia,
28-30 aprilie 1999.
PÂRVU Rodica, Locul şi rolul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de
autor în general şi în societatea informaţională în special, în „RRDPI” nr. 1/2004,
pp. 137-145.
PÂRVU Rodica, Utilizarea muzicii pe Internet între legalitate şi ilicit, în „RRDPI”
nr. 1/2005, pp. 122-130.
PÂRVU Rodica, Dreptul de autor în România (1906 – 2006), în „RRDPI” nr. 2/2006,
pp. 11-15.
PÂRVU Rodica, Protecţia operelor de creaţie intelectuală în mediul numeric, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
PÂRVU Rodica, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale -2007, în
„RRDPI” nr. 2/2007, pp. 13-17.
PÂRVU Rodica, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la aniversarea Zilei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale – 2007, în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 18-31.
PÂRVU Rodica; MARINESCU Ana Maria, Remuneraţia compensatorie pentru copia
privată, în „RRDPI” nr. 2/2005, pp. 9-36.
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PÂRVU Rodica; MARINESCU Ana Maria, Dreptul de împrumut public, în „RRDPI”
nr. 3/2009, pp. 47-62.
PÂRVU Rodica; ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul de autor şi drepturile conexe,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 119 p. La pp. 109 –119 Reglementări juridice interne şi
internaţionale pentru protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
PELE Răzvan; LEONTE Laura, Comunicarea publică sau „moartea dansului la
radio”, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 47-87.
PETRESCU Teodosie; ANECHITOAE Constantin, Predica – operă cu caracter
religios, protejată prin dreptul de autor (I), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 43-51.
PETRESCU Teodosie; ANECHITOAE Constantin, Predica – operă cu caracter
religios, protejată prin dreptul de autor (II), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 24-37.
POENARU T. Lucian, Protecţia dreptului de autor în dreptul penal, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2015, 436 p. Bibliografie la pp. 415-431.
POENARU Lucian Traian, Scoaterea din circuitul comercial a copiilor efectuate
ilegal. Luarea măsurii confiscării în situaţia în care se dispune scoaterea de sub urmărire
penală în temeiul art. 10 lit. b1) C. pr. pen. raportat la art. 181 C. pen., în „CDP”
nr. 2/2010, pp. 75-83.
POENARU T. Lucian, Moralitatea drepturilor morale de autor. Realizarea de opere
pornografice (I), în „RRDPI” nr. 1/2013, pp. 83-95.
POENARU T. Lucian, O cercetare a plagiatului: implicaţiile penale ale fenomenului,
în „CJ” nr. 9/2017, pp. 499-510.
POP Lucian, Autorul între suveranitate şi suzeranitate. Limitele exercitării dreptului
de autor, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 147-153.
POP Monica, Rolul Ministerului Public în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, Simpozion „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
POP Monica; LITVIN Mihaela, Buletinul jurisprudenţei. Culegere de decizii penale în
materia drepturilor de proprietate intelectuală pronunţate în anul 2008-2009
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 237-254.
POP Monica; SUTIMAN Liviu; LITVIN Mihaela; RĂDUCU Georgeta; DUMITRESCU Mihaela, Buletinul jurisprudenţei. Culegere de decizii penale în materia
drepturilor de proprietate intelectuală pronunţate în 2007 şi 2008 (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2009, pp. 227-259.
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POP Sorana, Protecţia internaţională a formatelor de televiziune, în „RRDPI”
nr. 2/2007, pp. 120-128.
POPESCU Corneliu-Liviu, Libertatea de exprimare în presă. Articole şi fotografii
referitoare la lideri politici şi la partide politice. Ordin judecătoresc de interzicere a
publicării în viitor. Violarea art. 10 („Libertatea de exprimare”) din Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului, în „RDC” nr. 5/2002, pp. 61-68.
POPESCU Magda, Software-ul nelicenţiat şi ameninţările de securitate cibernetică, în
„RRDPI” nr. 1/2015, pp. 7-12.
POPESCU Magda, Scurtă prezentare a Raportului din 2015 Special 301 – US Trade
Representative, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 168-170.
POPESCU Magda, Studiu privind utilizarea de software, în „RRDPI” nr. 2/2016,
pp. 34-38.
POPOVICI Paul, Arbitrajul constituit pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor din România, în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 9-17.
POPOVICI Paul, Unele consideraţii privind parodia din perspectiva dreptului de
autor, în „RRDPI” nr. 3/2011, pp. 69-77.
POPOVICI Paul, Copia privată în era digitală, în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 28-32.
POPOVICI Paul, Precizări privind dreptul de retractare a unei opere, în „RRDPI”
nr. 3/2012, pp. 132-137.
POPOVICI Paul; VALEA Daniela, Constituţionalizarea proprietăţii intelectuale, în
„RRDPI” nr. 2/2013, pp. 46-56.
POPESCU Magda, Pirateria software ca fenomen, în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 9-15.
POPESCU Magda, Aspecte practice ale constatării infracţiunii de distribuire neautorizată de soft pirat preinstalat pe hard disk, lucrare prezentată la Seminarul „Aspecte
teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul
proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
POPESCU Magda, Câteva aspecte controversate ale proiectului de directivă
referitoare la apărarea drepturilor de proprietate intelectuală prin mijloace de drept
penal, în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 98-101.
POPESCU Magda, Pirateria software în 2007, în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 86-91.
POPESCU Magda, Aspecte din practica judiciară europeană referitoare la
remuneraţia compensatorie pentru copia privată, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 75-119.
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POPESCU Magda; GĂVENEA Mihaela, Pirateria software în 2006, în „RRDPI”
nr. 2/2007, pp. 102-106.
POTRIVITU Gigel, Consideraţii în legătură cu unele infracţiuni prevăzute de Legea
nr. 8/1996, în „D” nr. 4/2005, pp. 203-207.
PREDESCU Lucian, O controversă literară: cine este autorul poemei Cântarea
României, Institutul Grafic „Presa Bună”, Iaşi, 1929, 16 p.
PRICHICI Elena Patricia, Poate fi comparat programul pentru calculator cu un „cal
troian” în „cetatea” dreptului de autor?, în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 102-114.
Proprietatea intelectuală: acte de bază ale Uniunii Europene, Institutul European din
România, Bucureşti, 2003, 769 p.
R
RĂDUCU Georgeta, Drept de autor. Infracţiunea de difuzare neautorizată a programelor pentru calculator. Greşita încetare a procesului penal (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 2/2006, pp. 239-245.
REDACŢIA ASDPI, Drepturi patrimoniale de autor. Decizie emisă de ORDA.
Caracterul actului. Protocol referitor la metodologia privind remuneraţiile reprezentând
drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe
suporturi. Contestarea legalităţii. Procedură specială. Inadmisibilitatea acţiunii în
contencios administrativ (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 196-202.
REDACŢIA ASDPI, Realizare tehnică. Drept de autor al realizării tehnice. Scutirea
de la plata taxei judiciare de timbru a tuturor cererilor întemeiate pe dispoziţiile Legii
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010,
pp. 203-207.
REDACŢIA RRDPI, Drept de autor. Acţiune pentru plata sumelor datorate cu titlu
de remuneraţie compensatorie de fabricanţii sau importatorii de aparate ce permit
reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 136-140.
ROATĂ PALADE Alexandru, Aplicarea în timp a metodologiilor reglementate de
legea dreptului de autor şi drepturile conexe, în „RRDA” nr. 12/2015, pp. 13-25.
ROATĂ Valentin, Dreptul proprietăţii intelectuale. Prelegeri universitare, Editura
„Eftimie Murgu”, Reşiţa, 1999, 197 p. Bibliografie la p. 197.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile morale de autor şi protecţia acestora prin
mijloace de drept penal, în „RRDPI” nr. 1/ 2004, pp. 72-88.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra proprietăţii intelectuale, în Vasile Dobrinoiu,
Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept penal, partea
specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 471-526.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Producerea şi punerea în circulaţie de mărfuri şi dispozitive
pirat, în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim
Dobrinoiu, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2004, pp. 498-503.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Refuzul cooperării cu organele competente, în Vasile
Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept
penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004,
pp. 503-505.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Punerea la dispoziţia publicului a produselor purtătoare de
drepturi, în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim
Dobrinoiu, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2004, pp. 505-508.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Reproducerea neautorizată a programelor de calculator, în
Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu,
Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2004, pp. 508-510.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Nerespectarea normelor privind protecţia drepturilor
patrimoniale de autor şi conexe, în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu,
Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 511-518.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Nerespectarea normelor privind protecţia drepturilor
nepatrimoniale de autor, în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel
Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 518-521.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Nerespectarea măsurilor tehnice de protecţie şi a
informaţiilor privind regimul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, în Vasile
Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept
penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004,
pp. 522-526.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia programelor pentru calculator prin mijloace de
drept penal, în „RRDPI” nr. 1/2005, pp. 88- 99.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 8/1996 aşa
cum au fost modificate prin OUG nr. 123/2005, în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 18-68.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra proprietăţii intelectuale prevăzute în noul
Cod penal. Drepturile nepatrimoniale de autor, în „D” nr. 5/2005, pp. 140-146.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Delicte contra drepturilor de proprietate intelectuală
prevăzute în noul Cod penal. Drepturile patrimoniale de autor, în „D” nr. 7/2005,
pp. 129-141.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Ocrotirea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în
„RDP” nr. 1/2006, pp. 85-88.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunilor de producere şi punere în circulaţie
de mărfuri pirat, în „D” nr. 4/2006, pp. 210-218.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia drepturilor de autor şi conexe prin mijloace de
drept penal, în „D” nr. 5/2006, pp. 138-150.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Infracţiuni cu privire la dreptul de autor şi drepturile
conexe, lucrare prezentată în calitate de lector în cadrul cursului de masterat organizat de
Facultatea de Drept din Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, aprilie, 2006.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia penală a proprietăţii intelectuale, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, 395 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul proprietăţii intelectuale. Bibliografie selectivă,
Editura Semne, Bucureşti, 2006, 359 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Infracţiunea de comunicarea publică a operelor sau a
produselor purtătoare de drepturi conexe, în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 54-67.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia drepturilor patrimoniale de autor şi conexe prin
mijloace de drept penal, în „D” nr. 5/2006, pp. 138-150.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Reglementarea producerii, importului, distribuirii, închirierii şi comercializării programelor pentru calculator în dreptul român, în „RRDPI”
nr. 3/2006, pp. 16-25.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drepturile morale de autor, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007, 198 p. Bibliografie la pp. 185-198.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Apărarea dreptului la calitatea de autor al operei şi a
dreptului la nume prin mijloace de drept penal, în „D” nr. 4/2007, pp. 186-197.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Reproducerea neautorizată a programelor informatice
protejate, în „D” nr. 6/2007, pp. 204-216.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Condiţii cerute pentru protecţia operelor în cadrul
dreptului de autor, în „RSJ” nr, 1/2007, pp. 84-90.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor ce au ca obiect drepturile băneşti cuvenite autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi ori a producătorilor de
înregistrări sonore şi audiovizuale, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 73-85.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Creaţii intelectuale, proprietate intelectuală sau drept de
autor?, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 98-108.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Originalitatea – condiţie esenţială de protecţie a creaţiilor
intelectuale din domeniul literar, artistic sau ştiinţific, în „D” nr. 7/2008, pp. 72-80;.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul
drepturilor, în „D” nr. 8/2008, pp. 173-180.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Dreptul moral la respectarea integrităţii operei audiovizuale. Ajustarea imaginilor unui film prin metoda panscanning-ului. Jurisprudenţă
daneză, în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 76-85.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Consideraţii cu privire la sintagma „să verifice orice sistem
de calcul”. Propunere de lege ferenda, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 59-61.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Consideraţii cu privire la piratarea operelor ştiinţifice prin
procedeul reprografiei. Propunere de lege ferenda, în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 123-139.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Consideraţii cu privire la sintagma de „utilizator” în
domeniul operelor scrise. Propunere de lege ferenda, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp120-124.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Scurtă retrospectivă a primelor reglementări ale dreptului
de autor pe plan internaţional, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 66-84.
ROMIŢAN Ciprian Raul, 149 de ani de la adoptarea în România a primei legi care a
reglementat drepturile autorilor de opere literare şi artistice (1862-2011), în „RRDPI”
nr. 1/2011, pp. 18-35.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenţa
plagiatului. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe (Jurisprudenţă), în RRDPI nr. 4/2011, pp. 191-199.
ROMIŢAN Ciprian Raul, 150 de ani de la adoptarea în România a primei legi care a
reglementat drepturile autorilor de opere literare şi artistice (13 aprilie 1862-13 aprilie
2012), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 11-32.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Radiodifuzare prin satelit. Difuzarea unor meciuri de
fotbal. Recepţionarea radiodifuzării prin intermediul unor cartele de decodoare prin
satelit. Cartele de decodoare introduse legal pe piaţa unui stat membru şi utilizate într-un
alt stat membru. Interdicţie de comercializare şi de utilizare într-un stat membru.
Vizionarea emisiunilor cu încălcarea drepturilor exclusive acordate. Drept de autor. Drept
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de difuzare la televizor. Licenţe exclusive pentru radiodifuzarea pe teritoriul unui singur
stat membru. Libera prestare a serviciilor. Articolul 56 TFUE. Concurenţă. Articolul 101
TFUE. Restrângere a concurenţei în funcţie de obiect. Protecţia serviciilor cu acces
condiţionat. Dispozitiv ilicit. Directiva nr. 98/84/CE. Directiva nr. 2001/29/CE. Reproducerea operelor în memoria unui decodor prin satelit şi pe un ecran de televizor.
Exceptare de la dreptul de reproducere. Comunicare publică a operelor în baruri.
Directiva nr. 93/83/CEE (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 231-289.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Proprietate intelectuală. Directiva nr. 91/250/CEE.
Protecţia juridică a programelor pentru calculator. Articolul 1 alineatul (2) şi articolul 5
alineatul (3). Întinderea protecţiei. Creaţie directă sau prin intermediul unui alt proces.
Program pentru calculator protejat prin dreptul de autor. Reluarea funcţiilor de un al
doilea program fără acces la codul sursă al primului. Decompilare a codului obiect al
primului program pentru calculator. Directiva nr. 2001/29/CE. Drept de autor şi drepturi
conexe în societatea informaţională. Articolul 2 litera (a). Manual de utilizare a unui
program pentru calculator. Reproducere într-un alt program pentru calculator. Încălcarea
dreptului de autor. Condiţie. Expresia creaţiei intelectuale proprii a autorului manualului
de utilizare (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 206-225.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Analiza infracţiunilor prevăzute în art. 143 din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în RRDPI” nr. 2/2013, pp. 57-64.
ROMIŢAN Ciprian Raul, (Recenzie), Florea Bujorel, Contracte de valorificare a
drepturilor patrimoniale de autor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 212 p., în
„RRDPI”, pp. 172-174.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia programelor pentru calculator prin dreptul de
autor. Întinderea protecţiei, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 12-22.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridică a bazelor de date prin drept de autor sau
printr-un drept sui-generis, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 120-167.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Apariţia tiparului în urmă cu 575 de ani, primul pas pentru
naşterea dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 4/2015, pp. 45-76.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Două decenii de la adoptarea Legii privind dreptul de autor
şi drepturile conexe (1996-2016). Scurtă retrospectivă privind protecţia dreptului de autor
în România, în „RRDPI” nr. 3/2016, pp. 59-84.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drept de suită în beneficiul autorului unei opere de artă
originale, în volumul The Rule of in the Digital Era, editat cu prilejul The international
Conference „The Rule of in the Digital Era”, 2015, pp. 149-159.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Limitele exercitării dreptului de autor. Three-step test
(Regula celor trei paşi), în volumul „Preventing and Combating Cybercrime” editat de
Universitatea Babeş-Bolyai cu prilejul Conferinţei internaţionale „Preventing and
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Combating Cybercrime” în parteneriat cu alte instituţii publice şi private, 20-21 mai 2016,
Cluj-Napoca, pp. 199-211.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Colectarea remuneraţiei compensatorii pentru copia
privată de către organismele de gestiune colectivă nu este o prestare de servicii, în
„RRDPI” nr. 1/2017, pp. 66-79.
ROMIŢAN Ciprian Raul, De la cărţile de argilă la cărţile digitale (I), în „RRDPI”
nr. 2/2017, pp. 123-158.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Însuşirea în întregime sau în parte a operei unui alt autor,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 253-278.
ROMIŢAN Ciprian Raul; ROŞ Viorel; Drepturile artiştilor interpreţi şi executanţi, în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 7-27.
ROMIŢAN Ciprian Raul; SAVU Mariana Liliana Drepturile artiştilor interpreţi sau
executanţi în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 p. Bibliografie la
pp. 531-536.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept român şi comunitar al
proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Culegere de acte
normative, Editura ASDPI, Bucureşti, 2006, 356 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Drept comunitar al proprietăţii
intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Culegere de acte normative, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 237 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DIDEA Ionel, Obiectul dreptului proprietăţii intelectuale.
Propuneri de lege ferenda privind obiectul proprietăţii intelectuale, în „RRDPI”
nr. 1/2005, pp. 64-82.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DRĂGAN Jenică, Mic dicţionar de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi drepturile conexe, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, 126 p.
Bibliografie la pp. 123-126.
ROMIŢAN Ciprian Raul; DUVAC Constantin, Analiza infracţiunii de reproducere
fără drept a operelor ştiinţifice prin procedeul reprografiei, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Limite şi excepţii în cadrul dreptului de autor şi a drepturilor conexe”,
organizat de ORDA şi OMPI, Mangalia, 17-18 septembrie 2009.
ROMIŢAN Ciprian-Raul; DUVAC Constantin, Implicaţii penale referitoare la
pirateria operelor scrise prin procedeul reprografiei, în „D” nr. 2/2010, pp. 162-179.
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ROMIŢAN Ciprian-Raul; DUVAC Constantin, Drepturile morale de autor. Scurtă
retrospectivă privind reglementarea acestor drepturi pe plan internaţional şi intern.
Protecţia penală a drepturilor morale de autor, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
internaţionale „Creativitatea uneşte planeta”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea
„Ovidius” Constanţa, OSIM, ORDA, ASDPI, Constanţa, 22-23 septembrie 2012 şi în
„RRDPI” nr. 3/2012, pp. 90-117.
ROMIŢAN Ciprian-Raul; DUVAC Constantin, Protecţia juridico-penală a copiei
private a operelor ştiinţifice în raport cu noua legislaţie penală, lucrare prezentată în
cadrul Conferinţei „Copia privată – prezent şi viitor”, organizată de Universitatea din
Craiova, ORDA şi ASDPI, Craiova, 26-27 aprilie 2012 şi în „RRDPI” nr. 2/2012,
pp. 60-75.
ROMIŢAN Ciprian Raul; PÂRVU Rodica, Dreptul de autor şi drepturile conexe,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 119 p. Reglementări juridice interne şi internaţionale
pentru protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe la pp. 109-119.
ROMIŢAN Gheorghe, Consideraţii privind noua legislaţie penală în domeniul
dreptului de autor şi al drepturilor conexe, lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei
privind drepturile producătorilor de film şi audio vizuale din România”, organizată de
UPFAR-ARGOA cu sprijinul ORDA şi al ASDPI, Sinaia, 29-30 martie 2017.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Noţiunea „compensaţie echitabilă”.
Interpretare uniformă. Punere în aplicare de către statele membre. Criterii. Limite.
Redevenţă pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor şi suporturilor de
reproducere digitală (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 226-247.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Articolul 5 alineatul (2) litera (b) şi
alineatul (5). Compensaţie echitabilă. Debitorul redevenţei destinate finanţării acestei
compensaţii. Vânzare la distanţă între două persoane cu reşedinţa în state membre diferite
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 248-261.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Propuneri de lege ferenda privind
drepturile patrimoniale prevăzute în art. 25 din Legea nr. 8/1996, împrumutul public şi
activitatea de reprografiere a operelor scrise, în „RRDPI” nr. 1/2013, pp. 9-21.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria; STELEA Alina, Analiza proiectului de Directivă cu privire la gestiunea colectivă, în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 236-256.
ROMIŢAN Mirela, Congresul pentru proprietatea literară şi artistică de la Bucureşti
din anul 1906, în „RRDPI” nr. 1/2004, p. 132-136.
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ROMIŢAN Mirela, Dreptul de suită, în „RRDPI” nr. 3/2005, pp. 64-72.
ROMIŢAN Mirela, Protecţia operelor fotografice, în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 69-74.
ROMIŢAN Mirela, Protecţia scrierilor publicistice şi a surselor de informare, în
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PARTEA a III-a
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ROMÂNĂ ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
1. În categoria creaţiilor noi tehnice sau estetice,
asociate produselor industriale
1.1. În domeniul invenţiilor
ALDESCU Adriana, Protecţia în străinătate a invenţiilor româneşti, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului OSIM „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor
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BĂDĂRĂU Alexei, MIHĂILESCU Nicolae M., Generalul – inginer Ştefan
Burileanu a inventat tunul antiaerian cu tragere rapidă, în „RRPI” nr. 3/2007, pp. 66.
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autori de brevete de invenţie româneşti şi din alte state, Editura OSIM, Bucureşti, 2009,
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Bibliografie la pp. 405-411; vol. II: Documente şi acte normative, 427 p. ), Editura OSIM,
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noiembrie 2006.
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BODOAŞCĂ Teodor, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Burg, Sibiu, 2003,
333 p.
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2006, 383 p.

384

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă
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BORESCHIEVICI Bogdan, Fragmente din istoria proprietăţii intelectuale (IX), în
„RRPI” nr. 6/2006, pp. 41-49.
BORESCHIEVICI Bogdan, Când hârtia dispare, în „RRPI” nr. 1/2007, pp. 55-62.
BORESCHIEVICI Bogdan, Când hârtia dispare (II), în „RRPI” nr. 2/2007,
pp. 38-52.
BORESCHIEVICI Bogdan, Când hârtia dispare (VI), în „RRPI” nr. 3/2007,
pp. 43-54.

386

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

BORESCHIEVICI Bogdan, Economia şi econometria proprietăţii intelectuale (I), în
„RRPI” nr. 3/2007, pp. 18-26.
BORESCHIEVICI Bogdan, Fragmente din istoria protecţiei proprietăţii industriale
(X), în „RRPI” nr. 5/2007, pp. 60-71;
BORESCHIEVICI Bogdan, Fragmente din istoria proprietăţii industriale (XI), în
„RRPI” nr. 6/2007, pp. 63-69.
BORESCHIEVICI Bogdan, Fragmente din istoria protecţiei proprietăţii industriale
(XII), în „RRPI” nr. 1/2008, pp. 52-61.
BORESCHIEVICI Bogdan, Economia şi econometria proprietăţii intelectuale (III), în
„RRPI” nr. 2/2008, pp. 55-67.
BORESCHIEVICI Bogdan, Fragmente din istoria proprietăţii intelectuale. Reveniri
II, în „RRPI” nr. 4/2008, pp. 45-71.
BORESCHIEVICI Bogdan, Fragmente din istoria proprietăţii intelectuale. Reveniri
III, în „RRPI” nr. 5/2008, pp. 40-48.
BORESCHIEVICI Bogdan, Economia şi econometria proprietăţii intelectuale (IV), în
„RRPI” nr. 3/2008, pp. 18-26.
BORESCHIEVICI Bogdan, Economia şi econometria proprietăţii industriale. Simple
exerciţii, în „RRPI” nr. 1/2009, pp. 24-39.
BORESCHIEVICI Bogdan, Economia şi econometria proprietăţii industriale. Simple
exerciţii, în „RRPI” nr. 2/2009, pp. 43-58.
BORESCHIEVICI Bogdan, Economia şi econometria proprietăţii industrial, în
„RRPI” nr. 3/2009, pp. 48-54.
BORESCHIEVICI Bogdan, Managementul proprietăţii industriale „patent-pool”, în
„RRPI” nr. 4/2009, pp. 39-46.
BORESCHIEVICI Bogdan; BARARU Cristina Maria; ATĂNĂSOAIE Adriana,
Când hârtia dispare, în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 17-24.
BORESCHIEVICI Bogdan; BARARU Cristina Maria, Contribuţii la o strategie a
inovării. IMM-urile, inovare, proprietatea industrială şi integrarea europeană, în „RRPI”
nr. special, aprilie 2004, pp. 30-35.
BORESCHIEVICI Bogdan; NEMODA Livia; BARARU Cristina Maria, Utilizarea
codului de bare în descrierile de brevet de invenţie, în „RRPI” nr. 1/1994, pp. 19-21.

Domeniul proprietăţii industriale

387

BUCĂTARU Marina; RENEL Roxana, Actul de creaţie în formarea inginerului
proiectant de mobilier, în „RRPI” nr. 2/1993, pp. 58-60.
BUCŞĂ Gheorghe, Ghidul inventatorului, Bucureşti, 1981, 60 p.
BUCŞĂ Gheorghe, Constituirea depozitului naţional reglementar al invenţiei,
conform Legii nr. 64/1991, în „RRPI” nr. 4/1991, pp. 131-140.
BUCŞĂ Gheorghe, Biroul brevetelor. Primul organ naţional de protecţie a
invenţiilor, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 13-15.
BUCŞĂ Gheorghe, Delimitarea desenelor şi modelelor industriale de invenţii, în
scopul asigurării protecţiei. Studii de caz, în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 30-33.
BUCŞĂ Gheorghe, Forma medicamentului – protecţie prin brevet de invenţie sau
certificat de design, ?, material prezentat în cadrul Simpozionului „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
BUCŞĂ Gheorghe; BĂDĂRĂU Alexei; MIHĂILESCU Nicolae M., Un secol de la
prima „Lege asupra brevetelor de invenţiune”, care instituie primul organ naţional de
protecţie a invenţiilor, în „RRPI”, Ediţie specială, ianuarie, 2006, pp. 55-60.
BUCŞĂ Gheorghe; POPESCU Tiberiu, Dicţionar ilustrat de proprietate intelectuală,
Editura OSIM, Bucureşti, 2003, 289 p. Bibliografie la p. 289.
BUCŞĂ Gheorghe; POPESCU Tiberiu, Unele consideraţii privind evaluarea
brevetelor de invenţie şi a drepturilor băneşti ce decurg din acestea, în „RRPI” nr. 3/1992,
pp. 61-66.
BUIU Vasile, Câteva aspecte mai noi privitoare la „începuturile” lui Coandă, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului „Henri Coandă, 130 de ani de la naştere”, organizat de
OSIM, Bucureşti, 18 mai 2016.
BULGĂR Liviu, Legea privind brevetele de invenţii, o lege modernă, armonizată
internaţional, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 15-17.
BURCĂ Dana, Redactarea unei descrieri de invenţie care are ca obiect un nou soi de
plantă, în „RRPI” nr. 5/1996, pp. 35-37.
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, 390 p.
BUTA Gheorghe; BUTA Paul-George, Reglementarea de către noul Cod civil şi noul
Cod de procedură civilă a apărării drepturilor nepatrimoniale şi a măsurilor provizorii în
materia drepturilor de proprietate intelectuală, în „ SCJ” nr. 4/2012, pp. 451-486.

388

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

BUTA Paul George, Brevet european. Culturi de celule stem obţinute exclusiv pe baza
utilizării (implicând distrugerea) de embrioni umani. Metodă de obţinere care nu face
parte din revendicări. Excludere de la brevetabilitate. Cerere de sesizare a Curţii
Europene de Justiţie cu o întrebare preliminară. Inadmisibilitate. Aplicarea legii în timp
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 228-265.
BUTA Paul George, Brevetele esenţiale pentru standard: câteva aspecte de dreptul
concurenţei, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa
şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI,
Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu
SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie
2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 23-32.
C
CALMUSCHI Otilia, Noul mecanism economico-financiar şi dreptul întreprinderilor
de a exploata invenţiile, în „RRD” nr. 5/1986, pp. 21-23.
CALMUSCHI Otilia, Consideraţii privind drepturile patrimoniale ale inventatorului
salariat, în „RDC” nr. 1/1993, p. 71.
CALMUSCHI Otilia, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii Titu
Maiorescu, Bucureşti, 2004, 173 p. Bibliografie la p. 169.
CAMENIŢĂ Ion, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1977, 293 p.
CASANDROIU Cristina, Istoria ceasului, în „RRPI” nr. 6/2004, pp. 61-62.
CASANDROIU Cristina, Invenţii care au condus la apariţia armelor automate, în
„RRPI” nr. 6/2006, pp. 64-66.
CĂTUNA Nelu Viorel, Atipicitatea modalităţii de săvârşire a infracţiunii de
înşelăciune în convenţii cu ocazia executării unui contract de comandă a unui bun
intelectual. Fapta inventatorului, în „RRDPI” nr. 4/2008, pp. 131-135.
CERNAT Cosmin; GHEORGHIU Gheorghe, Specificul raporturilor de serviciu în
cazul salariaţilor inventatori, în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 169-182.
CERNAT Daniela, Definiţii. Biotehnologia în chimia alimentară. Legislaţie.
Problemele pe care le ridică aplicaţiile biotehnologiei, în „RRPI” nr. 2/1999, pp. 50-55.
CERNAT Daniela, Seminar RIPP „Brevetabilitatea invenţiilor în domeniul biotehnologiei”, în „RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 74-75.
CERNOMAZU Dorel, Manual pentru brevetarea invenţiilor în România. Curs
practic pentru uzul studenţilor, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 1997,
322 p. Bibliografie la pp. 316-322.

Domeniul proprietăţii industriale

389

CERNOMAZU Dorel; CERNOMAZU Iulia, Universalitatea tehnicii „modificarea –
ameliorarea – dezvoltarea” în stimularea creativităţii, în „RRPI” nr. 1/1995, pp. 18-20.
CHIROŞCA Dorian, Brevetabilitatea programelor pentru calculatoare. Probleme
politice, tehnice şi juridice, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 152-157.
CHIROŞCA Dorian, Protecţia programelor pentru calculator implementate în
calitate de invenţii. Cadrul juridic regional al Republicii Moldova, în „RRDPI” nr. 4/2010,
pp. 87-94.
CIONTU Andrei, Invenţia şi bogăţia, în „RRPI” nr. 4/1998, pp. 44-47.
CIONTU Andrei, Prima carte de radio, tipărită în România, în „RRPI” nr. 2/2006,
pp. 60-62.
CIONTU Andrei, 2 iunie 1896 – 2 iunie 2006: 110 ani de la brevetarea radioului, în
„RRPI” nr. 3/2006, pp. 59-63.
CIONTU Andrei, Un secol de radioelectronică, în „RRPI” nr. 2/2007, p. 62.
CIONTU Petru (coordonator), Inventatori români, Editura OSIM şi Editura AGIR,
Bucureşti, 1999, 170 p. Bibliografie la pp. 165-169.
CIONTU Petru (coordonator), Inventatori români, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Editura OSIM şi Editura AGIR, Bucureşti, 2000, 159 p. Bibliografie la pp. 156-159.
CIONTU Petre, Istoria protecţiei proprietăţii industriale în România, premergătoare
adoptării Legii brevetelor din 1906, în „RRPI”, Ediţie specială, ianuarie, 2006, pp. 43-55.
CIUREA Adina, Inovarea şi strategiile de protecţie a proprietăţii intelectuale, o
abordare europeană, în „RRPI” nr. 3/2009, pp. 28-47.
COCOŞ Ştefan, Servicii ale OSIM-ului, destinate stimulării creativităţii, în „RRPI”
nr. 4/1993, pp. 142-146.
COCOŞ Ştefan, Procedura de revizuire a clasificării internaţionale a brevetelor
(CIB), în „RRPI” nr. 1/1994, pp. 10-12.
COCOŞ Ştefan, Publicarea cererii de brevet de invenţie şi dreptul la exploatare
exclusivă, asupra obiectului invenţiei, în „RRPI” nr. 1/1994, pp. 16-18.
COCOŞ Ştefan, Utilizarea CIB în clasificarea soluţiilor din brevetele de invenţie.
Exemple comentate, în „RRPI” nr. 2/1994, pp. 49-55.
COCOŞ Ştefan, Protecţia provizorie a unei soluţii tehnice în curs de brevetare. Studiu
de caz, în „RRPI” nr. 1/1995, pp. 13-17.

390

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

COCOŞ Ştefan, CD-ROM-urile, o soluţie alternativă viabilă pentru realizarea în
OSIM a unor baze de date privind invenţiile?, în „RRPI” nr. 1/1995, pp. 22-26.
COCOŞ Ştefan, Protecţia prin brevet de invenţie poate asigura reclama, protecţia
unei soluţii tehnice?, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 38-39.
COCOŞ Ştefan, În sprijinul inventatorilor. Redactarea capitolului privind stadiul
cunoscut al tehnicii pentru o cerere de brevet de invenţie, în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 42-43.
COCOŞ Ştefan, Metode de valorificare directă a apelor reziduale infestate cu produse
petroliere, în „RRPI” nr. 2/1997, pp. 38-39.
COCOŞ Ştefan, Exploatarea invenţiei şi utilizarea informaţiei din brevete, în „RRPI”
nr. 5/1997, pp. 41-43.
COCOŞ Ştefan, Informarea din brevete utilizând bazele de date informatizate, în
„RRPI” nr. 3/1998, pp. 60-62.
COCOŞ Ştefan, Evaluarea invenţiilor, în „RRPI” nr. 4/1998, pp. 34-43.
COCOŞ Ştefan, Informarea din brevete utilizând băncile de date informatizate, în
„RRPI” nr. 6/1998, pp. 43-51.
COCOŞ Ştefan, Informarea din brevete utilizând băncile de date informatizate (II), în
„RRPI” nr. 1/1999, pp. 47-52.
COCOŞ Ştefan, Protecţia şi valorificarea proprietăţii industriale, Editor Tribuna
Economică, Bucureşti, 1999, 304 p.
COCOŞ Ştefan, Evaluarea invenţiilor, în „IE” nr. 7-8/2003, pp. 29-37.
COCOŞ Ştefan, A, B, C–ul protecţiei şi valorificării proprietăţii intelectuale, Editura
Rosetti, Bucureşti, 2004, 399 p.
COMĂNESCU Ionuţ Valeriu, Brevet de invenţie. Prescrierea dreptului la acţiune.
Solicitarea de despăgubiri. Efectuarea de negocieri (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 255-265.
COMĂNESCU Nadia, Rolul departamentului de proprietate intelectuală, într-o
companie farmaceutică românească, în „RRPI” nr. 3/2005, pp. 27-31.
COMĂNESCU Nadia, Implicaţiile aderării României la UE pentru producătorii
internaţionali de medicamente, lucrare prezentată la Simpozionul „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
CONEA Nicolae; TANISLAV Eliodor; GHEORGHE Constantin; CONEA Mihail,
Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Editura Semne, Bucureşti, 2000, 609 p.

Domeniul proprietăţii industriale

391

CONSTANDA Andreia, Cerere de anulare a brevetului de invenţie pentru lipsa
noutăţii. 1. Invocarea mai multor anteriorităţi. Determinarea anteriorităţii celei mai
apropiate de invenţie. 2. Accesul pentru public la un material din stadiul tehnicii. Cerinţe.
3. Identitatea dintre elementele tehnice caracteristice invenţiei şi cele din stadiul tehnicii.
Consecinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 177-190.
CONSTANTIN Ion, Rolul consilierului în proprietatea industrială, în societatea
contemporană, în „II” nr. 4/1990, pp. 93-95.
CONSTANTIN Ion, Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) de la
experiment la tradiţie, în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 24-25.
CONSTANTIN Ion, Brevetarea invenţiilor în străinătate, Editura All, Bucureşti,
1993, 232 p. Bibliografie la pp. 227-230.
CONSTANTIN Ion, Proprietate, creaţie şi protecţia acestora, în „RRPI” nr. 2/1995,
pp. 31-33.
CONSTANTIN Ion, Proprietatea intelectuală şi succesul în afaceri, Editura Rentrop
& Straton, Bucureşti, 1996, 110 p.
CONSTANTIN Ion, Unele premize ale apariţiei legii din 1906 asupra brevetelor de
invenţiune, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 18-20.
CONSTANTIN Ion, Proprietatea industrială de la idee la profit, în „RRPI”
nr. 2/1996, pp. 42-44.
CONSTANTIN Ion, Managementul proprietăţii industriale în societăţile comerciale,
în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 44-46.
CONSTANTIN Ion, Managementul şi pregătirea profesională în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale, în „RRPI” nr. 4/1996, pp. 41-45.
CONSTANTIN Radu; DRĂGHICI Pompil; IONIŢĂ Mircea, Expertizele, mijloc de
probă în procesul penal, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000, 275 p. Bibliografie la
pp. 271-275.
CORDSEN Peter, Utilizarea brevetelor de invenţie şi a modelelor de utilitate pentru
ridicarea competitivităţii IMM-urilor, în „RRPI” nr. 4/2002, pp. 14-20.
CORDSEN Peter, Sprijinirea utilizării comerciale a invenţiilor, acces la finanţare,
marketing, în „RRPI” nr. 4/2002, pp. 34-39.
CORPADE Alexandru, Rolul consilierului de brevete în perioada de tranziţie, în
„RRPI” nr. 1/1997, pp. 52-56.

392

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

COSTINESCU Petru, O invenţie a făcut posibilă construirea turnului Eiffel, în „II”
nr. 1/1990, pp. 14-15.
COSTINESCU Petru, Oficiul European de Brevete (OEB), München, reglementări
privind taxele, în „RRPI” nr. 4/1993, pp. 129-131.
COSTINESCU Petru, 110 ani de la prima conferinţă de modificare a Convenţiei de la
Paris, în „RRPI” nr. 6/1996, pp. 61-63.
COSTINESCU Petru, Numele inventatorului român – marca germană Edeleanu, în
„RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 90-93.
COSTINESCU Petru, 100 de ani de la înfiinţarea Primului Birou de Brevete din
România, 17 ianuarie 1906; 85 de ani de la publicarea descoperirii PANCREINEI
(Insulinei), de către N.C.PAULESCU – 31 august 1921; 75 de ani de la moartea lui
N.C.PAULESCU, 19 iulie 1931, în „RRPI”, Ediţie specială, ianuarie, 2006, pp. 61-66.
COSTINESCU Petru; POPA Florin, Thomas A. Edison – 1093 de brevete, în „RRPI”
nr. 3/2000, pp. 39-42.
COSTINESCU Zaza, Şi în modă se creează invenţii, în „II” nr. 2-3/1990, pp. 64-66.
CRAUCIUC Olimpiu, Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul proprietăţii
industriale, Editura Era, Bucureşti, 2000, 300 p. Bibliografie la pp. 296-300.
CREŢU Adina, Brevetabilitatea în domeniul microbiologiei, în „RRPI” nr. 4/1998,
pp. 20-24.
CREŢU Adina, Brevetabil/nebrevetabil în cazul invenţiilor din domeniul medical,
lucrare prezentată la Simpozionul „Medicamentul – protecţia prin brevet de invenţie şi
exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
CREŢU Adina; EREMIA Laura, Participarea delegaţiei OSIM la Conferinţa „Etica
brevetării genelor umane şi a celulelor Stem”, în „RRPI” nr. 6/2004, pp. 57-58.
Ce trebuie să ştie un inventator, Editura Consiliul Central al Sindicatelor, Bucureşti,
1957, 68 p.
Clasificaţiunea generală a brevetelor legale române, Tipografia Curţii Regale, F.Gobl
Fii, Bucureşti, 1913, 204 p.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 42 din 12 februarie 2002 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a art. 66 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele
de invenţie şi a Regulii nr. 53 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din
2 aprilie 2002.

Domeniul proprietăţii industriale

393

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.283 din 25 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din
17 decembrie 2008.
CZENCZER Orsolya; KAPA Mátyás, Patent Litigation in Europe, în „RRDPI”
nr. 3/2011, pp. 9-12.
D
DABU Valerică, BORZA Remus, Competenţa de cercetare şi urmărire a infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi la regimul proprietăţii intelectuale sau
industriale potrivit Legii nr. 202/2010, în „PL” nr. 4/2010, pp. 17-24.
DANCIU Cristina, Bicicleta de ieri şi de azi. Scurt istoric, în „RRPI” nr. 3/2003,
pp. 65-66.
DANCIU Cristina, Inventatoare celebre, în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 57-58.
DANCIU Cristina, Din istoria invenţiilor, în „RRPI” nr. 5/2003, pp. 61-62.
DANCIU Cristina, Istoria adezivilor, în „RRDPI” nr. 3/2004, pp. 63-64.
DĂNCESCU Victoria, O sursă modernă de informare: sala de lectură a OSIM, în
„RRPI” nr. 3/2000, pp. 25-27.
DEACONU Anca; IONESCU Bucura, Contrafacerea şi brevetele esenţiale, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii
intelectuale”, ediţia a XVIII-a, organizat de S.C. ROMINVENT S.A., Poiana Braşov,
19-21 octombrie 2016.
DINCĂ Adela, Invenţii din domeniul industriei farmaceutice protejabile prin brevet
de invenţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul – protecţia prin
brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
DINCĂ Adela; ANGHEL Doina; GRUIA Amelia; MOROIANU Iuliana, Protejarea
rezultatelor cercetării în domeniul farmaceutic, în „RRPI” nr. 5/2006, pp. 5-8.
DINCĂ Răzvan, Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări.
Apărarea drepturilor privind invenţia prin mijloace judiciare, studiu prezentat în cadrul
Seminarului „Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări”, Tulcea,
30 august – 2 septembrie 2003.
DINCĂ Răzvan, Invenţia secretă, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 75-136. Bibliografie la
pp. 587-635.

394

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

DINEA Sorin, Patrimoniu cultural ştiinţific Coandă din România, lucrare prezentată
în cadrul Seminarului „Henri Coandă, 130 de ani de la naştere”, organizat de OSIM,
Bucureşti, 18 mai 2016.
DINESCU Ovidiu, Cine poate primi brevet de invenţie?, în „RRPI” nr. 3/1996,
pp. 22-25.
DINESCU Ovidiu, Brevete prin corespondenţă, în „RRPI” nr. 1/1997, pp. 23-25.
DINESCU Ovidiu, Introducere în managementul brevetului de invenţie, în „RRPI”
nr. 3/1997, pp. 11-14.
DINESCU Ovidiu, Introducere în managementul brevetului de invenţie (II), în
„RRPI” nr. 1/1998, pp. 14-18.
DINESCU Ovidiu, Introducere în managementul brevetului de invenţie (III), în
„RRPI” nr. 4/1999, pp. 38-42.
DINESCU Ovidiu, Despre abrogarea articolului 68 din legea invenţiilor, în „RRPI”
nr. 1-2/2000, pp. 71-73.
DINESCU Ovidiu, Expoziţiile internaţionale şi valorificarea invenţiilor, în „RRPI”
nr. 3/2000, pp. 51-53.
DINESCU Ovidiu, Marketingul invenţiilor, în „RRPI” nr. 5-6/2001, pp. 61-65.
DINESCU Ovidiu, Cât costă un brevet de invenţie?, în „RRPI” nr. 4/2002, pp. 40-45.
DINESCU Ovidiu, Universităţile tehnice şi proprietatea industrială, în „RRPI”
nr. 3/2003, pp. 49-53.
DINESCU Ovidiu, Informaţiile cu privire la proprietatea industrială – suport al
inovării, în „RRPI” nr. 5/2003, pp. 39-42.
DINESCU Ovidiu, Valorificarea brevetelor de invenţie, în „RRPI” nr. 5/2004,
pp. 35-36.
DINESCU Ovidiu, Avem o idee. Cum o protejăm?, în „RRPI” nr. 1/2006, pp. 48-53.
DOBROVOLSCHI-COMŞA Magda, Comisia Europeană încurajează inovarea în
ţările candidate la aderare, în „IE” nr. 5/2002, pp. 9-10.
DOBROVOLSCHI Magda, Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în sprijinul
ţărilor în curs de dezvoltare, în „IE” nr. 6/2003, pp. 61-62.
DOMINTE Nicoleta - Rodica, Dicţionar de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 202 p.

Domeniul proprietăţii industriale

395

DOMINTE Nicoleta Rodica, Protecţia invenţiilor prin brevet comunitar, în „RRDPI”
nr. 4/2009, pp. 187-191.
DOMINTE Nicoleta Rodica, Passing off în privinţa denumirii de brevet european cu
efect unitar, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 88-102.
DOMINTE Nicoleta Rodica, Brevetul Unitar în „agora” spaţiului juridic european,
în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 176-182.
DOMINTE Nicoleta Rodica, Unele consideraţii privind Curtea unică în materia
brevetelor, în „RRDPI” nr. 2/2017, pp. 197-201.
DONŢ Victoria, Platforme ridicătoare cu braţe pentru intervenţii la înălţime montate
pe autovehicule, în „RRPI” nr. 2/1997, pp. 34-37.
DONŢU Victoria, Propagarea undelor ultrasonore în medii biologice, în „RRPI”
nr. 3/1997, pp. 29-35.
DONŢU Victoria, Propagarea undelor ultrasonore în medii biologice (II), în „RRPI”
nr. 4/1997, pp. 7-13.
DONŢU Victoria, Rolul şi importanţa studiilor din literatura de brevete, în „RRPI”
nr. 4/1998, pp. 48-50.
DRĂGHICI Alexandra, De ce şi cum ne protejăm prin brevet rezultatele cercetării, în
„RRPI” nr. 5-6/2000, pp. 35-39.
DRĂGULĂNESCU Nicolae, Ştiinţa şi tehnologiile informaţiei. Geneză şi evoluţie,
Editura AGIR, Bucureşti, 2004, 321 p. Bibliografie la pp. 297-318.
DUVAC Constantin, Infracţiunea de contrafacerea obiectului unui brevet de invenţie,
în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 81 -93.
DUVAC Constantin, Infracţiunea de însuşirea calităţii de inventator, în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 86-94.
DUVAC Constantin, Divulgarea datelor cuprinse în cererile de brevet de invenţie, în
„RRDPI” nr. 3/2008, pp. 106-115.
E
EMINESCU Yolanda, Dispoziţiile legii asupra brevetelor de invenţii din 1906 în
lumina principiilor fundamentale ale dreptului de inventator, în „SCJ” (III) nr. 2/1958.
EMINESCU, Yolanda, Obiectul dreptului subiectiv de inventator, în „JN” nr. 5/1958.

396

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

EMINESCU Yolanda, Dreptul de inventator, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959,
396 p.
EMINESCU, Yolanda, Cu privire la interpretarea unor dispoziţii din legislaţia
privitoare la invenţii şi inovaţii, în „JN” nr. 4/1961.
EMINESCU Yolanda, Despre organele competente să rezolve litigiile privitoare la
drepturile inventatorilor şi inovatorilor, în „LP” nr. 9/1961.
EMINESCU Yolanda, Apărarea descoperirilor, invenţiilor şi inovaţiilor, Editura
Academiei, Bucureşti,1962, 228 p.
EMINESCU Yolanda, Cu privire la necesitatea perfecţionării normelor care
reglementează protecţia invenţiilor şi inovaţiilor, cu unele propuneri în această privinţă, în
„SCJ” nr. 1/1963.
EMINESCU Yolanda, Noutatea, element de calificare a invenţiei, în „II” nr. 1/1966.
EMINESCU Yolanda, Dreptul de inventator şi unele aspecte ale accelerării
dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, în „SCJ” nr. 3/1966.
EMINESCU Yolanda, Brevet de invenţie sau certificat de autor?, în „VE”, 10 iunie
1966.
EMINESCU Yolanda, Cu privire la respectarea elaborării unui contract-tip de
cercetare ştiinţifică, în „SCJ” nr. 2/1967.
EMINESCU Yolanda, Noua reformă a legislaţiei noastre de protecţie a invenţiilor,
inovaţiilor şi naţionalizărilor, în „SCJ” nr. 4/1967.
EMINESCU, Yolanda, Folosirea gratuită de către terţi a brevetelor, în „VE” din
6 sept. 1968.
EMINESCU Yolanda, Mijloace de apărare a drepturilor privitoare la invenţii, în
„RRD” nr. 11/1968.
EMINESCU Yolanda, În legătură cu justa interpretare a art. 53 din Decretul
nr. 887/1967 privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, în „II” nr. 12/1968.
EMINESCU Yolanda, Legislaţia invenţiilor, inovaţiilor şi raţionalizărilor. Texte
comentate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, 301 p.
EMINESCU Yolanda, Dreptul de inventator, Editura Academiei, Bucureşti, 1969,
330 p.

Domeniul proprietăţii industriale

397

EMINESCU Yolanda, Transmiterea drepturilor privind invenţiile, instrument de
adaptare a brevetului la nevoile economiei, în Instituţii şi reglementări în dreptul român,
Editura Academiei, Bucureşti,1969, pp. 137-147.
EMINESCU Yolanda, În legătură cu justa interpretare a art. 96 din HCM
nr. 2250/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 884/67 privind invenţiile şi raţionalizările,
în „II” nr. 1/1969.
EMINESCU Yolanda, Interpretarea unor dispoziţii din actuala legislaţie a invenţiilor, în „RRD” nr. 4/1969.
EMINESCU Yolanda, Încercare de caracterizare generală şi sistematizare a
dreptului de inventator. Obiecte, subiecte şi titluri de protecţie, în „SCJ” nr. 2/1970.
EMINESCU Yolanda, Contractul economic de cercetare ştiinţifică. Rol, caracterizare, efecte, în „SCJ” nr. 4/1970.
EMINESCU Yolanda, Contractul de cercetare ştiinţifică, Editura Academiei,
Bucureşti, 1971, 294 p.
EMINESCU Yolanda, Pe marginea studiului prof. F.K. Beier, despre viitorul
dreptului de inventator, în „SCJ” nr. 3/1973, pp. 505-512.
EMINESCU Yolanda, Invenţii şi inovaţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1977, 109 p.
EMINESCU Yolanda, Probleme juridice ale transferului de tehnologie, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, 160 p.
EMINESCU Yolanda, Transformările dreptului civil sub influenţa revoluţiei
tehnico-ştiinţifice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, 135 p.
EMINESCU Yolanda, Cu privire la statutul juridic al unităţilor componente ale
centralelor şi întreprinderilor, în „SCJ” nr. 2/1979.
EMINESCU Yolanda, Tratat de proprietate industrială, Creaţii noi, vol. I, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1982, 197 p.
EMINESCU Yolanda, Protecţia drepturilor de proprietate industrială, în „ŞSPR” nr.
2/1982.
EMINESCU Yolanda, Transferul de tehnologie şi noua ordine economică
internaţională, în „RE” nr. 34 din 26 aug. 1983.
EMINESCU Yolanda, Despre noua lege a brevetelor de invenţie, în „RDC”
nr. 1/1992, pp. 5-15.

398

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

EMINESCU Yolanda, Regimul juridic al creaţiei intelectuale. Comentariul Legii
brevetelor de invenţie, ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 231 p.
ENEA Florica, Managementul brevetării invenţiilor în IMM-uri, în „RRPI”
nr. 1/2009, pp. 5-8.
ENESCU Miruna, Dubla brevetare, în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 140-146.
ENESCU Miruna, Cererile auxiliare în procedurile de revocare şi anulare a
brevetelor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi pirateria în
domeniul proprietăţii intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de ROMINVENT şi OSIM,
Sibiu, 28-30 octombrie 2015.
ERHAN Valeriu, Brevetul de invenţie. Obţinere şi exploatare, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1995, 192 p.
ERHAN Valeriu, Brevetarea invenţiilor în România. Cunoştinţe esenţiale privind brevetarea. Practica brevetării invenţiilor. Elemente de proprietate industrială, Editura
Economică, Bucureşti, 1998, 393 p.
ERHAN Valeriu; BULGĂR Liviu, Principiile tratatului care completează Convenţia
de la Paris în domeniul brevetelor de invenţie, în „RRPI” nr. 1-2/1991, pp. 8-12.
F
FERARU Claudiu; PORDEA Viorel; GHEORGHIU Gheorghe, Noutatea şi
activitatea inventivă. Aspecte comparative, în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 231-267.
FILIMON Liviu Florin, Îndrumar pentru inventatori şi întreprinzători, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bacău, 1994, 63 p.
FILIP Olimpia, Aspecte privind aplicarea noilor reglementări juridice, în domeniul
protecţiei invenţiilor, prin brevet, în „RRPI” nr. 4/1993, pp. 137-141.
FILIP Olimpia, Importante facilităţi privind plata taxelor acordate solicitanţilor unor
titluri de proprietate industrială protejată în România, în „RRPI” nr. 2/1999, pp. 42-49.
FILIP Olimpia, Regimul taxelor privind protecţia în România a unor titluri de
proprietate industrială, în „RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 52-62.
FILIPAŞ Alin, Succintă prezentare a legii engleze privind brevetele de invenţie, în
„RRPI” nr. 4/1993, pp. 151-153.
FILIPAŞ Alin, Laserul, în „RRPI” nr. 1/1994, pp. 40-41.
FILIPAŞ Alin, Soarta brevetelor şi inventatorilor, în „RRPI” nr. 3/1994, pp. 126-127.

Domeniul proprietăţii industriale

399

FILIPAŞ Alin, Savanţi români precursori ai astronauticii, în „RRPI” nr. 1/1995,
pp. 57-58.
FILIPAŞ Alin, Aspirina – un medicament brevetat acum un secol, în „RRPI”
nr. 5/1998, pp. 63-64.
FIRESCU Constantin, Închirierea şi vânzarea brevetelor de invenţie, în „RRPI”
nr. 3/1996, pp. 16-21.
FLOREA Bujorel, Analiza modificărilor aduse infracţiunii prevăzute în art. 59 din
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 106-119.
FLOREA Sonia, Reglementarea măsurilor asigurătorii în materia drepturilor de
proprietate intelectuală. Implicaţiile art. 252, 255 şi 257 C. civ., în „RRDP” nr. 6/2011,
pp. 85-113.
FLOREA Stela, BERDE Sofia, Brevetul de invenţie, titlu de protecţie şi instrument
economic pe piaţa concurenţială. Brevetabilitatea în domeniul materialelor oxidice, în
„RRPI” nr. 5/2008, pp. 29-39.
FLOREA Stela; HĂULICĂ Mariela; FLOREA Ileana, Certificatele complementare
de protecţie, titluri de proprietate industrială, în „RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 30-33.
FLOREA Stela; FLOREA Ileana Maria, Noi reglementări legislative referitoare la
cereri de brevet de invenţie sau brevete de invenţie acordate din domeniul invenţiilor
biotehnologice; Depozit de material biologic; Accesibilitate la depozitul de material
biologic, în „RRPI” nr. 2/2004, pp. 18-22.
FLUERAŞ G.; CRISTIUNEA C.; GHIŢĂ C., Invenţii, inovaţii şi mărci. Ghid practic,
Centrul de multiplicare al Institutului Politehnic „Traian Vuia”, Timişoara, 1985, 220 p.
FRANTOSTIZEANU George, Contribuţiuni teoretice şi practice la studiul brevetelor
de invenţiuni, Institutul de Editură Samitca, Craiova, 1916, 199 p. Bibliografie la p. 5.
G
GAVRILIU Ana Corina, Biotehnologia şi proprietatea intelectuală, în „RRPI”
nr. 3/1994, pp. 140-142.
GAVRILIU Ana Corina, Protecţia invenţiilor din domeniile farmaceutic şi
biotehnologic, în „RRPI” nr. 6/1997, pp. 41-52.
GEAMBAZU Valeriu, Servicii de informare din brevete efectuate de OSIM în anul
1992, în „RRPI” nr. 4/1991, p. 154.

400

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

GEAMBAZU Valeriu, Brevetarea, o problemă de management, în „RRPI”
nr. 1/1994, pp. 8-9.
GEAMBAZU Valeriu, 90 de ani de la prima lege asupra brevetelor de invenţie din
România, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 5-6.
GEAMBAZU Valeriu, În sprijinul managerilor: stabilirea stadiului mondial al
tehnicii cu ajutorul cercetării documentare din literatura de brevete, în „RRPI” nr. 2/1996,
pp. 34-36.
GEAMBAZU Valeriu, Invenţiile şi retehnologizarea unităţilor economice, în „RRPI”
nr. 3/1996, pp. 5-6.
GEAMBAZU Valeriu, Brevetele de invenţie şi comerţul, în „RRPI” nr. 6/1996,
pp. 26-27.
GEAMBAZU Valeriu, Studiul privind stadiul mondial al tehnicii, pentru un anumit
domeniu, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 47-48.
GEAMBAZU Valeriu, Preocupări privind noile tehnologii în construcţii, în „RRPI”
nr. 5-6/2001, pp. 72-74.
GEAMBAZU Valeriu, Un mare dascăl şi inginer constructor: Aurel Beleş, în „RRPI”
nr. 1/2002, p. 58.
GEAMBAZU Valeriu, Mari fizicieni ai lumii: Ştefan Procopiu, în „RRPI” nr. 1/2002,
pp. 59.
GEAMBAZU Valeriu, Inovare parţială, în „RRPI” nr. 4/2006, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Aşa ne-am învăţat, în „RRPI” nr. 5/2006, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Scrisori, în „RRPI” nr. 6/2006, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Răspunsul viitorului, în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Inventatorii - între pasiune şi criza economic, în „RRPI”
nr. 2/2009, pp. 3-4.
GEAMBAZU Valeriu, Natura şi invenţiile, în „RRPI” nr. 3/2009, pp. 3-4.
GEORGESCU Mirela, Importanţa dezvăluirii invenţiei pentru protecţia prin brevet,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia invenţiilor, desenelor şi modelelor
industriale în România, Sibiu, 18-21 octombrie 2005. Lucrare publicată şi în „RRPI”
nr. 2/2006, pp. 30-37; în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 107-118.

Domeniul proprietăţii industriale

401

GEORGESCU Mirela, Certificatul Suplimentar de protecţie pentru medicamente – un
nou titlu de protecţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Medicamentul –
protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
GEORGESCU Mirela, EUROTAB 2009 - Conferinţa anuală europeană privind
practica în domeniul brevetelor, în „RRPI” nr. 4/2009, pp. 11-18.
GERARD Diana, Brevetul unitar: riscuri şi avantaje, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în
Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea
„Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 69-73.
GHEORGHE Mihai, Scurt istoric al radioreceptoarelor româneşti, în „RRPI”
nr. 2/2006, pp. 66-68.
GHEORGHE Mihai, Memoria tehnică a Bucureştiului, în „RRPI” nr. 5/2009,
pp. 59-61.
GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte teoretice şi practice privind contrafacerea, în
„RRPI” nr. 2-3/2001, pp. 43-50.
GHEORGHIU Gheorghe, Diferenţe între modelele industriale şi invenţii. Aspecte
practice, studiu prezentat la Simpozionul „Protecţia desenelor şi modelelor industriale în
România”, Mamaia, 27-29 august, 2002.
GHEORGHIU Gheorghe, Protecţia invenţiilor. Jurisprudenţă, în „RRDPI”
nr. 4/2005, pp. 92-110.
GHEORGHIU Gheorghe, Examen al jurisprudenţei privind invenţiile, în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 34-53.
GHEORGHIU Gheorghe; CERNAT Cosmin, Specificul raporturilor de serviciu în
cazul salariaţilor inventatori, în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 169-182.
GHEORGHIU Gheorghe; BONCEA Oana, Raportul dintre anularea brevetului şi
contrafacere; doctrină şi jurisprudenţă, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale”, ediţia a XVIII-a,
organizat de S.C. ROMINVENT S.A., Poiana Braşov, 19-21 octombrie 2016.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Brevetul european versus brevetul
euro-asiatic, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 85-95.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Limitele dreptului de exploatare conferit de
brevetul de invenţie prin prisma art. 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 50-85.

402

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

GHEORGHIU Gheorghe; MARIN Bianca Cristina, Competenţa teritorială de
soluţionare a cererii de nulitate a brevetului de invenţie. Competenţa în cazul cererii de
nulitate a brevetului de invenţie formulată pe cale reconvenţională (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 177-182.
GHEORGHIU Gheorghe; PORDEA Viorel; FERARU Claudiu, Noutatea şi
activitatea inventivă. Aspecte comparative, în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 231-267.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian, Invenţia de serviciu (I), în
„RRDPI” nr. 3/2015, pp. 103-116.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian, Invenţia de serviciu (II), în
„RRDPI” nr. 4/2015, pp. 169-183.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian; IONESCU Bucura, Dreptul
brevetului. Tratat, volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 510 p.
GHEORGHIU Gheorghe; ŞTRENC Alexandru Cristian; IONESCU Bucura, Dreptul
brevetului, Tratat, volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 359 p.
GHERMAN Mihai, Istoria hazlie a invenţiilor (I), în „II” nr. 2-3/1990, pp. 62-63.
GHERMAN Mihai, Istoria hazlie a invenţiilor (II), în „II” nr. 4/1990, pp. 109-110.
GHERMAN Mihai, Istoria hazlie a invenţiilor (III), în „RRPI” nr. 3/1991, pp. 112-113.
GHERMAN Mihai, Istoria hazlie a invenţiilor (IV), în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 44-45.
GHERMAN Mihai, Factorii geometrici care influenţează precizia statică a mandrinelor port-burghiu cu trei bacuri şi coroană dinţată, în „RRPI” nr. 3/1992, pp. 91-92.
GHERMAN Mihai, Repere în evoluţia strungului, în „RRPI” nr. 2/1998, pp. 44-45.
GHERMAN Mihai, Evoluţia maşinilor de rabotat, în „RRPI” nr. 3/1998, pp. 51-52.
GHERMAN Mihai, De la chimie la alchimie şi invers, în „RRPI” nr. 5/1998, pp. 56-57.
GHIŢĂ Constantin, Evaluări în proprietatea industrială, în „RRPI” nr. 1/1994,
pp. 41-42.
GIURGIU Adriana, Categorii de cercetări documentare realizate din literatura de
brevete, în „RRPI” nr. 3/1998, pp. 40-45.
GIURGIU Adriana; PETRESCU Violeta, Umbrela, în „RRPI” nr. 4/2004, pp. 63-64.
GIURGIU Liviu, Apărarea dreptului exclusiv de proprietate industrială – aspecte
legislative şi jurisprudenţa, în „RRPI” nr. 2/1995, pp. 41-49.

Domeniul proprietăţii industriale

403

GLADCOV Petre, Proprietate intelectual-industrială şi inventică, Politehnica Press,
Bucureşti, 2003, 274 p. Bibliografie la pp. 273-274.
GLADCOV Petre; ŞTRENC Alexandru Cristian; BUCŞĂ Gheorghe; BORESCHIEVICI
Bogdan; SEMENESCU Augustin, Proprietate intelectual – industrială şi inventică.
Antologie de acte normative şi comentarii, Editura Proinvent, Bucureşti, 1999, 269 p.
GODEANU Marioara, Memoria apei – consideraţii, în „RRPI” nr. 4/2006, pp. 39-41.
GOLDRIAN Hans, Experienţa şi necesităţile industriei, în „RRPI” nr. 3/1993,
pp. 91-94.
GORAN Ioan, Sistemul de informare operativă automatizat din literatura de brevete
de invenţii, în „II” nr. 1/1990, pp. 16-17.
GRIGORE Benone, Actele normative şi metodologia activităţii de invenţii şi inovaţii,
Ministerul Petrolului, Bucureşti, 1984, 187 p.
GROSU Radu Grigore; RUGINĂ Oana Elena, Concepte şi aspecte legislative: cazul
structurilor de afaceri inovativ tehnologice, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2004, 109 p.
GUIU Mioara-Ketty, Unele consideraţii privind combaterea faptelor de contrafacere
a obiectului unei invenţii, în „D” nr. 9/2005, pp. 199-202.
GURZĂU Ioan, Activitatea inventivă, în „RRPI” nr. 3-4/1995, pp. 21-29.
GUTMANN Ernest, Invenţii în domeniul biotehnologiilor, produselor chimice şi
produselor farmaceutice, în „RRPI” nr. 4/1992, pp. 115-118.
GUTMANN Ernest, Protecţia invenţiilor biotehnologice, conform Convenţiei
Brevetului European, în special în Franţa, în „RRPI” nr. 1/1993, pp. 7-19.
H
HAPENCIUC Aurel; JAŞCANU Mihai, Invenţii privind sertizarea racordului cu
furtunul, prin deformare dirijată a manşonului, în „RRPI” nr. 6/1998, pp. 59-63.
HĂULICĂ Mariela, Clasificarea Internaţională a Brevetelor de invenţie, un sistem
într-o continuă dinamică, în „RRPI” nr. 1/1994, pp. 13-15.
HĂULICĂ Mariela, Sarcini actuale şi de perspectivă în cadrul grupei PCIPI / SI, în
„RRPI” nr. 1/1995, pp. 55-56.
HĂULICĂ Mariela, Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor – date statistice şi
noutăţi, în „RRPI” nr. 4/1997, pp. 52-53.

404

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

HĂULICĂ Mariela, Clasificarea internaţională a brevetelor, actualitate şi perspectivă, în „RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 45-51.
HĂULICĂ Mariela, Invenţii microbiologice şi material biologic depus, conform
Tratatului de la Budapesta, în „RRPI” nr. 2/2004, pp. 29-34.
HĂULICĂ Mariela, Certificatul de protecţie suplimentară, în „RRPI” nr. 2/2006,
pp. 21-24.
HĂULICĂ Mariela; FILIPAŞ Alin, Scurtă prezentare a modului de lucru în cadru
grupei de clasificare a documentelor de brevet PCIPI /SI, în „RRPI” nr. 2/1997, pp. 45-48.
HĂULICĂ Mariela; VASILESCU Ion, Ce trebuie să ştim despre reforma C.I.B.?, în
„RRPI” nr. 2/2003, pp. 15-30.
I
IACOVACHI Ion N., Aportul adus de profesorul Ion Stroescu, exemplu de ingeniozitate, la dezvoltarea aeronauticii pe plan mondial, în „II” nr. 1/1990, pp. 25-36.
IACOVACHI Ion N., Inginerul şi inventatorul român Vladimir Timoşencu, în „II”
nr. 4/1990, pp. 111-113.
IAMANDI Luca, Informatica-instrument al jafului modern, în „PPL” nr. 1/2002,
pp. 116-120.
IANCU Sorin, Mesajul subliminal şi proprietatea industrială, în „RRPI” nr. 1/2001,
pp. 53-55.
IANCU Ştefan, Sisteme de acordare a brevetului de invenţie în România, în „II”
nr. 1/1990, pp. 1-6.
IANCU Ştefan, Tradiţii istorice şi noul proiect de lege asupra brevetelor de invenţie,
în „RRPI” nr. 1-2/1991, pp. 21-26.
IANCU Ştefan, Brevetarea în România, în timpul celui de-al doilea război mondial, în
„RRPI” nr. 3/1991, pp. 92-95.
IANCU Ştefan, Procedura de acordare a brevetelor de invenţie conform Legii
nr. 64/1991 ca rezultantă a experienţei acumulate în România în domeniul protecţiei
invenţiilor prin brevet, în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 26-29.
IANCU Ştefan, Istoria protecţiei invenţiilor în România, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1998, 260 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

Domeniul proprietăţii industriale

405

IANCU Ştefan, Ştiinţa şi tehnologia informaţiei la începutul mileniului III, în „IE”
nr. 3/2002, pp. 17-30.
IANCU Ştefan, Protecţia invenţiilor în România, în „IE” nr. 11-12/2002, pp. 76-78.
IANCU Ştefan, P. I.- vehicul al inovării, în „RRPI” nr. 5/2009, pp. 31-45.
IDRIS Kamil, Proprietatea intelectuală. Un instrument puternic pentru dezvoltarea
economică, traducere de STAMATE Cristina Nicoleta; CHIRU Ondina, Editura OSIM,
Bucureşti, 2006, 316 p.
IOAN Nicolae, Elemente de conjunctură pentru brevetarea, în străinătate, a invenţiei
„Electrozilor monopolar”, în „RRPI” nr. 4/1993, pp. 154-163.
IOANIŢESCU Cezarina, Stabilirea sferei de protecţie a invenţiei-element esenţial în
examinarea cererilor de brevet, în „RRPI” nr. 2-3/2001, pp. 34-39.
ION Constantin, Prin creativitate sau activitate inventivă la invenţia autentică, în
„RRPI” nr. 3/1991, pp. 76-81.
ION Constantin, Examinatorul OSIM-legătura dintre trecutul şi viitorul ştiinţei şi
tehnicii, în „RRPI” nr. 2/1994, pp. 60-63.
ION Constantin, Căile şi mijloacele tehnice echivalente în contextul examinării
cererilor de brevet (I), în „RRPI” nr. 3/1994, pp. 122-125.
IONESCU Bucura, Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2005 privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate industrială – nou instrument juridic de combatere a fenomenului
de contrafacere în România, în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 11-124.
IONESCU Bucura, Noua lege a invenţiilor, o lege de dimensiune europeană, în
„RRPI”, Ediţie specială, ianuarie, 2006, pp. 67-76.
IONESCU Bucura, Dreptul la brevet, în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 213-230.
IONESCU Bucura, Decizii ale unor instanţe naţionale şi ale Curţii Europene de
Justiţie în litigii privind Certificatul Suplimentar de protecţie, lucrare prezentată la
Simpozionul „Medicamentul – protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”,
Predeal, 16-17 noiembrie 2006.
IONESCU Bucura, Extinderea duratei brevetului de invenţie. Certificatul suplimentar
de protecţie pentru medicamente şi produse de protecţie a plantelor, în „RRDPI”
nr. 3/2007, pp. 113-137.
IONESCU Bucura, Ultimele evoluţii ale lucrărilor Comitetului Permanent privind
Dreptul Brevetului, din cadrul OMPI, în „RRPI” nr. 4/2009, pp. 6-10.

406

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

IONESCU Bucura, Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European şi
al Consiliului, privind medicamentele de uz pediatric. Extinderea duratei certificatelor
suplimentare de protecţie, în RRDPI” nr. 2/2011, pp. 98-114.
IONESCU Bucura, Directiva nr. 98/44/CE. Articolul 6 alineatul (2) litera (c).
Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice. Obţinerea de celule precursoare din celule
stem embrionare umane. Caracter brevetabil. Excluderea de la brevetare a „utilizării
embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale”. Noţiunile „embrion uman” şi
„utilizare în scopuri industriale sau comerciale” (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012,
pp. 290-308.
IONESCU Bucura, Decisions of Romanian law courts in cases concerning the
interpretation of article 3 (d) of Regulation (EC) no 469/2009 of the European Parliament
and of the Council of 6 may 2009, Concerning the supplementary protection certificate for
medicinal products, în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 173-205.
IONESCU Bucura, Decizii ale instanţelor din România în litigiile legate de
interpretarea art. 3 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European
şi al Consiliului, privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 257-289.
IONESCU Bucura, Durata brevetului de invenţie. Premisele creării certificatului
suplimentar de protecţie, în „RRDPI” nr. 2013, pp. 153-171.
IONESCU Bucura, Brevetul european cu efect unitar şi relaţia cu certificatul
suplimentar de protecţie, în „RRDPI” nr. 1/2014, pp. 140-176.
IONESCU Bucura, Efectul brevetului şi efectul produs de certificatul suplimentar de
protecţie – drepturi şi obligaţii ale titularului, în „RRPI” nr. 1-2/2015, pp. 36-57 şi în
„RRDPI” nr. 2/2014, pp. 112-140.
IONESCU Bucura, Certificatul suplimentar de protecţie acordat pentru brevetul
european cu efect unitar, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi
pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de
ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30 octombrie 2015.
IONESCU Bucura; DEACONU Anca, Contrafacerea şi brevetele esenţiale, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii
intelectuale”, ediţia a XVIII-a, organizat de S.C. ROMINVENT S.A., Poiana Braşov,
19-21 octombrie 2016.
IONICĂ Ştefan, Informaţia tehnică la Oficiul Canadian de Proprietate Intelectuală,
în „RRPI” nr. 2/1994, pp. 84-85.
IONICĂ Ştefan, Armonizarea legii brevetelor prin GATT-OMC (I), în „RRPI”
nr. 3/1994, pp. 125-126.

Domeniul proprietăţii industriale

407

IONICĂ Ştefan, Armonizarea legii brevetelor prin GATT-OMC (II), în „RRPI”
nr. 1/1995, pp. 21-22.
IONICĂ Ştefan, Semnificaţia elementului verbal - o piedică în calea înregistrării
mărcii?, în „RRPI” nr. 1/2004, pp. 39-42.
Inovaţiile şi raţionalizările în lumina noii legislaţii, Bucureşti, 1970, 24 p.
Instrucţiuni privind aplicarea legislaţiei în domeniul invenţii-inovaţii şi raţionalizări,
Bucureşti, 1970, 40 p.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Brevet de invenţie. Prescripţia dreptului la acţiune
în cazul încălcării drepturilor patrimoniale conferite de calitatea de titular de brevet.
Protecţia provizorie acordată solicitantului de brevet, în „BJ”, Editura C.H. Beck
nr. 1/2007, pp. 68-71.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Certificat de inovator eliberat în baza Legii
nr. 62/1974. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie,
în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 1/2007, pp. 72-75.
Îndreptar de documentare de brevete de invenţii din domeniul industriei chimice şi
petroliere, vol.1-7, Bucureşti, 1969.
KAPA Mátyás; CZENCZER Orsolya, Patent Litigation in Europe, în „RRDPI”
nr. 3/2011, pp. 9-12.
KIESBAUER Iohannes, Publicaţii ale Oficiului European de Brevete pe purtători
electronici de date, în „RRPI” nr. 1/1999, pp. 10-14.
KIMBETLIAN Garabet, Suren CEDIGHIAN - reprezentant de marcă al ştiinţei
româneşti, în „RRPI” nr. 3/2009, pp. 60-65.
KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Acţiune în constatarea calităţii de inventator al unei invenţii
aflate în procedura administrativă de brevetare. Inadmisibilitate. Cererea de revocare a
hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, formulată de către terţi. Alte forme de
intervenţie a terţilor în procedura administrativă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007,
pp. 247-253.
KOTARBA Wieslaw, Protecţia proprietăţii industriale în Polonia, în „RRPI”
nr. 3/1993, pp. 120-124.
LAZĂR Valerică, Protecţia juridică a invenţiei şi a drepturilor inventatorului prin
mijloace de drept penal (I), în „RRPI” nr. 3/1999, pp. 25-30.
LAZĂR Valerică, Protecţia juridică a invenţiei şi a drepturilor inventatorului prin
mijloace de drept penal (II), în „RRPI” nr. 4/1999, pp. 25-37.

408

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

LAZĂR Valerică, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2002, 207 p. Bibliografie la pp. 193-203.
LAZĂR Valerică, Protecţia juridică a invenţiei şi a drepturilor inventatorului prin
mijloace de drept penal, în Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pp. 95-128.
LEANCĂ Laura; SIMION Cosmina, Scurte consideraţii cu privire la noutăţile aduse
de Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu în materia brevetelor de invenţie, în
„RRDPI” nr. 3/2014, pp. 167-172.
LEONĂCHESCU Nicolae P., Premise istorice ale tehnicii moderne româneşti, vol. I,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1994, 376 p.
LEONĂCHESCU Nicolae P., Premise istorice ale tehnicii moderne româneşti, vol. II,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1996, 552 p.
LIMBIDIS Venera, Diamantul şi diamitul, în „RRPI” nr. 2/1995, p. 56.
LIMBIDIS Venera, Scurtă istorie a ochelarilor, în „RRPI” nr. 3-4/1995, p. 83.
LISNIC Irina; GHEORGHIU Gheorghe, Brevetul european versus brevetul
euro-asiatic, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 85-95.
LISNIC Irina, Doctrina facilităţilor esenţiale. Principiul accesului la invenţie în cazul
unui refuz abuziv de licenţă, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 146-171.
LISNIC Irina, Doctrina facilităţilor esenţiale. Principiul accesului la invenţie în cazul
unui refuz abuziv de licenţă, în „RRDPI” nr. 1/2016, pp. 133-158.
LISNIC Irina; GHEORGHIU Gheorghe, Limitele dreptului de exploatare conferit de
brevetul de invenţie prin prisma art. 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 50-85.
LIVADARIU Andreea; ROŞ Viorel, Brevetul european cu efect unitar. O „naştere”
dificilă şi problemele ei, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 33-64.
LUPAN Ştefan; ROTENBERG Mauriciu, Catalog de brevete străine (analoage
brevetelor româneşti) din domeniul industriei chimice şi petroliere, C.D.I.C.P., Bucureşti,
1973, 269 p.
Legea asupra patentelor, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1901, 87 p.

Domeniul proprietăţii industriale

409

Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, Bucureşti, 1975, 32 p.
Legislaţie privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările în Republica Socialistă
România, I.D.T., Bucureşti, 1968, 192 p.
Legislaţie privind proprietatea industrială, Brevetele de invenţie; Desenele şi
modelele industriale; Topografia circuitelor integrate – Acte normative interne, Acte
internaţionale, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, 414 p.
MACOVEI Ioan, Protecţia creaţiei industriale, Editura Junimea, Iaşi, 1983, 303 p.
MACOVEI Ioan, Dreptul de proprietate industrială, Editura Universităţii „Alexandru
I. Cuza”, Iaşi, 1984, 375 p.
MACOVEI Ioan, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii „Alexandru I.
Cuza” Iaşi, 2002, 219 p.
MACOVEI Ioan, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii „Alexandru I.
Cuza”, Iaşi, 2004, 2 vol., vol. I-235 p. ; vol. II- 346 p.
MACOVEI Ioan, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, 451 p. Bibliografie la pp. 441-445.
MAJER Tuia, Brevetabilitatea în industria textilă, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 30-32.
MAREŞ Mirela, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în „RRPI” nr. 5-6/1999,
pp. 79-80.
MARIN Bianca Cristina; GHEORGHIU Gheorghe, Competenţa teritorială de
soluţionare a cererii de nulitate a brevetului de invenţie. Competenţa în cazul cererii de
nulitate a brevetului de invenţie formulată pe cale reconvenţională (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 177-182.
MARINETE Lucian; CAMENIŢĂ Ioan; IANCU Vasile, Invenţii, inovaţii, raţionalizări. Comentar tehnic, juridic, economic – teoretic şi practic, Institutul Central de
Documentare Tehnică, Bucureşti, 1970, 2 vol., vol. I: 264 p. ; vol. II: 476 p.
MĂJER Tuia, Obţinerea brevetului de invenţie. Avantaje conferite institutelor de
cercetare, în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 44-48.
MIHAI Lucian, Tradiţii ale învăţământului românesc în predarea legislaţiei
invenţiilor, în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 17-18.
MIHAI Lucian, Invenţia. Condiţiile de fond ale brevetării. Drepturi, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2002, 192 p.

410

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

MIHAI Lucian, Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei, în
Invenţia. Condiţiile de fond ale brevetării. Drepturi, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2002, pp. 49-70.
MIHAI Lucian, Noţiunea, natura juridică şi conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, în Invenţia. Condiţiile de fond ale brevetării.
Drepturi, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, pp. 123-187.
MIHAI Lucian, Limitele dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra
invenţiei, în „D” nr. 1/2008, pp. 43-77.
MIHAI Lucian; POPESCU Romeo, Dreptul proprietăţii industriale. Culegere de acte
normative, Editura Coresi, Bucureşti, 1995, 274 p.
MIHALACHE Cristina Oana, Semaforul, în „RRPI” nr. 4/2004, pp. 62-63.
MIHALACHE Cristina Oana, Frigiderul şi cuptorul cu microunde, în „RRPI”
nr. 6/2004, pp. 59-60.
MIHALACHE Cristina Oana, Galileo Galilei – biografia unui om de ştiinţă, în
„RRPI” nr. 1/2005, p. 73.
MIHALACHE Dana, Clonarea telefoanelor, în „RRDPI” nr. 2/2005, pp. 96-98.
MIHĂILESCU M. Nicolae, 145 de ani de la naşterea constructorului şi inginerului
Elie Radu, personalitate de prestigiu a ştiinţei şi tehnicii din România, în „RRPI”
nr. 3/1998, pp. 55-59.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Un inventator român în strictă actualitate: Constantin
Costorel, în „RRPI” nr. 4/1998, pp. 51-54.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Un mare savant şi inventator român: Gogu
Constantinescu, realizatorul unei invenţii deosebite pe plan mondial, în „RRPI” nr. 5/1998,
pp. 50-53.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Ion Stroescu, unul din primii aerodinamicieni din
România, în „RRPI” nr. 4/1999, pp. 59-60.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Noutăţi din domeniul tehnic şi inventiv publicate în gazete
româneşti, apărute la început de secol XX, în „RRPI” nr. 5-6/2000, pp. 93-94.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Importante contribuţii româneşti la dezvoltarea construcţiei de automobile, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 55-57.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Aportul inventatorilor români la proiectarea şi construirea primelor aparate de zbor, în „RRPI” nr. 4/2001, pp. 61-63.

Domeniul proprietăţii industriale

411

MIHĂILESCU M. Nicolae, Inventatorul dirijabilului a fost un român?, în „RRPI”
nr. 4/2002, pp. 67-68.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Doi inventatori români şi aportul lor la dezvoltarea
construcţiei de avioane: Elie Carafoli şi Ion Stroescu, în „RRPI” nr. 6/2003, pp. 69-70.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Noutăţi din domeniul tehnic şi inventiv, publicate în
gazetele româneşti, apărute la începutul veacului al XX-lea, în „RRDPI” nr. 2/2005,
pp. 64-65.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Inginerul şi inventatorul Radu Adrian Manicatide,
creatorul aviaţiei utilitare româneşti, în „RRPI” nr. 3/2005, pp. 55-57.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Calendar al aniversărilor, descoperirilor, invenţiilor şi
realizărilor tehnice remarcabile din România, în „RRPI” nr. 1/2006, pp. 59-64.
MIHĂILESCU M. Nicolae, „Noutăţi” din domeniul tehnic şi inventiv, publicate în
gazete româneşti apărute la începutul veacului al XX-lea, în „RRPI” nr. 1/2006, pp. 65-66.
MIHĂILESCU M. Nicolae, „Noutăţi” din domeniul inventiv publicate în gazete
româneşti, apărute la începutul veacului al XX-lea, în „RRPI” nr. 2/2006, pp. 73-74.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Scurtă istorie a brevetării invenţiilor în România, în
„RRPI” nr. 3/2006, pp. 52-53.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Inginerul Aurel Persu, inventatorul primului automobil
cu forme aerodinamice, în „RRPI” nr. 4/2006, pp. 46-48.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Inginerul Mihail Konteschweller, inventator şi specialist
în radiocomunicaţii, în „RRPI” nr. 5/2006, pp. 67-69.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Românul Alexandru N. Ciurcu, inventator şi coautor al
primului motor cu reacţie din lume, în „RRPI” nr. 6/2006, pp. 57-59.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Calendar al aniversărilor, descoperirilor, invenţiilor şi
realizărilor tehnice remarcabile din România, în „RRPI” nr. 1/2007, pp. 63-66.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Anastasie Dragomir, inventatorul „Cabinei catapultate”,
în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 58-61.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Automobilul cu abur, în „RRPI” nr. 3/2007, pp. 55-57.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Fizicianul Ion Agârbiceanu, inventator în tehnica
laserului şi al luminii polarizante, în „RRPI” nr. 6/2007, pp. 70-71.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Calendar al aniversărilor, descoperirilor, invenţiilor şi
realizărilor tehnice remarcabile din România, în „RRPI” nr. 1/2008, pp. 66.

412

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

MIHĂILESCU M. Nicolae, Românul Vasile Dimitrescu, inventatorul avionului
invizibil (1914), în „RRPI” nr. 2/2008, pp. 73.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Aeroplan original, cu decolare verticală. Inventator –
Dumitru Brumărescu, în „RRPI ” nr. 3/2008, pp. 57-59.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Preocupări ale inventatorilor români din perioada
interbelică, pentru construirea unor avioane, în „RRPI” nr. 4/2008, pp. 72-75.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Inginerul român Victor Bunea, inventator a numeroase
procedee, valorificate în industria electronică, în „RRPI” nr. 5/2008, pp. 54-56.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Calendar al aniversărilor, descoperirilor, invenţiilor şi
realizărilor tehnice remarcabile din România, în „RRPI” nr. 1/2009, pp. 60-61.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Ion S. Antoniu, inventatorul pqd-metrului, aparatul
pentru măsurarea puterilor activă, reactivă şi deformantă într-un regim deformant, în
„RRPI” nr. 2/2009, pp. 61-63.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Academicianul chimist Neculai Asandei, cercetător în
domeniul polizaharidelor şi a derivaţilor de celuloză şi fibre artificial, în „RRPI”
nr. 3/2009, pp. 66-67.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Profesorul ing. chimist Radu Z. Tudose, prolific inventator român în domeniul studiului fenomenelor şi utilajelor de transfer de impuls, căldură
şi masă, în „RRPI” nr. 4/2009, pp. 63-65.
MIHĂILESCU M. Nicolae, Academicianul Teodor V. I. Ionescu, precursorul amplificatorului cuantic de microunde (tip MASER), în „RRPI” nr. 5/2009, pp. 62-63.
MIHĂILESCU M. Nicolae; BĂDĂRĂU Alexei, Legătura dintre industrie, invenţii şi
legislaţia proprietăţii industriale, comentată într-un interesant studiu publicat în a doua
jumătate a veacului al XIX-lea, în „RRPI” nr. 5/2003, pp. 58-60.
MIRGHIŞ Elisabeta, Biotehnologia în armonie cu agricultura şi mediul înconjurător,
în „RRPI” nr. 1/2007, pp. 46-53.
MODREANU Luiza, Istoria aparatelor de ras, în „RRPI” nr. 1/2005, pp. 71-72.
MODREANU Luiza, Istoria paraşutei, în „RRDPI” nr. 3/2005, pp. 58-60.
MOLDOVAN Ioan; STANCIU Dorică, Regimurile vamale în perspectiva aderării
României în Uniunea Europeană, în „BD” nr. 2/2005, pp. 5-48.
MUNTEANU Savin, Măsura dezvăluirii conţinutului invenţiei, în „RRPI” nr. 5/1996,
pp. 37-38.

Domeniul proprietăţii industriale

413

MUNTEANU Savin, Exemplul sau exemplele de realizare în descrierea invenţiei, în
„RRPI” nr. 3/1997, pp. 45-53.
MUNTEANU Savin; POENARU Vasile, Invenţia de perfecţionare, în „RRPI”
nr. 3-4/1995, pp. 12-20.
NĂSTASE I. Gabriel; LORENŢ Alexandru, Managementul inovării. Inventatori şi
consilieri de brevete, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2002, 149 p. Bibliografie la
pp. 145-149.
NEGOIŢĂ Adrian, Procesul de inginerie inversă (reverse engineering) şi impactul
său asupra proprietăţii intelectuale, în „RRPI” nr. 1/2009, pp. 40-43.
NEGOIŢĂ Adriana, Invenţii mai puţin obişnuite….., în „RRPI” nr. 5/2009, pp. 65-66.
NEGRILĂ Carmen, Brevet de invenţie. Realizarea invenţiei în executarea unui
contract de cercetare. Determinarea titularului de brevet (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2008, pp. 173-185.
NEGRILĂ Carmen, Brevet de invenţie. Acţiune în contrafacerea unei invenţii.
Necesitatea verificării identităţii dintre obiectul brevetului şi cele reclamate drept acte de
contrafacere, conform art. 33 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 64/1991 (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 196-209.
NEGRILĂ Carmen, Brevet de invenţie. Cerere de anulare a brevetului pentru lipsa
noutăţii şi activităţii inventive. Criterii de evaluare a acestor condiţii de brevetabilitate
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 227-241.
NEGRU Ionel, Stabilirea preţului brevetului de invenţie de către instanţele de
judecată în ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (6) din Legea nr. 64/1991, în „RRDPI”
nr. 1/2008, pp. 176-181.
NICOLAE Dumitru, Inovaţia tehnologică în strategia dezvoltării, în „RRPI”
nr. 3/1992, pp. 80-85.
NICOLAE Dumitru, Unele probleme actuale privind protecţia prin brevete, în
„RRPI” nr. 2/1994, pp. 56-59.
NICOLAE Dumitru, Fetişizarea creativităţii, în „RRPI” nr. 1/1995, p. 59.
NICOLAE Dumitru; ION Dinu, Realizările tehnice – un model de abordare în optica
inovării şi creativităţii angajaţilor, în „RRPI” nr. 3/1994, pp. 115-116.
NICOLAESCU Daniela, Excepţii de la încălcarea drepturilor exclusive ale titularului
brevetului de invenţie, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de

414

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

proprietate intelectuală în contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi
pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
NIŢĂ Florina, Valorificarea creaţiei tehnice prin transfer de tehnologie, în „RRPI”
nr. 1/1996, pp. 40-42.
OCHEANĂ Daniela, O invenţie mai mult decât necesară, în „RRPI” nr. 6/2006,
pp. 67-69.
OCHEANĂ Daniela, Alexandr Fleming – Penicilina, în „RRPI” nr. 1/2007, p. 69.
OCHEANĂ Daniela, Despre Ioan Cantacuzino, fondatorul şcolii române de medicină
experimentală şi microbiologie, în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 53-55.
OCHEANĂ Daniela, Viaţa, arta şi invenţiile lui Leonardo da Vinci, în „RRPI”
nr. 3/2007, pp. 60-65.
OGĂŞANU Dumitru, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universităţii din
Oradea, 2002, 184 p. Bibliografie la p. 179.
OHAN Petre, Extinderea sferei invenţiei brevetabile pe coordonatele informaticii, în
contextul noii legi a brevetelor (I), în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 21-23.
OHAN Petre, Extinderea sferei invenţiei brevetabile pe coordonatele informaticii, în
contextul noii legi a brevetelor (II), în „RRPI” nr. 3/1992, pp. 72-76.
OHAN Petre, Evoluţia sistemului de brevete de invenţie, în „RRPI” nr. 1/2003,
pp. 34-47.
OHAN Petre, Studii de caz privind business-ul românesc inovativ, în „RRPI”
nr. 2/2006, pp. 38-43.
OHAN Petre, Perspectivele sistemului european de brevete, după audierile Comisiei
Europene din 12 iulie 2006, în „RRPI” nr. 6/2006, pp. 5-13.
OHAN Petre, Redenumirea oficiilor de brevete, în „RRPI” nr. 5/2009, pp. 3-7.
OHAN Petre, Noutăţi în sistemul european de brevete, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20
noiembrie 2009.
OHAN Petre, Eligibilitatea pentru protecţia prin brevet în speţa CII: „de la oţel la
terabytes”, (Jurisprudenţă), în „RRPI” nr. 1-2/2015, pp. 58-74
OHAN Petre, Brevetabilitatea semnalelor electrice (analiză comparativă; jurisprudenţă), în „RRPI” nr. 1-2/2015, pp. 75-92.

Domeniul proprietăţii industriale

415

OHAN Petre; CHEBELEU Alice, În perspectiva brevetului european, în „RRPI”
nr. 1-2/2000, pp. 15-33.
OHAN Petre; CHEBELEU Alice, Art. 68 din Legea nr. 64/1991 între facilităţi fiscale
şi politici economice, în „RRPI” nr. 3/2000, pp. 43-47.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, 248 p.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ediţia a 2-a, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 274 p. Bibliografie la pp. 263-268.
OLTEANU Edmond Gabriel, Protecţia creaţiilor intelectuale prin înregistrare, în
Dreptul proprietăţii intelectuale, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007,
pp. 155-195.
OLTEANU Edmond Gabriel, Carenţe de tehnică legislativă în legea română a
dreptului de autor, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 63-67.
OPREA Marilena, Drepturile băneşti cuvenite autorului unei invenţii brevetate
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 130-141.
OPREA Marilena, Brevet de invenţie. Lipsa calităţii procesuale. Solicitarea de
despăgubiri (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 236-244.
OPREA Marilena, Brevet de invenţie. Lipsa calităţii procesuale. Solicitarea de
despăgubiri (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 236-244.
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI, Referate prezentate la
Consfătuirea tehnico-ştiinţifică în probleme de invenţii a Oficiului de Stat pentru Invenţii,
25 iulie 1964, Bucureşti, 165 p.
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI, Protecţia invenţiilor prin
brevet şi model de utilitate, Editura OSIM, Bucureşti, 2006, 226 p.
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI; ASOCIAŢIA GENERALĂ A
INGINERILOR DIN ROMÂNIA, Inventatori români, Editura OSIM – Editura AGIR,
Bucureşti, 2008, 159 p. Bibliografie la pp. 156-159.
PÂSLARU Oana, Brevet de invenţie. Neîndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate.
Lipsa noutăţii. Anularea brevetului (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 253-256.
PENCU Cristian, Istoria şi arhitectura calculatoarelor, în „RRPI” nr. 3/2006,
pp. 64-68.

416

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

PENCU Cristian, Primul zbor deasupra pământului; I – baloane şi dirijabile, în
„RRPI” nr. 5/2006, pp. 75-81.
PENTELESCU Mirela, Modificările regulamentare de aplicare a Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor, în „RRPI” nr. 5-6/1999, pp. 43-44.
PETELEAN Adrian, Managementul inovării şi creativităţii, în „IE” nr. 2/2002,
pp. 36.
PETREA Dana-Maria, Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea depozitului de
microorganisme în vederea procedurii de brevetare, în „RRPI” nr. 1-2/2000, pp. 100-102.
PETREA Dana-Maria, Tratatul de la Budapesta, în „RRPI” nr. 4/2000, pp. 37-40.
PETRESCU Ada; MIHAI Lucian, Drept de proprietate industrială. Introducere în
dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, 308 p.
PETRESCU Ada; MIHAI Lucian, Legea privind brevetele de invenţie, în „D”
nr. 9/1992, pp. 34-50.
PETRESCU Antigona, Conferinţa „EPOPIC” 2015 şi evaluarea informaţiilor din
brevet, în „RRPI” nr. 3-4/2015, pp. 36-40.
PETRESCU Corneliu, Tendinţe de dezvoltare a aparatelor de măsurat debite,
reflectate în literatura de brevete de invenţie, în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 37-39.
PETRESCU Corneliu, Simpozionul Asociaţiei pentru Instrumentaţie din România
(AIR), în „RRPI” nr. 3/1996, pp. 56-57.
PETRESCU Corneliu, A 8-a Conferinţă de chimie – fizică, în „RRPI” nr. 1/1997,
pp. 62-63.
PIOARU Dan, Problematica realizărilor tehnice noi la nivelul de unitate, conform
Legii nr. 64/1991, în „RRPI” nr. 4/1991, pp. 152-153.
PIOARU Dan, Certificatul de prioritate de expoziţie, în „RRPI” nr. 5-6/2000,
pp. 83-88.
PIOARU Dan, Inventika – un bilanţ de onoare, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 60-61.
PIOARU Dan, Protecţia pieselor de schimb auto, în „RRPI” nr. 4/2001, pp. 65-68.
PIOARU Dan; POPA Florin, Aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale în
relaţiile bilaterale România-SUA, în „RRPI” nr. 1/1997, pp. 11-15.

Domeniul proprietăţii industriale

417

PLAHTEANU Boris, Strategii, mecanisme şi performanţe în creaţia tehnică,
elaborate şi obţinute într-un spaţiu academic, în care activează centrul regional Iaşi, în
„RRPI” nr. 3/2005, pp. 23-26.
PLAHTEANU Boris; BELOUS Vitalie, Evaluarea nivelului inventiv al creaţiei
tehnice brevetate şi ierarhizarea competiţională după performanţă a invenţiilor, în „RRPI”
nr. 3/2004, pp. 49-56.
PLEŞA Octavian, Prima ediţie a zilei internaţionale a inventatorilor, în „RRPI ”
nr. 3/2008, pp. 54-56.
POPA Andreea Alexandra, Contrafacerea obiectului unui brevet de invenţie, în
„RRDPI” nr. 2/2008, pp. 131-140.
POPA Dan Mircea, Invenţii în domeniul comutatoarelor şi conectoarelor electrice, în
„II” nr. 2-3/1990, pp. 53-54.
POPA Florin, Scurtă prezentare a legii române a brevetelor de invenţie cu unele
aspecte comparative cu legea americană, în „RRPI” nr. 6/1997, pp. 17-22.
POPA Florin, Noutăţi privind tehnologii de producere a titanului şi zirconiului
conţinute în literatura de brevete din cadrul OSIM (I), în „RRPI” nr. 2/1998, pp. 40-43.
POPA Florin, Noutăţi privind tehnologii de producere a titanului şi zirconiului
conţinute în literatura de brevete din cadrul OSIM (II), în „RRPI” nr. 3/1998, pp. 32-39.
POPESCU Livia, Brevetarea programelor pe calculator, în „RRPI” nr. 2-3/2001,
pp. 28-33.
POPESCU Romeo, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la încheierea unui
contract privind invenţia salariatului său, în „D” nr. 9/1995, pp. 35-38.
POPESCU Tiberiu, Regimul folosirii invenţiei brevetate de către terţi în perioada de
tranziţie, în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 6-11.
POPESCU Tiberiu, Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de
proprietate intelectuală (Acordul TRIPS), în „RRPI” nr. 2/1997, pp. 12-17.
POPESCU Tiberiu, Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de
proprietate intelectuală (Acordul TRIPS) (II), în „RRPI” nr. 3/1997, pp. 18-22.
POPESCU Tiberiu, Oficiul European de Brevete, în „RRPI” nr. 5/1997, pp. 11-15.
POPESCU Tiberiu, Revizuirea principalelor standarde OMPI şi premisele aplicării
lor în OSIM. Din activitatea grupei de lucru PCIPI/GI în perioada 1995-1997, în „RRPI”
nr. 6/1997, pp. 8-16.

418

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

POPESCU Tiberiu, Protecţia prin brevetul european, în „RRPI” nr. 1/1998,
pp. 19-28.
POPESCU Tiberiu, Tratatul şi procedura PCT, în „RRPI” nr. 2/1998, pp. 5-7.
POPESCU Tiberiu, PCT-Administraţii şi taxe, în „RRPI” nr. 3/1998, pp. 8-19.
POPESCU Tiberiu, Sursa obligaţiilor şi efectele protecţiei tranzitorii, în „RRPI”
nr. 5/1998, pp. 19-25.
POPESCU Tiberiu, Un flagel mondial şi prevenirea sa, în „RRPI” nr. 6/1998,
pp. 17-25.
POPESCU Tiberiu, Rolul şi funcţiile mărcii, în „RRPI” nr. 1/1999, pp. 37-46.
POPESCU Tiberiu, Pipeline top 15 şi protecţia tranzitorie, în „RRPI” nr. 2/1999,
pp. 36-41.
POPESCU Tiberiu, Piaţa şi protecţia produselor farmaceutice, în „RRPI” nr. 3/1999,
pp. 16-24.
POPESCU Tiberiu, Oficiul de Brevete şi Mărci al SUA, în „RRPI” nr. 1/2002,
pp. 29-43.
POPESCU Tiberiu, Jurisdicţia şi soluţionarea contrafacerii brevetelor de invenţie în
Germania (Düsseldorf, München, Mannheim), în „RRPI” nr. 1/2003, pp. 22-26.
POPESCU Tiberiu, România şi brevetul european, în „RRPI” nr. 3/2003, pp. 43-48.
POPESCU Tiberiu, Exercitarea şi apărarea drepturilor de brevet în Marea Britanie,
în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 25-27.
POPESCU Tiberiu, Libera exploatare a unui brevet de invenţie, în „RRPI” nr. 6/2003,
pp. 54-60.
POPESCU Tiberiu, Epuizarea drepturilor de comercializare conferite de un brevet de
invenţie, în „RRPI” nr. 2/2004, pp. 45-48.
POPESCU Tiberiu, Inovarea şi strategia în domeniul apărării dreptului de
proprietate industrială, în „RRPI” nr. 3/2004, pp. 21-24.
POPESCU Tiberiu, Instrumentele de asigurare şi litigiile în domeniul brevetelor de
invenţie, în „RRPI” nr. 3/2004, pp. 25-27.
POPESCU Tiberiu, IMM-urile şi informarea din brevete, în „RRPI”, aprilie 2004,
pp. 10-12.

Domeniul proprietăţii industriale

419

POPESCU Tiberiu, Funcţiile brevetului de invenţie şi utilizarea acestora, în „RRPI”,
aprilie 2004, pp. 13-23.
POPESCU Tiberiu, Valorificarea invenţiei în străinătate, în „RRPI”, aprilie 2004,
pp. 24-27.
POPESCU Tiberiu, Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională
a brevetelor, în „RRPI” nr. 1/2005, pp. 23-24.
POPESCU Tiberiu, Sistemul de protecţie prin brevetul eurasiatic, în „RRPI”
nr. 1/2005, pp. 25-31.
POPESCU Tiberiu, Scutirea de impozit pentru un brevet de invenţie, în „RRPI”
nr. 2/2005, pp. 30-33.
POPESCU Tiberiu, Reglementări ale UE asupra produselor farmaceutice, în „RRPI”
nr. 1/2006, pp. 24-28.
POPESCU Tiberiu, Evitarea încălcării drepturilor conferite de brevetul de invenţie
(studii de caz), în „RRPI” nr. 2/2006, pp. 25-29.
POPESCU Tiberiu, Evoluţia legislaţiei naţionale cu referire la protecţia prin brevetul
de invenţie de procedee şi drepturile conferite de acesta (I), în „RRPI” nr. 6/2006,
pp. 14-23.
POPESCU Tiberiu, Protecţia conferită prin brevetul de procedeu şi extinderea
acestuia în cazul produselor chimice şi farmaceutice (II), în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 5-22.
PORDEA Viorel, Procedura privind acordarea brevetului de invenţie conform Legii
nr. 64/1991 în lumina tratatului de armonizare, în „RRPI” nr. 4/1991, pp. 141-143.
PORDEA Viorel, FERARU Claudiu; GHEORGHIU Gheorghe, Noutatea şi
activitatea inventivă. Aspecte comparative, în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 231-267.
PORDEA Viorel; BĂDĂRĂU Alexei, Managerul şi proprietatea industrială, în
„RRPI” nr. 3/1997, pp. 15-17.
PORDEA Viorel; BĂDĂRĂU R. Alexei, Despre unele brevete de invenţie româneşti,
din domeniul petrolului, în „RRPI” nr. 2/2008, pp. 68-72.
PORESCU Florian, Regimul internaţional al proprietăţii industriale în România.
Brevete de invenţiuni, mărci de fabrică sau de comerţ, modele şi desene industriale,
contrafacere, concurenţă neleală etc., Editura „Curierul Judiciar” S.A., Bucureşti, 1927,
221 p.
PUŞCAŞ Nicolae, Dreptul de preferinţă privind brevetele de invenţie, în „SDR”
nr. 1-2/2001, pp. 51-55.

420

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

PUŞCAŞ Nicolae, Invenţiile salariaţilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, 279 p.
Bibliografie la pp. 266-279.
PUŞCAŞ Nicolae, Evoluţia istorică a reglementării juridice a invenţiilor de serviciu,
în Invenţiile salariaţilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pp. 28-100.
PUŞCAŞ Nicolae, Aspecte ale raporturilor juridice de muncă dintre salariaţii
inventatori şi unitate, în „RDM” nr. 3/2002, pp. 36-45.
Proprietate intelectual – industrială şi inventică: antologie de acte normative şi
comentarii, Editura Fundaţiei „Proinvest”, Bucureşti, 1999, 269 p.
Protecţia şi valorificarea creaţiei tehnice originale, Institutul de Mine Petroşani,
1988, 265 p.
Protecţia proprietăţii industriale, în „BEL” nr. 12/1995, editat de Tribuna Economică,
pp. 5-93.
RACOVITZĂ Raphael, Noţiuni asupra proprietăţii industriale, Ministerul de
Industrie şi Comerţ, Bucureşti, 1921, 50 p.
RACOVIŢĂ Alexandru, Oameni care au fost: inginerul Raphael Racovitză, în
„RRPI” nr. 4/2001, pp. 58-60.
RADU Dana, Unele aspecte referitoare la protecţia internaţională a indicaţiilor
geografice, în „RRPI” nr. 4/1992, pp. 123-125.
RADU Daniela, Oficiul European de Brevete – Aspecte referitoare la cercetarea
documentară în cadrul Fondului de documente de brevete al OEB, în „RRPI” nr. 3/1991,
pp. 87-91.
RAŢĂ Grigore, Rolul consilierilor de proprietate industrială în protejarea acestor
drepturi, în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 32-35.
RĂDUCAN Gabriela; MIHAI Ana Maria, Aspecte de drept procedural comparat în
materia brevetelor europene de invenţie, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 192-205.
RĂDULESCU Mioara, Principiile de bază ale Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie, în „RRPI” nr. 4/1991, pp. 125-127.
RĂDULESCU Mioara, Ghid pentru protecţia informaţiilor tehnice, tehnologice şi
comerciale, în „RRPI” nr. 3-4/1995, pp. 30-59.
RĂDULESCU Mioara, Aniversarea primei legi române asupra brevetelor de invenţie,
în „RRPI” nr. 1/1996, pp. 8-9.
RĂDULESCU Mona, Metode noi de stimulare a afluxului de ţiţei, în „RRPI”
nr. 1-2/1992, pp. 30-32.

Domeniul proprietăţii industriale

421

REDACŢIA RRDPI, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului de invenţie. Condiţia
noutăţii. Revendicare independentă şi revendicare dependentă (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 218-226.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia proprietăţii industriale prin mijloace de drept
penal, în „IE” nr. 9/ 2003, pp. 37-45.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Contrafacerea obiectului unei invenţii şi însuşirea fără
drept, a calităţii de inventator, în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu,
Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 471-477.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Răspunderea penală în domeniul invenţiilor, desenelor şi
modelelor industriale, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Protecţia invenţiilor,
desenelor şi modelelor industriale în România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia penală a proprietăţii intelectuale, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, 395 p.
ROŞ Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2001, 774 p.
ROŞ Viorel, Protecţia invenţiilor, inventatorilor şi a titularilor de brevete de invenţii,
în Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, pp. 288-420.
ROŞ Viorel, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. La aniversare, în „RRDPI”
nr. 1/2006, pp. 9-10.
ROŞ Viorel, Protecţia invenţiilor din domeniul farmaceutic. Brevetul de invenţie,
autorizaţia de introducere pe piaţă şi certificatul suplimentar de protecţie, în „RRDPI”
nr. 2/2015, pp. 7-49.
ROŞ Viorel, LIVADARIU Andreea, Brevetul european cu efect unitar. O „naştere”
dificilă şi problemele ei, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 33-68.
Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, Imprimeria Statului,
Bucureşti, 1906, 30 p.
ROMINVENT, Ghid practic pentru brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate,
Editura OSIM, Bucureşti, f.a., 34 p.
SABĂU Adrian; NICOLAE Dumitru, Tradiţie şi realizări în activitatea de protecţie a
creaţiei tehnice, în „RRPI” nr. 1-2/1992, pp. 36-43.

422

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

SCONDĂCESCU I. Barbu; LONGHIN V. Vasile, Brevetele de invenţiune. Comentar
teoretic şi practic al legii asupra brevetelor de invenţiune cu jurisprudenţă română şi
străină şi îndrumări tehnice, Tipografia Curţii Regale F.Gobl, Fii, Bucureşti, 1936, 231 p.
SCONDĂCESCU I. Barbu; LONGHIN V. Vasile; RICHTER I., Brevetele de
invenţiune. Comentar teoretic şi practic al legii asupra brevetelor de invenţiune cu
jurisprudenţă română şi străină şi îndrumări tehnice, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl şi
Fii, Bucureşti, 1936.
SIMION Cosmina; LEANCĂ Laura, Scurte consideraţii cu privire la noutăţile aduse
de Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu în materia brevetelor de invenţie, în
„RRDPI” nr. 3/2014, pp. 167-172.
SIPILĂ Kari, Centre de inovare, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, în
„RRPI” nr. 4/2002, pp. 59-66.
SLAVU Violeta, Brevetul european cu efect unitar, în „RRDPI” nr. 2/2014,
pp. 103-111.
SLAVU Violeta, Contrafacerea în materie de invenţii. Particularităţi privind
invenţiile de serviciu, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017.
SMITH V. Gordon; PARR L. Russell, Proprietatea intelectuală. Evaluare. Exploatare. Daune pentru contrafacere, Editura Irecson, Bucureşti, 2008, 848 p.
SPERIUSI-VLAD Alin, Despre contenciosul special din domeniul proprietăţii
intelectuale şi specificul cererilor de anulare a brevetului sau certificatului de înregistrare,
în „RRDPI” nr. 1/2017, pp. 129-175.
SPIEKERMANN Peter, Aliajele, o problemă specială de brevetare (II), în „RRPI”
nr. 2/1994, pp. 79-83.
SPIEKERMANN Peter, Aliajele, o problemă specială de brevetare (II), în „RRPI”
nr. 3/1994, pp. 131-134.
SPINEANU- MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 311 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Revalidare. Termenul în care se
poate solicita. Motive justificate. Dificultăţile de ordin financiar ale titularului de brevet
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 186-195.

Domeniul proprietăţii industriale

423

SPINEANU MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Cerere de despăgubiri pentru
încălcarea drepturilor patrimoniale conferite de brevet. Timbraj. Durata protecţiei
drepturilor patrimoniale şi prescripţia dreptului la acţiune. Protecţia provizorie de la data
publicării cererii de brevet (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 152-160.
SPINEANU MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Cerere de anulare a brevetului.
Noutate şi activitate inventivă. Drepturile titularului de brevet. Despăgubiri pentru
încălcarea acestora. Perioada pentru care se pot pretinde. Mod de calcul (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 161-176.
SPINEANU MATEI Octavia, Inovaţie. Cerere de despăgubiri pentru încălcarea
drepturilor patrimoniale ale autorului. Prescriptibilitate. Durata de protecţie a drepturilor
patrimoniale şi termenul de prescripţie a dreptului la acţiune. Aplicarea legilor în timp.
Dispoziţii finale şi tranzitorii ale Legii nr. 64/1991 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 177-185.
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 305 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Condiţii de
brevetabilitate. Noutate şi activitate inventivă. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
conferite de brevet. Cesionari. Perioada pentru care pot solicita despăgubiri. Mod de
calcul, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 171-186.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Condiţii de brevetabilitate. Activitate inventivă. Noutate. Recuzarea expertului. Termenul în care se poate solicita, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 186-198.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
patrimoniale conferite de brevet. Timbraj. Durata de protecţie a brevetului. Prescripţia
dreptului la acţiune. Protecţie provizorie de la data publicării cererii de brevet, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 199-206.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri pentru invenţiile nerecompensate
sau parţial recompensate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991. Prescripţia
dreptului la acţiune, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală
(2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 207-211.
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NEGRILĂ Carmen, Cerere înregistrare marcă. Modificare esenţială a listei de
produse. Obiectul cererii de înregistrare – clase de servicii complementare celei de
produse care a făcut obiectul restrângerii (modificării) cererii de înregistrare. Aplicarea
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2009,
pp. 200-210.
NEGRILĂ Carmen, Opoziţie la înregistrare. Produse parţial identice/parţial similare.
Inexistenţa similarităţii între marca opusă şi semnul solicitat spre înregistrare. Caracter
slab al mărcii anterioare. Neîntrunirea cerinţei riscului de confuzie (DIUREX –
DILTIREX) (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 210-227.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Opoziţie la înregistrarea unei mărci. Produse parţial
identice, parţial similare. Neîntrunirea cerinţei similarităţii dintre semn şi mărcile opuse.
Inexistenţa riscului de confuzie (FRAPPUCINO/FRAPPUCCINO vs. FRAPATO)
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 211-226.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Cerere de anulare a unor mărci în temeiul art. 48 alin. (1)
lit. b) rap. la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Caracterul slab al mărcilor anterioare,
consecinţa protecţiei reduse, inexistenţa riscului de confuzie (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2009, pp. 318-329.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Cesiune cu titlu gratuit. Forma autentică, cerinţă ad
validitatem a contractului de cesiune. Sancţiune în cazul nerespectării condiţiilor de formă
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 208-217.
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NEGRILĂ Carmen, Mărci. Motiv absolut de refuz la înregistrare – art. 5 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 84/1998. Lipsa distinctivităţii semnului. Caracter evocator.
Neîntrunirea cerinţelor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 3/2010, pp. 218-228.
NEGRILĂ Carmen, Marcă. Acţiune în contrafacere şi cerere reconvenţională de
anulare a înregistrării mărcii. Ordine de analiză. Falsă disociere între anularea
certificatului de înregistrare a mărcii şi anularea înregistrării mărcii (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2010, pp. 160-183.
NEGRILĂ CARMEN, Mărci. Titulari diferiţi ai acţiunii în contrafacere, săvârşite
prin publicitate [art. 35 alin. (3) lit. d) raportat la art. 35 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea
nr. 84/1998]. Neîntrunirea cerinţelor presupuse de cele două ipostaze legale ale cererii în
contrafacere (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 204-220.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Conflict între marcă şi numele comercial. Criterii în
analiza cererii în contrafacere. Principiile Cauzei Celine a Curţii de la Luxemburg
(Jurisprudenţă), în „RRDPI”. nr. 2/2011, pp. 173-185.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Conflict între mărci şi nume comercial, pe de o parte, şi
nume comercial, pe de altă parte. Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat cu privire la
obligaţia de schimbare a numelui comercial (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2011,
pp. 186-202.
NEGRILĂ Carmen, I. Mărci. Cerere de anulare marcă în temeiul art. 48 alin. (1)
lit. b) cu ref. la art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998 (ALGOCALMIN/ALGOZONE) II.
Cerere în contrafacerea mărcilor (DICARBOCALM şi ANTINEVRALGIC P/DICARB,
ANTINEVRALGII şi ANTINEVRIN), în baza art. 35 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2011, pp. 203-229.
NICOLA Anastasia, Conflict şi interferenţă între marcă şi numele comercial, material
prezentat în cadrul Seminarului privind „Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5
septembrie 2008. Lucrare publicată şi în „RRDPI” nr. 4/2008, pp. 74-93.
NICOLA Anastasia; GUTTMAN Estella; MOCANU Luiza, Consideraţii privind
mărcile, indicaţiile geografice şi practicile de merchandising, în „IE” nr. 1/2003,
pp. 58-64.
NICULESCU Eliza, Acte de concurenţă neloială în înregistrarea mărcilor, în „RRPI”
nr. 2-3/2001, pp. 56-60.
NICULESCU Eliza, Utilizarea mărcilor în scopul evitării contrafacerii pieselor de
schimb, în „RRPI” nr. 4/2001, pp. 35-38.
NICULESCU Eliza; COCOŞ Ştefan, Distinctivitatea inerentă. Distinctivitatea
dobândită. Despre înregistrabilitatea mărcilor constând din combinaţii limitate de 2-3
litere şi cifre în caractere standard, în „RRPI” nr. 5/2002, pp. 29-36.
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NICULESCU Eliza; MARIN Valeria, Marca comunitară şi marca naţională.
Abordarea motivelor de refuz în procedura de examinare, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Implicaţiile extinderii mărcii comunitare ca urmare a aderării României la
UE”, Cap Aurora, 29 august-3 septembrie 2005.
NICULESCU Eliza, Definirea consumatorului mediu. Analiza similitudinilor mărcilor
verbale şi figurative, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
NISTORENU Anca Andreea, Acţiunea în contrafacere în materia mărcilor, în
„RRDPI” nr. 2/2005, pp. 178-187.
NOCOFĂNESCU Marius, Marca în contextul economic actual, în „RRPI” nr. 4/2000,
pp. 33-36.
OBRIŞTE Natalia, Managementul mărcii şi designul industrial, în „RRPI” nr. 5/2004,
pp. 37-39.
OBRIŞTE Natalia; JALBĂ Violeta, Mărcile netradiţionale-teorie şi practică
românească şi internaţională, în „IE” nr. 4/2003, pp. 29-38.
OHAN Petre, Din jurisprudenţa comisiei de reexaminare mărci în speţă mărcile
alcătuite din 2 sau 3 caractere standard, în „RRPI” nr. 2-3/2002, pp. 25-31.
OHAN Petre, Salam săsesc de la tradiţie la inovare (Studiu de caz asupra
distinctivităţii dobândite), în „RRPI” nr. 1/2006, pp. 14-23.
OHAN Petre, Distinctivitatea dobândită. Studii de caz, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
OHAN Petre; SOLZARU Carmen, Transmiterea drepturilor asupra mărcilor. Studii
de caz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului
mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
OHAN Petre; STOICA Elena, Mărci neconvenţionale. Studii de caz, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
OHAN Petre; TURTOI Radu, Cazuistica OSIM în speţa mărcilor constând dintr-o
singură culoare, raportată la practica internaţională, în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 7-12.
OHAN Petre; UHR Mihaela, Administrarea disclaimer-ului. Studii de caz, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
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OLARIU Ondina, Utilizarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor
geografice şi secretelor comerciale pentru succesul în afaceri al IMM-urilor, în „RRPI”
nr. 4/2002, pp. 30-33.
OLTEANU Dan, Activităţile Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea
delictelor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul globalizării.
Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie 2006.
OLTEANU Dan, Modalităţi de comitere a infracţionalităţilor în domeniul drepturilor
de proprietate intelectuală, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Aspecte teoretice şi
practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
OLTEANU Edmond Gabriel, Condiţiile de fond ale protecţiei mărcii, în „RSJ”
nr. 29/2003 pp. 190-194.
OLTEANU Edmond Gabriel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ediţia a 2-a, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 274 p. Bibliografie la pp. 263-268.
OPREA Marilena, Înregistrare mărci. Risc de confuzie în rândul publicului
specializat (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 200-207.
OPREA Marilena, Marca comunitară, în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 111- 137.
OPROIU Margareta, Aspecte privind încălcarea drepturilor de proprietate industrială
privind mărcile, desenele şi modelele industriale în România, în „RRPI” nr. 4/1994,
pp. 198-200.
OPROIU Margareta, Aspecte privind încălcarea drepturilor de proprietate industrială
referitoare la mărci, desene şi modele industriale, în „RDC” nr. 6/1995, pp. 69-73.
OPROIU Margareta, Forme şi funcţiuni ale protecţiei juridice a drepturilor de
proprietate industrială. Marca comunitară, în „RDC” nr. 6/1996, p. 105 şi urm.
OPROIU Margareta, Transmiterea drepturilor asupra mărcilor în strategia de
dezvoltare a societăţilor comerciale în lumina Legii nr. 84/1998, în „RRPI” nr. 2/1999,
pp. 22-25.
OPROIU Margareta, Consideraţii asupra unor dispoziţii ale Legii nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice, după şase ani de aplicare, în „RRPI” nr. 3/2004,
pp. 44-48.
OPROIU Margareta, Este numele comercial opozabil la înregistrarea mărcilor în
România?, în „RRPI” nr. 5/2004, pp. 47-48.
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OPROIU Margareta; GHEORGHIU Gheorghe, Consideraţii asupra corelaţiei dintre
emblemă, firmă şi marcă, în „RDC” nr. 2/1997, p. 77 şi urm.
PANTEA Marius; BUCUR Dan, Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor
de contrabandă şi contrafacere a ţigaretelor în România ţară membră a Uniunii
Europene, în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 154-169.
PANTEA Marius; VOICU Costică, „Industria contrafacerilor” în domeniul
produselor farmaceutice L’industrie des contrefaçons” dans le domaine pharmaceutique,
în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 120-153.
PAPADIMA Raluca, Protecţia mărcilor de produse şi servicii faţă de înregistrările
abuzive ca nume de domenii, în „D” nr. 12/2003, pp. 94-106.
PĂTULEA Vasile, Drepturi de proprietate intelectuală. Mărfuri contrafăcute. Regim
juridic (confiscare şi distrugere). Mărfuri în regim de tranzit extern, în „D” nr. 11/2005,
pp. 232-247.
PĂVĂLEANU Vasile, Discuţii în legătură cu calificarea faptelor de sustragere de la
operaţiunile de vămuire a bunurilor, în „D” nr. 2/1997, pp. 96-97.
PĂVĂLEANU Vasile, Incriminarea faptelor de sustragere de la operaţiunile de
vămuire a bunurilor prin noul Cod vamal al României, în „D” nr. 2/1998, pp. 57-59.
PENEŞ Manuela, Consideraţii generale privind utilizarea mărcilor pentru produse
farmaceutice, în „RRPI” nr. 5/2002, pp. 37-39.
PAVEL Eduard Sorin, „Relativitatea” motivelor absolute de refuz a unei mărci, în
„RRDPI” nr. 1/2017, pp. 199-215.
PENTELESCU Mirela, Acord privind aspectele drepturilor de proprietate
intelectuală legate de comerţ (I), în „RRPI” nr. 3/1999, pp. 44-52.
PENTELESCU Mirela, Acord privind aspectele drepturilor de proprietate
intelectuală legate de comerţ (II), în „RRPI” nr. 4/1999, pp. 43-52.
PENTELESCU Mirela, Sistemul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor, în „RRPI” nr. 1-2/2000, pp. 103-106.
PERJU Pavel, Anularea înregistrării mărcii. Părţile litigiului, în „D” nr. 1/2004,
pp. 222-226.
PERJU Pavel, Marcă. Caracterul distinctiv a semnului utilizat ca marcă. Înţeles, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 199-200.
PERJU Pavel, Marcă. Interzicerea folosirii unor semne identice sau asemănătoare cu
marca înregistrată, care ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie. Înţeles, în
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Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 200-201.
PERJU Pavel, Dreptul la marcă. Stingerea prin decădere. Persoană interesată în a o
cere. Înţeles, în Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de
proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 201-202.
PERJU Pavel, Marcă înregistrată fraudulos. Efectele constatării nulităţii absolute a
înregistrării cu privire la dreptul subdobânditorului din actul de cesiune subsecvent, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 202-203.
PERJU Pavel, Nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia.
Acţiune în justiţie, în Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi
de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 203-204.
PETELEAN Adrian, Managementul inovării şi creativităţii, în „IE” nr. 2/2002,
p. 36.
PIŢU Dalila, Protecţia mărcilor în România, în „RRPI” nr. 4/1994, pp. 183-185.
PIŢU Dalila, Mărcile de produse şi servicii – ca expresie a calităţii şi competitivităţii
în economia de piaţă, în „RRPI” nr. 2/1995, pp. 17-27.
PIŢU Dalila, Marca în economia de piaţă, în „RRPI” nr. 2/1999, pp. 12-14.
PONORICA Andreea; MIHAIU Victor Răzvan, Mărcile de comerţ - doar simple
instrumente?, în „TE” nr. 5/2005, pp. 54-55.
POP-MOTOGNA Cleia; GHIŢĂ Constantin, Strategia de marcă transfrontalieră
(Studiu de caz), în „RRPI” nr. 5-6/2015, pp. 47-63.
POPA Teodor, Dobândirea dreptului la marcă. Monografie juridică, Editura
Universităţii din Oradea, 2002, 219 p. Bibliografie la pp. 207-214.
POPESCU Aloma, Conflictul şi interferenţa între drepturile obţinute prin utilizare şi
cele obţinute prin înregistrare, în „RRPI” nr. 2-3/2001, pp. 70-76.
POPESCU Aloma; DUMITRESCU Doina, A propos de înregistrările internaţionale… ROMARIN, în „RRPI” nr. 2/1994, pp. 72-74.
POPESCU Aloma; DUMITRESCU Doina; BORESCHIEVICI Bogdan, Prezentarea
sistemului informatic al serviciului mărci în cadrul Sesiunii PCIPI-Mărci, în „RRPI”
nr. 1/1995, pp. 51-54.
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POPESCU Florian; LONGHIN Vasile; DEMETRESCU I. Paul, Legea mărcilor de
fabrică şi de comerţ. Convenţiile diplomatice internaţionale. Comentar şi jurisprudenţă,
Editura Eminescu, Bucureşti, 1930, 307 p.
POPESCU Romeo, Criterii privind stabilirea despăgubirilor în cadrul acţiunii în
contrafacere în materia mărcilor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai
2006.
POPESCU Romeo, Aspecte teoretice şi practice privind participanţii la litigiile având
ca obiect anularea titlurilor de protecţie în materia proprietăţii industriale, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
POPESCU Tiberiu, Contrafacerea – fenomen şi consecinţe, în „RRPI” nr. 1-2/1991,
pp. 49-51.
POPESCU Tiberiu, Rolul şi funcţiile mărcii, în „RRPI” nr. 1/1999, pp. 37-46.
POPESCU Tiberiu, Mărcile produselor farmaceutice, în „RRPI” nr. 5-6/2000,
pp. 25-34.
POPESCU Tiberiu, Oficiul de Brevete şi Mărci al SUA, în „RRPI” nr. 1/2002,
pp. 29-43.
POPESCU Tiberiu, Mărcile sonore şi protecţia acestora, în „RRPI” nr. 5/2002,
pp. 13-16.
POPESCU Tiberiu, Jurisprudenţa europeană în conflictul mărci-nume de domeniu.
Studii de caz, în „RRPI” nr. 1/2004, pp. 42-45.
POPOVICI Paul, Precizări privind indicaţiile geografice. Utilizarea comercială şi
decăderea din dreptul de a folosi o indicaţie geografică, în „RRDPI” nr. 1/2011,
pp. 100-109.
POPOVICI Paul; TRIF George-Ionuţ, Folosirea numelor de state ca elemente ale
mărcilor înregistrate, în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 85-90.
POPOVICI Ruxandra, Marca comunitară. Probleme actuale în România, în „RRPI”
nr. 3/1997, pp. 23-28.
PORESCU Florian, Regimul internaţional al proprietăţii industriale în România.
Brevete de invenţiuni, mărci de fabrică sau de comerţ, modele şi desene industriale,
contrafacere, concurenţă neleală etc., Editura „Curierul Judiciar” S.A., Bucureşti, 1927,
221 p.

Domeniul proprietăţii industriale

489

PORESCU Florian; LONGHIN V. Vasile; DEMETRESCU I. Paul, Legea mărcilor
de fabrică şi de comerţ. Convenţiile diplomatice şi internaţionale. Comentar şi
jurisprudenţă, Editura „Eminescu” S.A., Institutul de Arte Grafice şi Editură, Bucureşti,
f.a., 290 p.
POSTĂVARU Alice, Apărarea drepturilor privind mărcile în România potrivit Legii
nr. 84/1998, în „RRPI” nr. 2-3/2001, pp. 40-42.
PUIU Ovidiu, Marca în economia contemporană, Editura Paralela 45, Piteşti, 1997,
176 p. Bibliografie la pp. 173-176.
RANCEA Anca, Cine are nevoie astăzi de brand de companie, în „Biz” nr. 117/2006,
pp. 56-57.
RĂDUCANU Ileana, Falsificarea mărfurilor industriale, Editura ASE, Bucureşti,
2002, 360 p. Bibliografie la pp. 357-358.
RĂDULESCU Mioara, Motive absolute de refuz a înregistrării mărcilor folosite
pentru medicamente de uz uman. Definirea consumatorului mediu pentru medicamente de
uz uman, în „RRPI” nr. 5/2002, pp. 49-56.
RĂDULESCU Mioara, Cuvântul Silimarina este o indicaţie uzuală în domeniul
produselor farmaceutice, în „IE” nr. 2/2003, pp. 25-26.
RĂDULESCU Mioara, Medicamente de uz uman: motive absolute de refuz al
înregistrării mărcilor, în „IE” nr. 2/2003, pp. 19-24.
ROATĂ Valentin, Dreptul proprietăţii intelectuale. Prelegeri universitare, Editura
Eftimie Murgu, Reşiţa, 1999, 197 p. Bibliografie la p. 197.
ROGERS Christy, Opoziţii la înregistrarea de mărci în Regatul Unit: Hotărârea
SPECIAL EFFECTS, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 9-11.
ROME Pierre, Experienţa Biroului Benelux de Mărci în domeniul protecţiei mărcilor
şi al desenelor industriale în economia de piaţă, în „RRPI” nr. 4/1994, pp. 151-156.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia proprietăţii industriale prin mijloace de drept
penal, în „IE” nr. 9/ 2003, pp. 37-45.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute, în Vasile
Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept
penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004,
pp. 477-479.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Nerespectarea măsurilor de protecţie a mărcilor şi
indicaţiilor geografice, în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel
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Neagu, Maxim Dobrinoiu, Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 492-496.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Utilizarea neloială a mărcilor sau indicaţiilor geografice,
în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu,
Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2004, pp. 496-498.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice prin mijloace
de drept penal. Drept comparat, în „RRDPI” nr. 3/2005, pp. 140-188.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia penală a proprietăţii intelectuale, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, 395 p.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Concurenţa neloială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor
geografice, în „D” nr. 9/2006, pp. 171-178.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor din domeniul mărcilor
şi indicaţiilor geografice, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 99-137.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Competenţa de judecată a litigiilor cu privire la marca
comunitară, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi
modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23
mai 2008.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Scurtă retrospectivă a reglementărilor legislative în
România în domeniul mărcilor (1879-2009), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 129-142.
ROMIŢAN Gheorghe, (Recenzie), GRECU Elena, Mărcile comunitare. Ghid practic
de înregistrare a mărcilor în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
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mărcilor, în „RRPI” nr. 4/2001, pp. 30-34.
TĂRNĂUCEANU Elena, Dovada utilizării unei mărci în practica sistemului mărcii
comunitare, în „RRPI” nr. 4/2002, pp. 27-29.
TĂRNĂUCEANU Elena, Limita protecţiei mărcilor în raport cu desenele şi modelele
industriale, în „RRPI” nr. 2/2003, pp. 57-59.
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TEODORESCU Paul, Evoluţia protecţiei mărcilor în România, în „RRPI” nr. 2/1999,
pp. 17-21.
TIU Elena Viviane, Marcă. Apartenenţa la fondul de comerţ al unei societăţi
comerciale. Distincţia dintre titularul mărcii şi autorul acesteia, în planul dreptului de
proprietate intelectuală. Anularea înregistrării pentru rea-credinţă din partea autorului
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 175-195.
TIU Elena Viviane, Anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă. Elementele
obiective şi subiective de apreciere a relei credinţe. Concurenţa neloială – element ce se
circumscrie relei-credinţe în raporturile comerciale (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 1/2010, pp. 196-204.
TRIF George-Ionuţ; POPOVICI Paul, Folosirea numelor de state ca elemente ale
mărcilor înregistrate, în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 85-90.
TURCU N. Gabriel, Aspecte de drept substanţial şi procedural privind „acţiunea în
contrafacere” de marcă, în „RRDPI” nr. 1/2004, pp. 217-221.
TURCU N. Gabriel, Încălcarea dreptului la marcă prin „importuri paralele” şi
epuizarea dreptului la marcă, în „RRDPI” nr. 1/2005, pp. 254-262.
TURCU N. Gabriel, Influenţele mediului comercial asupra mărcii, în „RRDPI”
nr. 1/2006, pp. 63-70.
TURCU N. Gabriel, Influenţele mediului comercial asupra mărcii, în „RRDPI”
nr. 2/2006, pp. 195-212.
TURCU N. Gabriel, Distinctivitatea mărcilor tridimensionale, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul
globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4 noiembrie
2006.
TURCU N. Gabriel, Infracţiunea de contrafacere marcă, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi organismelor cu
atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie 2007.
TURCU N. Gabriel, Acţiunea în contrafacere asupra unei mărci înregistrate, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi piratarea în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Ediţia a XVII-a, organizat de ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30
octombrie 2015.
TURICĂ Marin, Traficul ilegal cu produse contrafăcute la frontierele României,
lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii
intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
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TURTOI Radu, Clasificarea NISA; titlul clasei sau lista de produse/servicii, detaliată,
în „RRPI” nr. 5/2006, pp. 9-11.
ŢÎGANAŞ Ion, Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Contrafacerea
ca fenomen social (I). Reacţia socială împotriva fenomenului de contrafacere (II), în
„RRDPI” nr. 4/2014, pp. 52-82.
ŢINCA Ovidiu, Libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană, în „RDC”
nr. 11/2002, pp. 76-101.
ŢINCA Ovidiu, Armonizarea legislaţiilor statelor membre ale Uniunii Europene în
domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, în „RDC” nr. 1/2003, pp. 90-93.
ŢUCA Alina Iuliana, Instanţa competentă să dispună măsuri de conservare a
probelor, măsuri provizorii şi de asigurare în materia drepturilor de proprietate
industrială, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 44-62.
ŢUCA Alina Iuliana, Nume domeniu de Internet care include denumirea unei mărci.
Anulare. Aprecierea relei-credinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 228-235.
ŢUCA Alina Iuliana, Acţiune în decăderea titularului din drepturile conferite de
marcă. Folosirea mărcii şi criterii de apreciere a acestora. Acţiune în anularea
înregistrării mărcii întemeiată pe prevederile art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5 alin.
(1) lit. f) şi pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 2/2008, pp. 127-144.
ŢUCA Alina Iuliana, Marcă similară cu o marcă anterioară, destinată a fi aplicată
unor produse sau servicii identice sau similare. Anulare înregistrare. Condiţia riscului de
confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 145-150.
ŢULUCA Doina, Marca notorie, în „RRPI” nr. 4/1998, pp. 25-30.
ŢULUCA Doina, Modalităţi de estimare a prejudiciului în contrafacere, lucrare
prezentată în cadrul Simpozionului „Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în
contextul globalizării. Prevenirea şi combaterea contrafacerii şi pirateriei”, Mamaia, 1-4
noiembrie 2006.
ŢULUCA Doina, Exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală în coproprietate,
în „RRPI” nr. 4/2009, pp. 33-38.
ŢULUCA Doina, Modalităţi de evaluare a prejudiciului în contrafacere, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”,
Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
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ŢURCANU Constantin, Rolul consilierului în domeniul proprietăţii industriale pentru
asigurarea protecţiei mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, în „RRPI” nr. 4/1994,
pp. 196-197.
UHR Mihaela; OHAN Petre, Administrarea disclaimerului în legislaţia mărcilor (I),
în „RRPI” nr. 5/2007, pp. 25-34.
UHR Mihaela; OHAN Petre, Administrarea disclaimerului în legislaţia mărcilor (II),
în „RRPI” nr. 1/2008, pp. 18-32.
UNGUREANU Augustin, Răspunderea penală pentru uzurparea mărcilor de fabrică,
de comerţ şi de serviciu, în „RDC” nr. 3/1997, pp. 49-63.
UNGUREANU Ricu, Câteva probleme referitoare la legislaţia economică europeană
privitoare la piaţa unică şi libera circulaţie, în „RDC” nr. 7-8/2002, pp. 236-243.
URSA Victor, Drept de proprietate industrială, vol. I: Noţiuni generale introductive,
invenţiile, inovaţiile 1987, 202 p. ; vol. II: Mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu,
1989, 168 p., Universitatea Cluj-Napoca, 1987-1989.
VARGA Gabor, Contrafacerea – fenomen social, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 27-30.
VASILACHE Raluca, Epuizarea dreptului la marcă, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”,
Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
VASILIU Delia, Dreptul de prioritate asupra mărcii. Jurisprudenţă, în „RRDPI”
nr. 3/2005, pp. 189-193.
VASIU Ioana, Probleme ridicate de comerţul prin folosirea Internet, în „SDR”
nr. 3-4/1997, pp. 337-340.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Comerţul electronic şi sistemul proprietăţii intelectuale,
în „RRDPI” nr. 2/2005, pp. 37-42.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Contrafacerea şi combaterea ei, în „RRDPI”
nr. 1/2009, pp. 146-154.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Protecţia mărcilor conform Tratatului de la
Singapore, în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 62-65.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Protecţia mărcilor în mediul online: cazuri recente din
practica americană, în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 92-99.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, IN VINO VERITAS: denumiri de origine şi indicaţii
geografice pentru vinuri, în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 177-187.
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VASIU Ioana; VASIU Lucian, Prevenirea şi detectarea contrafacerii vinurilor, în
„RRDPI” nr. 1/2013, pp. 118-124.
VĂLEANU Roxana, Marca colectivă o variantă eficientă de protecţie a denumirilor
care sunt în indicaţii geografice, lucrare prezentată în cadrul Seminarului privind
„Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
VĂLEANU Roxana, Conflictul dintre numele comercial şi marca, în „RRDPI”
nr. 3/2009, pp. 169-210.
VÂLCU Elise Nicoleta; DIDEA Ionel, Consideraţii cu privire la noile reglementări
privind marca comunitară, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 111-119.
VOICESCU Cezara-Beatrice, Anularea înregistrării unei mărci în cazul existenţei
unui drept de autor asupra semnului înregistrat, în „RRDPI” nr. 2/2015, pp. 223-229.
VOICU Costică, PANTEA Marius, „Industria contrafacerilor” în domeniul produselor farmaceutice L’industrie des contrefaçons” dans le domaine pharmaceutique, în
„RRDPI” nr. 4/2011, pp. 120-153.
VOICU Costică; BOROI Alexandru; SANDU Florin; MOLNAR Ioan; GORUNESCU
Mirela; CORLĂŢEANU Sorin, Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, în Drept penal al afacerilor, Ediţia a III-a, C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, pp. 553-557.
VOINEAG Viorel, Mărci. Acţiune în contrafacere. Excepţia necompetenţei teritoriale
a instanţei – condiţii de valorificare. Irelevanţa bunei credinţe a pârâtului în materia
contrafacerii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 198-202.
VOINEAG Viorel, Mărci. Acţiunea în decăderea drepturilor conferite de marcă. Acte
ce pot intra în sfera sintagmei de „folosire efectivă” la care se referă art. 45 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 84/1998. Condiţii ce trebuie îndeplinite (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2007, pp. 202-205.
VOINEAG Viorel, Mărci. Natura juridică a dreptului la marcă. Natura juridică a
dreptului asupra numelui comercial. Dreptul la imagine. Corelaţia dintre dreptul la marcă
şi dreptul asupra numelui comercial. Limitele interesului în formularea unei opoziţii la
înregistrarea unei mărci. Caracterul distinctiv al mărcii (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 3/2008, pp. 176-203.
VONICA Romul Petru, Drept comercial, Partea generală, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000, 1024 p. Bibliografie la pp. 974-975.
VONICA Romul Petru, Semnele distinctive. Mărcile. Indicaţiile geografice, în Drept
comercial, Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pp. 814-849.
ZĂGĂNESCU Renate; COCOŞ Ştefan, Motive absolute de refuz pentru mărcile de
produse farmaceutice, în „IE” nr. 2/2003, pp. 9-18.
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2.2. În domeniul indicaţiilor geografice (indicaţiile de provenienţă şi denumirile
de origine)
ARJOCA Alexandru Lucian, Apărarea drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor
geografice, în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 94-110.
BODOAŞCĂ Teodor; MURGU Andrei, Aspecte privind protecţia juridică a
indicaţiilor geografice, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 199-210.
CALMUSCHI Otilia, Indicaţiile geografice, importante valori economice şi
comerciale, în „RDC” nr. 12/2000, p. 104.
CALMUSCHI Otilia; MORARU Constanţa, Protecţia indicaţiilor geografice în
cadrul Acordului TRIPS, în „SDR” nr. 3-4/2003, pp. 273-277.
CHIRU Ondina, Utilizarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor
geografice şi secretelor comerciale pentru succesul în afaceri al IMM-urilor, în „RRPI”
nr. 6/2003, pp. 59-63.
CIURTIN Horia, Indicaţii geografice şi mărci: în căutarea unei identităţi
comercial-spaţiale, în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 214-235.
COCOŞ Ştefan, Înregistrarea denumirilor geografice ca marcă, în „RRPI”
nr. 5/2002, pp. 17-28.
COSTINESCU Petru, „ODOBEŞTI” ca denumire de origine pentru vinuri, în Revista
„IE” nr. 3/ 2002, pp. 62-64.
DOMINTE Nicoleta Rodica, Numele unei persoane fizice – semn care poate compune
o marcă, în „RRDPI” nr. 2/2011, pp. 156-160.
DOMINTE Nicoleta Rodica, Consideraţii privind protecţia denumirilor de origine în
temeiul Aranjamentului de la Lisabona din anul 1958, în „RRDPI” nr. 3/2011,
pp. 129-133.
FILIP Anda, Evoluţii privind relaţiile comerciale multilaterale. Indicaţii geografice, în
„RRPI” nr. 3/2003, pp. 7-11.
LAZĂR Valerică, Reflecţii privind protecţia drepturilor asupra mărcilor şi
indicaţiilor geografice prin dispoziţiile Legii nr. 84/1998, în „RRPI” nr. 5/1998, pp. 39-49.
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Legislaţie privind proprietatea industrială. Mărcile pentru produse şi servicii;
Indicaţiile geografice; Firma şi emblema socială – Acte normative interne, Acte
internaţionale, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, 255 p.
MACREA Eugenia, Evoluţia în protecţia indicaţiilor geografice şi a indicaţiilor de
provenienţă de la Convenţia de la Paris la TRIPS, în „RRPI” nr. 2-3/2001, pp. 51-55.
MOCANU Luiza, Vinuri transilvănene înregistrate, în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 31-32.
MOCANU Luiza, Pledoarie pentru mărci şi indicaţii geografice. Vinuri transilvănene, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 123-126.
MORARU Constanţa, Protecţia indicaţiilor geografice – activităţi ale Consiliului
TRIPS, în „RRPI” nr. 4/2002, pp. 46-48.
MORARU Cornelia, Principiile proiectului legii privind mărcile şi indicaţiile
geografice, în „RRPI” nr. 5/1997, pp. 16-22.
MURGU Andrei; BODOAŞCĂ Teodor, Aspecte privind protecţia juridică a
indicaţiilor geografice, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 199-210.
NICOLA Anastasia; GUTTMAN Estella; MOCANU Luiza, Consideraţii privind
mărcile, indicaţiile geografice şi practicile de merchandising, în „IE” nr. 1/2003,
pp. 58-64.
OHAN Petre, Salam săsesc de la tradiţie la inovare (Studiu de caz asupra distinctivităţii dobândite), în „RRPI” nr. 1/2006, pp. 14-23.
OLARIU Ondina, Utilizarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor
geografice şi secretelor comerciale pentru succesul în afaceri al IMM-urilor, în „RRPI”
nr. 4/2002, pp. 30-33.
OLTEANU Edmond Gabriel, Noi reglementări interne privind înregistrarea indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine, în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 106-111.
POPOVICI Paul, Precizări privind indicaţiile geografice. Utilizarea comercială şi
decăderea din dreptul de a folosi o indicaţie geografică, în „RRDPI” nr. 1/2011,
pp. 100-109.
POPOVICI Paul, Parazitarea produselor tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în
Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea
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„Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017.
RADU Dana, Unele aspecte referitoare la protecţia internaţională a indicaţiilor
geografice, în „RRPI” nr. 4/1992, pp. 123-125.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Indicaţiile geografice protejate, lucrare prezentată în cadrul
Conferinţei Bienale, ediţia a XI-a, Secţiunea Dreptul proprietăţii intelectuale, „Tendinţe
actuale şi transformări în domeniul apărării drepturilor de proprietate intelectuală”,
organizată de Universitatea de Vest Timişoara, ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29
octombrie 2016, publicată şi în „RRDPI” nr. 4/2016, pp. 281-322.
SPINEANU-MATEI Octavia, Indicaţie geografică. Asociaţie de producători.
Activitate de producţie, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006 – 2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 166-170.
STANCIU Anca, Eticheta produselor alimentare, în „RRPI” nr. 5/1996, pp. 22-25.
STOICA Elena, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Aspecte
noi oglindite în lege, în „RRPI” nr. 3/1998, pp. 20-23.
STOICA Elena, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice la 5 ani de
la intrarea sa în vigoare, în „RRPI” nr. 3/2003, pp. 26-30.
STOICA Elena, Protecţia şi folosirea indicaţiilor geografice în România, în „RRPI”
nr. 4/2004, pp. 43-47.
STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi indicaţie geografică, în „RRPI” nr. 3/2006,
pp. 17-24.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Conflictul marcă – indicaţie geografică. Studii
de caz, lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
TANISLAV Eliodor, Mărci şi indicaţii geografice. Risc de confuzie. Producătorul/
comerciantul poate oferi, prin etichetă, informaţii legate de zona de provenienţă a
produsului (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 263-267.
TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia; NEGRILĂ
Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul
George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, 415 p.
TĂRNĂUCEANU Elena, Înregistrarea indicaţiilor geografice - drepturi, limitări,
sancţiuni, în „RRPI” nr. 2-3/2001, pp. 61-64.
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TOTELECAN G. Silviu, Gastronomia STG-ului (specialitatea tradiţionala garantată): politica şi/sau înmărfuirea identităţii, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei
Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea
Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae
Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei,
pp. 211-223.
UDREA Rodica, Protecţia indicaţiilor geografice în România, în „RRPI”
nr. 1-2/1991, pp. 34-36.
VASIU Ioana; VASIU Lucian, Aspecte privind protecţia indicaţiilor geografice, în
„RRDPI” nr. 3/2007, pp. 32-39.
VĂLEANU Roxana, Marca colectivă o variantă eficientă de protecţie a denumirilor
care sunt în indicaţii geografice, lucrare prezentată în cadrul Seminarului privind
„Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5 septembrie 2008.
VONICA Romul Petru, Semnele distinctive. Mărcile. Indicaţiile geografice, în Drept
comercial, Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pp. 814-849.
2.3. În domeniul firmelor şi emblemelor
ANGHENI Smaranda, Câteva aspecte privind fondul de comerţ în dreptul francez şi
român comparat, în „SDR” nr. 3-4/1996, pp. 243-260.
ARJOCA Dana Simona, Consideraţii privind corelaţia dintre firmă - element
incorporal al fondului de comerţ şi drepturile de proprietate intelectuală, în „RRDPI”
nr. 4/2008, pp. 48-56.
BĂCANU Ion, Firma şi emblema comercială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998,
143 p.
BĂNACU Cristian Silviu, Active necorporale. Proprietate intelectuală, Editor
Tribuna Economică, Bucureşti, 2005, 387 p. Bibliografie la pp. 385-387.
BELLU MAGDO Monna-Lisa, Fondul de comerţ (I), în „RDC” nr. 10/2002,
pp. 50-63.
BELLU MAGDO Monna-Lisa, Fondul de comerţ (II), în „RDC” nr. 11/2002,
pp. 102-127.
BELLU MAGDO Monna-Lisa, Fondul de comerţ (III), în „RDC” nr. 12/2002,
pp. 65-91.
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BODU Sebastian, O altă abordare a noţiunii de fond de comerţ, în „RDC” nr. 4/2005,
pp. 41-47.
BURCHEL Nicolae; GĂVĂNEA Mihaela, Conflictul nume comercial-marcă, în
„RRDPI” nr. 1/2006, pp. 71-76.
BUTA Paul George, Trade name, firm, denomination sociale and raison sociale. Are
they all the same?, în „RRDPI” NR. 2/2013, pp. 172-184.
BUTA Paul George, Înregistrarea firmei (I), în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 69-88.
BUTA Paul George, Înregistrarea firmei (II), în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 139-164.
BUTA Paul George, Denumirea persoanelor juridice de drept civil în perioada
1951-1990, în „RRDPI”nr. 1/2014, pp. 217-243.
CÂMPEANU Aura, Protecţia numelor comerciale (firme) şi embleme, în „RRDPI”
nr. 3/2006, pp. 169-175.
DĂNILĂ Ligia, Consideraţii despre numele comercial, în „RRDPI” nr. 3/2007,
pp. 67-71.
DĂNILĂ Ligia, Numele comercial şi abuzul de drept, în „RRDPI” nr. 2/2008,
pp. 72-77.
DELEANU Ion, Fondul de comerţ – consideraţii generale, în „D” nr. 4/2001,
pp. 73-91.
DIDEA Ionel, Creaţiile intelectuale - active ale fondului de comerţ, în „RRDPI”
nr. 1/2004, pp. 200-206.
DUMITRU Eugenia, Interferenţa dintre marcă şi numele comercial, în „RRPI”
nr. 3/2000, pp. 34-38.
FLOREA Sonia, Aspecte procedurale privind soluţionarea conflictelor dintre numele
de domeniu şi marcă respectiv nume comercial, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
IACOB Liana, Semnele distinctive. Conflictul între dreptul exclusiv la numele
comercial şi dreptul la marcă, în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 142-157.
IVANOV Ecaterina, Patrimoniul societăţilor comerciale, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008, 226p. Bibliografie la pp. 213-220.
IVANOV Ecaterina, Fondul de comerţ, în Patrimoniul societăţilor comerciale,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, pp. 62-100.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Conflict între un nume comercial şi o marcă, în
„BJ”, Editura C.H. Beck nr. 2/2008, pp. 28-31.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Conflict între o marcă anterior înregistrată şi un
nume comercial. Analizarea conflictului prin aplicarea obligatorie a principiilor stabilite
în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 1/2009, pp. 27-30.
Legislaţie privind proprietatea industrială. Mărcile pentru produse şi servicii;
Indicaţiile geografice; Firma şi emblema socială – Acte normative interne, Acte
internaţionale, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, 255 p.
MIHAI Gabriel, Marca – element al fondului de comerţ, lucrare prezentată în cadrul
Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi modelul comunitar” organizat de
Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23 mai 2008.
MIHAI Gabriel, Practici comerciale concurenţiale privind raporturile dintre marcă şi
emblemă, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul şi
modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa, 23
mai 2008.
MUŞATESCU Andra, Conflictul între nume comercial/denumire comercială şi
marcă, în „RRPI” nr. 2/2006, pp. 55-58.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Opoziţie la înregistrarea unei mărci. Nume comercial şi
mărci anterioare ale oponentului. Produse identice, semne similare. Inexistenţa riscului de
confuzie [(FERRING/FERRIPEPTYL/FERRIPART–FERRIPROX)] (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 214-228.
NICOLA Anastasia, Conflict şi interferenţă între marcă şi numele comercial, lucrare
prezentată în cadrul Seminarului privind „Protecţia mărcilor naţionale”, Mangalia, 4-5
septembrie 2008.
NICOLA Anastasia, Conflict şi interferenţă între marcă şi numele comercial, în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 74-93.
OPROIU Margareta, Este numele comercial opozabil la înregistrarea mărcilor în
România?, în „RRPI” nr. 5/2004, pp. 47-48.
OPROIU Margareta; GHEORGHIU Gheorghe, Consideraţii asupra corelaţiei dintre
emblemă, firmă şi marcă, în „RDC” nr. 2/1997, p. 77 şi urm.
POPOVICI Paul; TRIF George-Ionuţ, Folosirea numelor de state ca elemente ale
mărcilor înregistrate, în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 85-90.
SAVA Raluca, Degenerarea mărcilor formate din denumiri, în „RRDPI” nr. 2/2014,
pp. 154-163.
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STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi nume comercial. Studiu de caz, în „RRPI”
nr. 3/2007, pp. 35-42.
ŞTRENC Alexandru Cristian, Interferenţe între marcă şi numele comercial, prezentat
în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor
industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
TIU Elena Viviane, Marcă. Apartenenţa la fondul de comerţ al unei societăţi
comerciale. Distincţia dintre titularul mărcii şi autorul acesteia, în planul dreptului de
proprietate intelectuală. Anularea înregistrării pentru rea-credinţă din partea autorului
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 175-195.
VĂLEANU Roxana, Conflictul dintre numele comercial şi marca, în „RRDPI”
nr. 3/2009, pp. 169-210.
VONICA Romul Petru, Drept comercial, Partea generală, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000, 1024 p. Bibliografie la pp. 974-975.
VONICA Romul Petru, Regimul firmelor şi emblemelor, în Drept comercial, Partea
generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pp. 782-802.
VRÎNCEANU Niculina, Raportul juridic dintre marcă şi nume de domeniu, în „BIL”
nr. 4/2012, pp. 11-17.
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PARTEA a IV-a
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ROMÂNĂ ÎN DOMENIUL
CONCURENŢEI NELOIALE
BĂCANU Ion, Concurenţa neloială. Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurenţei neloiale. Temeiul şi finalitatea acţiunii. Înlăturarea actului de concurenţă
neloială, în „RDC” nr. 5/1994, pp. 67-72.
BĂCANU Ion; CALMUSCHI Otilia, Legea concurenţei neloiale, în „RRPI”
nr. 1-2/1991, pp. 42-45.
BĂJENARU Aurel; MIREA Ioan, Comentariu privind infracţiunea de concurenţă
neloială, în „D” nr. 8/2000, pp. 116-120.
BOROI Gabriel; BOROI Daniel, Consideraţii referitoare la acţiunea în concurenţă
neloială, în „RJ” nr. 4/2001, pp. 147-149.
BUCUR Rodica, Concurenţa neloială. Jurisprudenţă, în „RRDPI” nr. 3/2005,
pp. 194-198.
BUTA Paul George, Analiza modificărilor aduse Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale prin OG nr. 12/2014, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 93-133.
CĂPĂŢÂNĂ Octavian, Regimul juridic al unor fapte de concurenţă neloială, în
„RDC” nr. 2/1995, pp. 149-154.
CĂPĂŢÂNĂ Octavian, Noua reglementare antimonopolistă în dreptul concurenţei, în
„D” nr. 7/1996, pp. 3-20.
CĂPĂŢÂNĂ Octavian, Noţiunea concurenţei neloiale, în „RDC” nr. 11/1998,
pp. 5-14.
CĂRPENARU Stanciu D., Drept comercial român, Editura All, Bucureşti, 1995,
507 p.
CHRISTODORESCU Gh.[eorghe], Concurenţa neleală. Contribuţiuni la soluţionarea problemei în România, Tipografia Tiparul Românesc, Bucureşti, 1932, 116 p.
COJOCARU Octavian, Consideraţii asupra legii privind combaterea concurenţei
neloiale, în „D” nr. 7-8/1991, pp. 106-109.
Concurenţă neloială. Elemente neloiale. Site-uri Internet. „Copiere-lipire” a unei
pagini a unui site Internet concurent. Utilizare a muncii şi investiţiilor altuia. Comportament parazit, în „PR” nr. 1/2004, p. 173.

518

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

COTUŢOIU Aurelia, Studiu asupra evoluţiei concurenţei neloiale privind răspunderea contravenţională şi răspunderea penală, în „CJ” nr. 5/2016, pp. 251-256.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 208 din 14 aprilie 2005 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991
privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din
15 iunie 2005.
DIACONESCU Gheorghe, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei
neloiale, în „Infracţiuni în legi speciale şi în legi extrapenale”, Editura Fundaţiei „România
de Mâine”, Bucureşti, 2002, pp. 202-205.
DIACONESCU Horia, Discuţii în legătură cu condiţiile şi competenţa urmăririi şi
judecăţii infracţiunii de concurenţă neloială, în „D” nr. 5/1996, pp. 60-63.
DIDEA Ionel, Drept comercial, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005, 418 p.
DIDEA Ionel, Obligaţia exercitării comerţului în limitele concurenţei licite, în Drept
comercial, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005, pp. 151- 201.
DUVAC Constantin, Concurenţa neloială, în DIACONESCU Gheorghe; DUVAC
Constantin, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, vol. II, Curs universitar, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006, pp. 474-478.
EMINESCU Yolanda, Tratat de proprietate industrială, Concurenţa neleală, vol. III,
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1984, 175 p.
EMINESCU Yolanda, Concurenţa neleală. Drept român şi comparat, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 1995, 215 p.
FLOREA Sonia, Aspecte privind reglementarea acţiunii în concurenţă neloială în
dreptul român şi în dreptul străin, în „RRDPI” nr. 4/2013, pp. 109-138.
GHEORGHIU Gheorghe, Incidenţa dreptului comunitar al concurenţei în materia
proprietăţii industriale, în „RRDPI” nr. 4/20110, pp. 44-70.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Interferenţa prin instituţii a dreptului
concurenţei cu dreptul proprietăţii industriale, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 71-92.
GHEORGHIU Gheorghe; LISNIC Irina, Impactul dreptului concurenţei asupra
„drepturilor de proprietate industrială”, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale
„Contrafacerea, concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”,
organizat de ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi
alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA,
Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 133-153.
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GRIGA Ioan, Infracţiunea de concurenţă neloială prevăzută în legea specială, în
„SDR” nr. 1/1993, pp. 63-68.
GROFU Nicolaie, Unele particularităţi ale investigării criminalistice a infracţiunii de
concurenţă neloială, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 248-252.
GUIU Mioara - Ketty, Infracţiunea de concurenţă neloială, în „RDP” nr. 3/2003,
pp. 43-47.
ILINCA Gheorghe; STOIAN Ion; SERTAN Radu, Dicţionar comercial. Termeni
utilizaţi în tranzacţiile comerciale, Editura Caraiman, Bucureşti, 2003, 480 p.
IOVU Cristina Luiza, Raportul dintre contrafacere şi concurenţă neloială în apărarea
drepturilor de proprietate intelectuală, în „Analele Ştiinţifice” ale Universităţii „A.I.Cuza”
Iaşi, Tomul XLIX, Ştiinţe juridice, 2003, pp. 129-140.
LAZĂR Valerică, Concurenţa neloială. Răspunderea juridică pentru practicile
anticoncurenţiale din domeniul economic şi fapte abuzive de concurenţă comercială care
se săvârşesc pe teritoriul României, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, 295 p.
Bibliografie la pp. 289-295.
LAZĂR Valerică, Analiza actelor şi faptelor de concurenţă neloială care se săvârşesc
în domeniul comercial, în LAZĂR Valerică, Concurenţa neloială. Răspunderea juridică
pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi fapte abuzive de concurenţă
comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Editura Universitară, Bucureşti, 2008,
pp. 230-288.
LĂRGEANU Ion, Despre concurenţă, Tipografia „Curierul Judiciar”, Bucureşti,
1938, 64 p. Bibliografie la pp. 58-62.
LISNIC Irina; GHEORGHIU Gheorghe, Interferenţa prin instituţii a dreptului
concurenţei cu dreptul proprietăţii industriale, în „RRDPI” nr. 1/2015, pp. 71-92.
LIVADARIU Andreea; ROŞ Viorel, Fundamente istorice, juridice şi filosofice ale
concurenţei neloiale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 154-165.
Legislaţia concurenţei comerciale, ediţia a II-a, completată şi actualizată, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1999, 447 p.
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MAZILU Dumitru, Principiile libertăţii comerţului şi concurenţei loiale în comerţul
internaţional, în „RDC” nr. 6/2010, pp. 93-103.
MIHAI Emilia, Concurenţa neloială şi contrafacerea. Studii de teorie şi jurisprudenţă, în „SDR” nr. 1-2/2001, pp. 95-101.
NEMEŞ Vasile, Obligaţia de neconcurenţă a asociaţilor societăţilor comerciale,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea, concurenţa şi protecţia
produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de ASDPI, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în parteneriat cu SCPA „Muşat şi
asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti, 2-3 noiembrie 2017, publicată în
volumul conferinţei, pp. 232-240.
NICULESCU Eliza, Acte de concurenţă neloială în înregistrarea mărcilor, în „RRPI”
nr. 2-3/2001, pp. 56-60.
PARASCHIV Cătălin, Infracţiunea de concurenţă neloială, în „D” nr. 3/1997,
pp. 63-65.
PĂTULEA Vasile; TURIANU Corneliu, Elemente de drept comercial, Bucureşti,
Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, 1993, 306 p.
PETRESCU Raul, Drept comercial român, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
POPESCU Tiberiu, Secretele comerciale, know-how-ul, concurenţa neloială şi
interferenţa acestora, în „RRPI” nr. 1/2001, pp. 33-41.
PREDESCU Ovidiu, Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurenţei neloiale, în Dreptul penal al afacerilor, Editura Continent XXI, Bucureşti,
2000, 265 p. Bibliografie la pp. 264-265.
PREDESCU Ovidiu, Infracţiuni reglementate prin legea privind combaterea
concurenţei neloiale. Noi reglementări, în „D” nr. 11/2001, pp. 110-112.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Utilizarea neloială a mărcilor sau indicaţiilor geografice,
în Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Camil Tănăsescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu,
Drept penal, partea specială, vol. II. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2004, pp. 496-498.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Concurenţa neloială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor
geografice, în „D” nr. 9/2006, pp. 171-178.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Marcă. Nume comercial. Acţiune în concurenţă neloială
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 150-162.
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ROŞ Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2001, 774 p.
ROŞ Viorel; LIVADARIU Andreea, Fundamente istorice, juridice şi filosofice ale
concurenţei neloiale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale „Contrafacerea,
concurenţa şi protecţia produselor tradiţionale în Uniunea Europeană”, organizat de
ASDPI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi alţii, în
parteneriat cu SCPA „Muşat şi asociaţii”, CREDIDAM şi UPFAR-ARGOA, Bucureşti,
2-3 noiembrie 2017, publicată în volumul conferinţei, pp. 154-165.
VOICU Costică; BOROI Alexandru; SANDU Florin; MOLNAR Ioan, Infracţiuni
privind concurenţa neloială, în Drept penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002,
pp. 279-295.
VOICU Costică; BOROI Alexandru; SANDU Florin; MOLNAR Ioan; GORUNESCU
Mirela; CORLĂŢEANU Sorin, Infracţiuni privind concurenţa comercială, în Drept penal
al afacerilor, Ediţia a III-a, C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pp. 444-506.
ZLATI George, Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b)
şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, în „PR” nr. 9/2012,
pp. 131-151.
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PARTEA a V-a
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ROMÂNĂ
ÎN DOMENIUL FRANCIZEI
ANECHITOAE Constantin; Diana BĂLĂNESCU, Contractul de franchising
(franciză) (I), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 152-159.
ANECHITOAE Constantin; BĂLĂNESCU Diana, Contractul de franchising
(franciză) (II), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 145-156.
ANECHITOAE Constantin; STĂNESCU Mihaela, Consideraţii privind contractul de
franciză, în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 164-175.
BĂLAN Ion, Contractul de franciză, în „D” nr. 12/1998, pp. 23-31.
BEJAN Felicia, Franciza (Cum să faci avere prin metode testate de alţii), Editura
Rentrop & Straton, 2005, 164 p.
BEJAN Felicia, Franciza sau să faci avere prin metode testate de alţii, Editura
Rentrop & Straton, 2007, 175 p.
DRIGA Corina; DRIGA Eugen, Primii paşi în franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006, 192 p.
HEROVANU Lucia, Fondul de comerţ şi contractul de franciză, în „RDC”
nr. 2/2009, pp. 29-32.
CORPADE Alexandru, Know-how-ul, această necunoscută, în „RRPI” nr. 4/1997,
pp. 38-44.
MOCANU Mihaela, Franciza – blazonul succesului (I), în „RDC” nr. 7-8/2005,
pp. 90-95.
MOCANU Mihaela, Franciza – blazonul succesului (II), în „RDC” nr. 12/2005,
pp. 62-78.
MOCANU Mihaela, Know-how-ul – cheia tezaurului francizei, Partea I-a, în „RRDA”
nr 3/2007, pp. 15-30.
MOCANU Mihaela, Know-how-ul – cheia tezaurului francizei. Partea a II-a, în
„RRDA” nr. 4/2007, pp. 60-76.
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MOCANU Mihaela, Clauza privind preţul de vânzare al produselor comercializate în
reţeaua de franciză, în „RRDA” nr. 6/2007, pp. 62-72.
MOCANU Mihaela, Contractul de franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 230
p. Bibliografie la pp. 223-228.
MOCANU Mihaela, Franciza – definiţie, caractere juridice, tipuri de franciză, în
Contractul de franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 1-48.
MOLICO Tatiana; WUNDER Eugen, Sistemul de franciză în economia de piaţă,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2002, 272 p.
MUTULESCU Antonio-Silviu; PALIŢĂ Roxana; DRAGOMIR Eduard; CIUBOTEA
Georgiana, Contractul de franciză. Teorie şi practică internă şi internaţională. Studii de
caz. Modele de contracte, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009, 178 p.
PĂTULEA Vasile, Studiu comparativ în ceea ce priveşte franciza, în „D” nr. 3/2001,
pp. 48-56.
ROŞ Viorel, Franciza sau Cum să faci bani pe reuşita altuia, Editura Rentrop &
Straton, Bucureşti, 1999,136 p.
ROŞ Viorel, Stadiul reglementării francizei, în Franciza sau Cum să faci bani pe
reuşita altuia, Editura Rentrop & Straton, Bucureşti, 1999, pp. 21-26.
ROŞ Viorel, Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială francizabile, în
Franciza sau Cum să faci bani pe reuşita altuia, Editura Rentrop & Straton, Bucureşti,
1999, pp. 35-50.
ROŞ Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2001, 774 p.
ROŞ Viorel, Franciza drepturilor de proprietate intelectuală, în Dreptul proprietăţii
intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, pp. 737-774.
ROŞU Claudia; SPERIUSI -VLAD Alin, Efectele contractului de franciză, în „RDC”
nr. 7-8/2002, pp. 237-253.
ROŞU Claudia; SPERIUSI-VLAD Alin, Contractul de franciză. Obligaţiile părţilor,
în „RRDPI” nr. 3/2016, pp. 106-124.
SITARU Dan Alexandru, Contractul de franciză în dreptul intern şi comparat,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 190 p.
VARTIRES Dana Iarina, Extinderea internaţională a reţelei de franciză, în „RRDPI”
nr. 1/2010, pp. 142-160.
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VARTIRES Dana Iarina, Franciză. Contract de franciză. Operaţiunea de franciză.
Interpretare. Obligaţia francizatului de a plăti francizorului redevenţe (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2010, pp. 205-217.
VARTIRES Dana Iarina, Reglementarea specială a obligaţiei de informare precontractuală în contractul internaţional de franciză, în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 120-151.
VOICULESCU Dan, Franchising. Ghid practic pentru oamenii de afaceri, Editura
Intact, Bucureşti, 1992, 124 p.
ZEIDMAN F. Philip, Franciza, Editura Expert, Bucureşti, 1996.
ZEIDMAN F. Philip, Franciza, Casa de Editură Capital şi Editura Expert, Bucureşti,
1999.
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PARTEA a VI-a
PRACTICĂ JUDICIARĂ. DECIZII ALE INSTANŢELOR
DE JUDECATĂ. STUDII DE CAZ. DECIZII ALE CURŢII
CONSTITUŢIONALE REFERITOARE LA EXCEPŢIA
DE NECONSTITUŢIONALITATE A UNOR PREVEDERI
DIN LEGISLAŢIA PRIVIND PROPRIETATEA
INTELECTUALĂ
1. Practică judiciară. Decizii ale instanţelor de judecată. Studii de caz
1.1. Lucrări (cărţi) de practică judiciară în domeniul proprietăţii intelectuale
ALBUŞEL Irina; BUDILEANU Cristiana, Proprietate intelectuală. Drepturi de
autor. Mărci, Brevete. Jurisprudenţă CJUE în procedura trimiterilor preliminare,
Volumul I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, 258p. La pp. 255-258 Index legislaţie.
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, 390 p.
SPINEANU- MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 311 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006 –
2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 305 p.
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Practică judiciară 2007-2008,
volumul 3, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 299 p.
TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia; NEGRILĂ
Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul
George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, 415 p.
TRUICHICI M. Adrian; NEAGU Luiza, Dreptul proprietăţii intelectuale. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 360 p.
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1.2. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind dreptul de
autor şi drepturile conexe
ARJOCA Alexandru Lucian, Drept de autor. Utilizarea, fără drept, a programelor
pentru calculator. Daune morale (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 253-256.
CONSTANDA Andreia, Legea aplicabilă exerciţiului prerogativelor dreptului de
autor. Regula tempus regit actum. Prejudiciu moral. Încălcarea dreptului autorului la
modificarea de orice natură a operei. Aprecierea subiectivă a titularului, (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 204-222.
CONSTANDA Andreia, Durata protecţiei dreptului de autor. Normă tranzitorie
privind prelungirea duratei. Intenţia reală a legiuitorului. Protecţia operelor ce constituie
facta pendentia la momentul intrării în vigoare a legii noi. Operă derivată. Transpunerea
din genul epic în cel dramatic. Caracter original (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2008,
pp. 223-241.
CONSTANDA Andreia, Cerere de anulare a brevetului de invenţie pentru lipsa
noutăţii. 1. Invocarea mai multor anteriorităţi. Determinarea anteriorităţii celei mai
apropiate de invenţie. 2. Accesul pentru public la un material din stadiul tehnicii. Cerinţe.
3. Identitatea dintre elementele tehnice caracteristice invenţiei şi cele din stadiul tehnicii.
Consecinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 177-190.
CONSTANDA Andreia, Decăderea din dreptul la marcă. Condiţia folosirii efective a
semnului în legătură cu produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 191- 213.
CORPUL DE ARBITRI de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor,
Hotărârea Arbitrală din 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a
Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor
pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, în
„RRDPI” nr. 3/2011, pp. 211-221.
CORPUL DE ARBITRI de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
Dosarul nr. 1/2011, Hotărârea arbitrală din 30 august 2011 având drept obiect
repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de
retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, în
„RRDPI” nr. 4/2011, pp. 230-239.
CORPUL DE ARBITRI de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Dosar
nr. 4/2011, Hotărârea arbitrală din 30 septembrie 2011, având drept obiect stabilirea
formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale
în scop ambiental, în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 240-254.
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CORPUL DE ARBITRI de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
Dosarul de arbitraj nr. 3/2011, Hotărârea arbitrală din data de 3 octombrie 2011 având ca
obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de
gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a
remuneraţiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor
acestora de către organismele de televiziune, precum şi a comisionului de colectare
datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 255-264.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Drepturi conexe dreptului de autor. Transmiterea
acestora pe cale succesorală. Condiţiile şi temeiul juridic al răspunderii civile delictuale.
Criterii de apreciere a daunelor morale, în „Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu
semestrial” nr. 1-2/2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 309-322.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, Decizia civilă nr. 139A din 3 mai 2011 privind schimbarea în
parte a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a
Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în
concerte, spectacole ori manifestări artistice, în „RRDPI” nr. 3/2011, pp. 149-185.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, Decizia civilă nr. 114A din 5 aprilie 2011 privind schimbarea în
parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a
Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale
de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor
muzicale prin servicii online sau mobile, în „RRDPI” nr. 3/2011, pp. 186-210.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, Decizia civilă nr. 139A din 3 mai 2011 privind schimbarea în
parte a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a
Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în
concerte, spectacole ori manifestări artistice, în „RRDPI” nr. 3/2011, pp. 149-185.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, Decizia civilă nr. 114A din 5 aprilie 2011 privind schimbarea în
parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a
Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale
de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor
muzicale prin servicii online sau mobile, în „RRDPI” nr. 3/2011, pp. 186-210.
CURTEA DE APEL CLUJ, Litigii de proprietate intelectuală. Competenţă, în
„Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de practică judiciară în materie comercială, de
contencios administrativ şi fiscal pe anul 2007. Repertoriu anual”, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 619-623.
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CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE, Trimitere preliminară. Directiva
2001/29/CE. Drept de autor şi drepturi conexe. Excepţii şi limitări. Art. 5 alin. (3) lit. (n).
Utilizarea, în scopul cercetării sau al studiului privat, a unor opere sau a altor obiecte
protejate. Carte pusă la dispoziţia persoanelor prin intermediul unor terminale speciale
într-o bibliotecă publică. Noţiunea de operă care nu face obiectul „condiţiilor de
achiziţionare sau de licenţiere”. Dreptul bibliotecii de a digitaliza o operă cuprinsă în
colecţiile sale pentru a o pune la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul unor terminale
speciale. Punerea la dispoziţie a operei prin intermediul unor terminale speciale care
permit imprimarea acesteia pe hârtie sau stocarea sa pe un stick USB (Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene, camera a IV-a, Hotărârea din 11 septembrie 2014 dată în cauza
C-117/13, privind litigiul dintre Technische Universität Darmstadt v/s Eugen Ulmer KG
din Stuttgart), în „RRDPI” nr. 4/2014, pp. 143-156.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Operă derivată. Traducerea şi
publicarea unei lucrări prin încălcarea dreptului de autor acordat prin contract de licenţă
exclusivă acordat unei alte edituri, în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 1/2007, pp. 71-72.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Organism de gestiune colectivă a drepturilor de
autor. Calitate procesuală activă (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 2/2008,
pp. 24-26.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Noţiunea de operă originală, în
Jurisprudenţa Secţiei civile şi de proprietate intelectuală pe anul 2006, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2007, pp. 205-210.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Operă colectivă şi operă comună. Criterii de
diferenţiere. Consecinţe cu privire la dreptul de autor, în Jurisprudenţa Secţiei civile şi de
proprietate intelectuală pe anul 2006, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 210-220.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Operă derivată. Traducerea şi
publicarea unei lucrări prin încălcarea dreptului de autor acordat prin contract de licenţă
exclusivă unei alte edituri, în Jurisprudenţa Secţiei civile şi de proprietate intelectuală pe
anul 2006, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 220-227.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Difuzarea unei opere conţinând un portret.
Autorizarea persoanei reprezentate. Excepţii, în Jurisprudenţa Secţiei civile şi de
proprietate intelectuală pe anul 2006, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 227-231.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Scutirea de la plata taxei judiciare
de timbru a tuturor cererilor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele
de invenţie (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 6/2010, pp. 23-25.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Acţiune pentru plata sumelor datorate cu titlu de
remuneraţie compensatorie pentru importurile de aparate ce permit reproducerea
operelor fixate pe suport grafic sau analog (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 7/2010, pp. 21-23.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic.
Inexistenţa plagiatului. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996
(Jurisprudenţă), în „BC” nr. 8-9/2011, pp. 19-22.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Transmiterea succesorală a drepturilor patrimoniale de autor. Termen de protecţie (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 11/2011, pp. 17-20.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Traducerea unei opere literare. Publicarea operei în
coautorat. Cesiunea drepturilor de autor a operei derivate de către unul dintre autorii
traducerii către o editură. Publicarea unei noi ediţii fără a se menţiona numele unuia
dintre autorii traducerii. Prezumţie de coautorat pentru cea de-a doua ediţie. Încălcarea
drepturilor de autor. Repararea prejudiciului. Răspunderea contractuală angajată în
persoana cedentului faţă de editură, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 2/2012, pp. 12-19.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Drept de autor. Distrugerea totală/parţială a unor
opere. Despăgubiri morale. Condiţia ca deteriorarea sau dispariţia lucrărilor să se
producă în legătură cu utilizarea acestora. Analiza îndeplinirii condiţiilor răspunderii
civile delictuale, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 11/2012, pp. 11-17.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Compoziţie muzicală cu origine folclorică.
Prelucrarea elementelor preexistente ale melodiei şi textului. Imposibilitatea invocării
unui drept de autor de către interpret, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 11/2013, pp. 14-19.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Comunicarea publică a fonogramelor publicate în
scop comercial. Determinarea naturii gestiunii colective a drepturilor de autor sau conexe,
în „BC” nr. 11/2014, pp. 13-18.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Reproducerea unui text dintr-o lucrare originală
prin includerea în „expunerea de motive” ce însoţeşte un act normativ în cadrul
procedurii administrative şi parlamentare. Limitele legale ale exercitării dreptului de
autor, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 1/2015, pp. 19-23.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Opere muzicale create pentru a însoţi transmisiunile
unor emisiuni tv. Opere distincte. Neîndeplinirea cerinţelor legale pentru a fi calificate ca
fiind parte componentă a unei opere audiovizuală. Drepturile morale cuvenite autorului,
interpretului şi producătorului, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 2/2016, pp. 6-15.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa
încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal
muzical al unor emisiuni Tv informative, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 12/2016, pp. 9-17.
MARINESCU Ana Maria, Curtea Europeană de Justiţie, Hotărârea în cauza
C-283/10, Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) vs. Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor –
UCMR-ADA (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2011, pp. 200-223.
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MARINESCU Ana Maria, Drept de autor. Radiodifuziunea operelor muzicale de
către organismele de televiziune. Remuneraţie autori de opere muzicale. Organism de
gestiune colectivă. Executare silită (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2012, pp. 218-228.
MARINESCU Ana Maria, Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea
informaţională. Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului
de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională. Dreptul de reproducere.
Compensaţie echitabilă. Noţiunea „reproduceri pe hârtie sau pe orice suport similar,
realizate prin folosirea oricărui tip de tehnici fotografice sau prin alt proces cu efecte
similare. Consecinţele neaplicării măsurilor tehnice disponibile pentru a preveni sau a
limita actele neautorizate. Consecinţele unei autorizări exprese sau implicite de a realiza
reproduceri” (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 104-128.
MARINESCU Ana Maria, Drept de autor. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate.
Neîndeplinirea unei condiţii speciale de exercitare a căii extraordinare de atac
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 129-134.
MARINESCU Ana Maria; ROMIŢAN Gheorghe, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Noţiunea „compensaţie echitabilă”.
Interpretare uniformă. Punere în aplicare de către statele membre. Criterii. Limite.
Redevenţă pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor şi suporturilor de
reproducere digitală (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 226-247.
MARINESCU Ana Maria; ROMIŢAN Gheorghe, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Articolul 5 alineatul (2) litera (b) şi
alineatul (5). Compensaţie echitabilă. Debitorul redevenţei destinate finanţării acestei
compensaţii. Vânzare la distanţă între două persoane cu reşedinţa în state membre diferite
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 248-261.
MOCANU Mihaela, Drepturile morale ale artistului. Perspectiva jurisprudenţială, în
„RRDA” nr. 1/2017, pp. 145-158.
NEGRILĂ Carmen, Complinirea dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 cu prevederile
dreptului comun. Hotărâre pronunţată de Comisia de arbitraj de pe lângă ORDA,
echivalent al unei hotărâri judecătoreşti definitive. Nulitatea cererii de apel în condiţiile
art. 288 alin. (2) Cod procedură civilă, pentru nedepunerea ei la instanţa a cărei hotărâre
se atacă, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 214-218.
NEGRILĂ Carmen, Hotărâre arbitrală pronunţată de Comisia arbitrală de pe lângă
ORDA în procedura medierii, supusă apelului la Curtea de Apel Bucureşti. Complinirea
considerentelor hotărârii apelate. Hotărâre definitivă şi irevocabilă pronunţată în apel, în
Apelul în procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 71-82.
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NEGRILĂ Carmen, Nedepunerea cererii de apel la instanţa a cărei hotărâre se
atacă. Consecinţe. Hotărâre arbitrală pronunţată de Comisia de arbitraj de pe lângă
ORDA. Asimilarea hotărârii arbitrale unei hotărâri judecătoreşti definitive. Apelul
prevăzut de legea specială. Instanţa competentă. Aplicarea dreptului comun, în Apelul în
procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 31-35.
NEGRILĂ Carmen, Motiv de apel constând în greşita aplicare a sancţiunii nulităţii
cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 133 alin. (1) C. pr. civ. Soluţie în apel, în
Apelul în procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 319-324.
NEGRILĂ Carmen, Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, drepturi conexe
dreptului de autor. Protecţia acestora, urmare a aplicării dispoziţiilor finale şi tranzitorii
ale Legii nr. 8/1996, modificate prin Legea nr. 285/2004, pentru opere create anterior
intrării în vigoare a legii. Drepturile morale şi patrimoniale ale artistului interpret sau
executant. Transmisiunea legală specială a exerciţiului drepturilor morale la moştenitori
şi devoluţiunea succesorală a drepturilor patrimoniale (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr.
3/2008, pp. 242-258.
NEGRILĂ Carmen, Obligaţia organismelor de gestiune colectivă de acordare a
autorizării – licenţă neexclusivă, către utilizatorii repertoriului protejat. Natura juridică a
acestei licenţe neexclusive. Limitele negociabile din licenţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2008, pp. 169-177.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Citarea autorului [art. 33 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 8/1996] şi transformarea operei sub forma unor prezentări rezumative în scop
didactic (art. 35 lit. d), limitări ale drepturilor de autor. Neîntrunirea cerinţelor legale.
Încălcarea drepturilor de autor (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 188-206.
NEGRILĂ Carmen, Obligaţia organismelor de gestiune colectivă de acordare a
autorizării – licenţă neexclusivă, către utilizatorii repertoriului protejat. Natura juridică a
acestei licenţe neexclusive. Limitele negociabile din licenţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2008, pp. 169-177.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Inaplicabilitatea prezumţiei de autor, prevăzută
de art. 4 din Legea nr. 8/1996. Operă colectivă. Subiect al dreptului de autor în cazul
operei colective (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 158-169.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Distincţie operă colectivă – operă comună.
Opere comune divizibile şi indivizibile. Regula unanimităţii în exploatarea operei comune
indivizibile (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 109-135.
NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Interviul, operă audio-vizuală. Calitatea de
titular de drepturi de autor. Operă derivată – adaptarea operei audiovizuale pentru
publicare. Demersuri necesare pentru calificarea operei (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 1/2011, pp. 163-176.
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NEGRILĂ Carmen, Drept de autor. Artiştii interpreţi şi executanţi, titulari de
drepturi patrimoniale conexe dreptului de autor. Necesitatea autorizării fixării
interpretării într-o primă înregistrare sonoră, chiar dacă textul interpretat nu constituie
operă protejată (Jurisprudenţă), în „RRDPI”. nr. 2/2011, pp. 161-172.
POPOVICI Paul, Arbitrajul constituit pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor din România, în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 9-17.
REDACŢIA ASDPI, Drepturi patrimoniale de autor. Decizie emisă de ORDA.
Caracterul actului. Protocol referitor la metodologia privind remuneraţiile reprezentând
drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe
suporturi. Contestarea legalităţii. Procedură specială. Inadmisibilitatea acţiunii în
contencios administrativ (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 196-202.
REDACŢIA ASDPI, Realizare tehnică. Drept de autor al realizării tehnice. Scutirea
de la plata taxei judiciare de timbru a tuturor cererilor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.
64/1991 privind brevetele de invenţie (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 203-207.
REDACŢIA RRDPI, Drept de autor. Acţiune pentru plata sumelor datorate cu titlu
de remuneraţie compensatorie de fabricanţii sau importatorii de aparate ce permit
reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 136-140.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenţa
plagiatului. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe (Jurisprudenţă), în RRDPI nr. 4/2011, pp. 191-199.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Radiodifuzare prin satelit. Difuzarea unor meciuri de
fotbal. Recepţionarea radiodifuzării prin intermediul unor cartele de decodoare prin
satelit. Cartele de decodoare introduse legal pe piaţa unui stat membru şi utilizate într-un
alt stat membru. Interdicţie de comercializare şi de utilizare într-un stat membru.
Vizionarea emisiunilor cu încălcarea drepturilor exclusive acordate. Drept de autor. Drept
de difuzare la televizor. Licenţe exclusive pentru radiodifuzarea pe teritoriul unui singur
stat membru. Libera prestare a serviciilor. Articolul 56 TFUE. Concurenţă. Articolul 101
TFUE. Restrângere a concurenţei în funcţie de obiect. Protecţia serviciilor cu acces
condiţionat. Dispozitiv ilicit. Directiva nr. 98/84/CE. Directiva nr. 2001/29/CE.
Reproducerea operelor în memoria unui decodor prin satelit şi pe un ecran de televizor.
Exceptare de la dreptul de reproducere. Comunicare publică a operelor în baruri.
Directiva nr. 93/83/CEE (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 231-289.
ROMIŢAN Ciprian Raul, Marcă comunitară. Cerere de înregistrare a mărcii
comunitare figurative justing. Marcă naţională figurativă anterioară JUSTING.
Revendicarea seniorităţii mărcii naţionale anterioare. Lipsa de identitate între semne.
Articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 207 din 26 februarie 2009 privind marca
comunitară (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 332-341.
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ROMIŢAN Ciprian Raul, Proprietate intelectuală. Directiva nr. 91/250/CEE.
Protecţia juridică a programelor pentru calculator. Articolul 1 alineatul (2) şi articolul 5
alineatul (3). Întinderea protecţiei. Creaţie directă sau prin intermediul unui alt proces.
Program pentru calculator protejat prin dreptul de autor. Reluarea funcţiilor de un al
doilea program fără acces la codul sursă al primului. Decompilare a codului obiect al
primului program pentru calculator. Directiva nr. 2001/29/CE. Drept de autor şi drepturi
conexe în societatea informaţională. Articolul 2 litera (a). Manual de utilizare a unui
program pentru calculator. Reproducere într-un alt program pentru calculator. Încălcarea
dreptului de autor. Condiţie. Expresia creaţiei intelectuale proprii a autorului manualului
de utilizare (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 206-225.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Noţiunea „compensaţie echitabilă”.
Interpretare uniformă. Punere în aplicare de către statele membre. Criterii. Limite.
Redevenţă pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor şi suporturilor de
reproducere digitală (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 226-247.
ROMIŢAN Gheorghe; MARINESCU Ana Maria, Apropierea legislaţiilor. Drept de
autor şi drepturi conexe. Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepţii şi
limitări. Excepţia privind copia pentru uz personal. Articolul 5 alineatul (2) litera (b) şi
alineatul (5). Compensaţie echitabilă. Debitorul redevenţei destinate finanţării acestei
compensaţii. Vânzare la distanţă între două persoane cu reşedinţa în state membre diferite
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 248-261.
ROMIŢAN Mirela; VASILIU Delia, Drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi
şi executanţi. Jurisprudenţă, în „RRDPI” nr. 2/2005, pp. 89-95.
REDACŢIA ASDPI, Drept de autor. Ideile şi informaţiile sunt excluse de la protecţie.
Lipsa plagiatului (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 206-213.
SAVU Mariana Liliana, Competenţa de judecată a litigiilor ce au ca obiect drepturile
băneşti cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2008,
pp. 177-196.
SAVU Mariana Liliana, Dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi. Organism de
gestiune colectivă. Lipsa calităţii procesuale active a reclamantei. Expertiză. Remuneraţie
datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate
în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi pentru utilizarea prestaţiilor artistice
din domeniul audiovizual. Penalităţi de întârziere (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012,
pp. 205-223.
SAVU Mariana Liliana, Dreptul patrimonial exclusiv al artiştilor interpreţi sau
executanţi de a autoriza sau de a interzice retransmiterea prin cablu a interpretării sau
execuţiei deja fixate în fonograme (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 309 -319.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Apărarea drepturilor de autor. Prezumţia calităţii de
autor al operei. Calitate procesuală activă, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi
drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 223-228.
SPINEANU-MATEI Octavia, Apărarea drepturilor de autor. Dreptul la recunoaşterea calităţii de autor al operei. Dreptul la utilizarea operei colective, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 229-234.
SPINEANU-MATEI Octavia, Opera dramatico-muzicală. Protecţie legală. Operă
colectivă. Calitatea de autor şi calitatea de titular al drepturilor de autor. Drepturile
artiştilor interpreţi sau executanţi, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi
drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 234-247.
SPINEANU - MATEI Octavia, Opera dramatico-muzicală. Operă colectivă.
Calitatea de autor şi calitatea de titular al drepturilor de autor. Drepturile regizorului, în
SPINEANU - MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 247-261.
SPINEANU-MATEI Octavia, Apărarea drepturilor de autor. Dreptul la utilizarea
operei (reproducere şi difuzare). Durata protecţiei drepturilor patrimoniale. Aplicarea
legii în timp, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de
invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică
judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 261-268.
SPINEANU-MATEI Octavia, Contract de autorizare a utilizării muzicii în scop
ambiental. Nerespectarea clauzelor contractuale. Reziliere, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele
industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2006, pp. 269-273.
SPINEANU-MATEI Octavia, Remuneraţia compensatorie pentru copia privată.
Modul de calcul al remuneraţiei, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi
drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 273-279.
SPINEANU-MATEI Octavia, Reproducerea unei opere de pe suport de hârtie.
Accepţiune. Opere susceptibile de remuneraţie pentru copia privată. Aparate apte să
efectueze copii. Imprimanta, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală.
Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile
conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 279-293.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Contract de autorizare a utilizării operelor muzicale.
Retransmitere prin cablu. Modul de calcul al remuneraţiei aferente utilizării operelor, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 293-300.
SPINEANU-MATEI Octavia, Remuneraţia echitabilă cuvenită artiştilor interpreţi
sau executanţi. Temei legal. Obligaţiile utilizatorilor prestaţiilor artistice fixate.
Organismul de gestiune colectivă colector, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi
drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 300-307.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Acţiune în contrafacere. Operă derivată. Traducere. Condiţia originalităţii, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007,
pp. 186-195.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Prezumţia calităţii de autor al operei.
Operă protejabilă prin drept de autor. Originalitate, în SPINEANU MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 245-250.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă derivată. Traducere. Condiţiile
protecţiei. Reproducere neautorizată a operei. Prejudiciu. Aplicarea legii în timp, în
SPINEANU MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 250-260.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă derivată. Antologie de poezii.
Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor. Acţiune în realizare. Modul de calcul al
despăgubirilor, în SPINEANU MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică
judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 260-269.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Drept exclusiv de a
traduce opera şi de a o edita. Încălcare, în SPINEANU MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 269-273.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Opere scrise. Organism de gestiune
colectivă care îi reprezintă pe autori. Calitate procesuală activă, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2007, pp. 273-278.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Muzică special creată pentru film.
Organism de gestiune colectivă care îi reprezintă pe autori. Calitate procesuală activă.
Utilizarea muzicii în scop lucrativ. Drept la remuneraţie echitabilă, în SPINEANU
MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 278-294.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Fotografie. Difuzarea acesteia. Drept
la imagine. Persoană remunerată pentru a poza, în SPINEANU MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 294-299.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Cerere de suspendare provizorie a
hotărârii arbitrale a completului de arbitri de pe lângă O.R.D.A. Condiţia interesului, în
SPINEANU MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 299-301.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Contract de editare. Rezoluţiune.
Daune-interese. Prejudiciu previzibil (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 182-190.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Texte care nu beneficiază
de protecţie legală. Reproducere în scop de exemplificare. Lipsa plagiatului, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 216-229.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Contract de editare.
Limitele teritoriale ale cesiunii dreptului de reproducere a operei. Nerespectarea clauzei
privind tirajul. Calculul despăgubirilor, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea
intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp.
229-238.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Acţiune în rezoluţiunea
contractului de editare şi plata de daune-interese. Temei juridic. Prejudiciu previzibil, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 238-247.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Obligaţia organismului
de gestiune colectivă de a încheia contract de licenţă neexclusivă cu utilizatorii. Principiul
libertăţii contractuale, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3).
Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 247-258.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă scrisă. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată. Obligaţia de plată a importatorilor de aparate care permit
reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 258-266.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă muzicală. Retransmitere prin
cablu. Acţiune pentru plata remuneraţiei. Competenţă. Temei juridic, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 266-272.

Practică judiciară

537

SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Operă muzicală. Dreptul de utilizare a
operei. Organizator de spectacole, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea
intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009,
pp. 272-276.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drepturi conexe dreptului de autor. Remuneraţie unică
echitabilă cuvenită autorilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
Gestiune colectivă, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3).
Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 293-296.
STĂNESCU Mihaela, Drept de autor. Competenţa materială a instanţelor învestite cu
soluţionarea litigiilor privind drepturile băneşti cuvenite autorilor unei opere
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 259-266.
STEGARU Georgeta, Drept de autor. Remuneraţie compensatorie pentru aparate
care permit reproducerea operelor scrise fixate pe suport grafic sau analog. Determinarea
aparatelor pentru care se datorează remuneraţia (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010,
pp. 183-197.
STEGARU Georgeta, Drept de autor asupra unui semn opus înregistrării ulterioare a
aceluiaşi semn ca marcă. Semn înregistrat cu rea-credinţă ca marcă (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 2/2010, pp. 198-204.
STEGARU Georgeta, Drept de autor. 1) Păstrarea, de către regizorul unei opere
cinematografice realizate sub imperiul Decretului nr. 321/1956, a drepturilor morale de
autor. 2) Condiţii legale privind forma şi conţinutul avizului (contractului) pentru cesiunea
dreptului de adaptare/transformare a unei opere preexistente. 3) Cerinţa întrunirii
cumulative a tuturor condiţiilor stabilite prin fiecare dintre ipotezele reglementate prin art.
33 din Legea nr. 8/1996 spre a putea fi invocate situaţiile de excepţie reglementate de
această normă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 170-195.
TOMA Alisa Valeria, Drept de autor şi drepturi conexe. Transmisie în direct a unei
întâlniri sportive pe un site internet, Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din
26 martie 2015, dată în cauza C-279/13, privind litigiul dintre C More Entertainment şi
domnul Sandberg (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2015, pp. 198-203.
VOINEAG Viorel, Hotărâre arbitrală pronunţată în urma arbitrajului organizat în
cadrul ORDA. Instituţia la care se depune cererea de apel. Imposibilitatea aplicării
sancţiunii nulităţii în cazul în care cererea de apel se depune direct la Curtea de Apel
Bucureşti. Distincţia dintre „fonograme publicate în scop comercial” şi „fonograme de
comerţ”. Distincţia dintre gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor de autor şi a celor
conexe şi gestiunea colectivă facultativă – Aplicabilitate. Baza de calcul pentru plata
remuneraţiilor. Cuantumul remuneraţiei – egalitate de tratament juridic între plătitori
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 205-255.
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VOINEAG Viorel, Drept de autor. Irelevanţa speciei literare, a valorii şi destinaţiei
operei pentru considerarea acesteia ca operă de creaţie intelectuală. Trăsăturile
caracteristice ale unei opere pentru a putea fi considerată o creaţie intelectuală. Aparţine
instanţei atributul exclusiv şi suveran de a stabili dacă o anumită operă reprezintă o
creaţie intelectuală şi beneficiază astfel de protecţie în baza legii dreptului de autor.
Identificarea titularilor dreptului de autor. Necesitatea acordului unanim în cazul actelor
de dispoziţie asupra unei opere comune. Răspunderea juridică ce intervine în cazul
reproducerii fără drept a unei opere este o răspundere civilă delictuală. Modalitatea de
stabilire a prejudiciului în cazul reproducerii fără drept a unei opere (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2008, pp. 235-259.
VOINEAG Viorel, Drept de autor. Calitate procesuală activă a autorului în acţiunile
având ca finalitate protejarea dreptului patrimonial de reproducere a operei, în cazul în
care autorul cesionase anterior acest drept de reproducere către un editor. Data de la care
curge termenul de prescripţie. Utilitatea probei cu expertiză pentru constatarea încălcării
dreptului de reproducere a operei. Sensul noţiunii de plagiat – criterii de interpretare.
Importanţa gradului de originalitate a operei asupra protecţiei juridice. Denumirea
actelor normative şi numărul de identificare a acestora nu pot face obiectul protecţiei
dreptului de autor, conform art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996. „Inspirarea” dintr-o operă
nu constituie activitate de reproducere fără drept a acesteia (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2008, pp. 186-208.
TIU Elena Viviane, Sloganul comercial – obiect al dreptului de autor. Modul de
calculare a daunelor produse prin contrafacere (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2009,
pp. 292-310.
Drept de autor. Titularul dreptului de autor şi al drepturilor patrimoniale de autor
asupra operei cinematografice. Condiţii pentru acordarea daunelor materiale şi morale, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 315-319.
Drept de autor. Titularul dreptului de autor al unei opere realizate la comandă.
Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 320-321.
Drept de autor. Operă comună. Stabilirea contribuţiei fiecărui autor la opera
comună, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin
de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 323-325.
Drept de autor. Operă comună – operă colectivă. Preluarea conţinutului unor
probleme de fizică. Calitatea procesuală activă a unuia dintre coautorii operei comune
acţionând fără ceilalţi coautori, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 325-327.
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Drept de autor. Drepturile de autor asupra unor interviuri şi dialoguri publicate, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 328-331.
Drept de autor. Condiţiile pentru ca o traducere să constituie operă derivată – obiect
al dreptului de autor, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 332-333.
Drept de autor. Desfiinţarea contractului de cesiune de drepturi patrimoniale de
autor, ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 334.
Drept de autor. Contract de editare încheiat pe o perioadă limitată, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 339-340.
Drept de autor. Încălcarea drepturilor de traducere şi publicare în limba română.
Daune cominatorii, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, p. 344.
Drept de autor. Contract de cesiune de drepturi de autor. Răspundere civilă delictuală
pentru încălcarea drepturilor de autor cedate. Condiţii de aplicare a excepţiei de la
dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor de a autoriza utilizarea de articole izolate
sau de scurte extrase din operă, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 345-347.
Drept de autor asupra unor programe de calculator. Societate comercială ce exploatează programele create. Ordonanţă preşedinţială. Interzicerea exploatării. Cerinţa
aparenţei dreptului şi a urgenţei măsurii luate pe această cale, în Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2007, pp. 698-709.
Drept de autor. Contract de editare. Obiectul contractului. Interpretare restrictivă.
Prima ediţie. Dreptul de reeditare. Ediţii ulterioare. Cauze de încetare a contractului, în
Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura
Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 709-717.
Drept de autor. Drepturi conexe. Suspendarea provizorie a hotărârii arbitrale emisă
de completul de arbitral de pe lângă ORDA, executorie de drept. Condiţii de admisibilitate. Aplicarea dreptului comun, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 717-720.
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Drept de autor. Gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor. Metodologie
unitară privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel şi despăgubirea titularilor
drepturilor. Caracter obligatoriu. Practici concurenţiale licite, în Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2007, pp. 720-721.
Drept de autor. Opere fotografice. Cesiune neexclusivă, caracter rezultat din
interpretarea contractului încheiat între părţi. Dreptul cedentului de a obţine
recunoaşterea calităţii sale de titular al dreptului de autor. Calitate procesuală activă, în
Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura
Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 731-735.
Drept de autor. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată. Cerere în justiţie.
Finalitate. Timbraj. Aplicarea legii în materie. Ultra activitate. Aparate apte de a fi
utilizate pentru reproducerea de opere. Situaţia pieselor de schimb şi a aparatelor
second-hand, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă
2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 735-745.
Difuzare prin cablu a operelor. Autorizare de către autor prin organismul de gestiune
colectivă. Licenţă neexclusivă. Contract. Negocierea clauzelor. Obiect. Principiul libertăţii
contractuale. Excluderea intervenţiei instanţei de judecată, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2009, pp. 765-775.
Drept de autor. Remuneraţie compensatorie pentru copia privată datorată de
societatea ce efectuează importuri ale unor aparate ce permit reproducerea operelor fixate
pe suport grafic sau analog. Dispoziţii legale aplicabile. Mod de interpretare, în Curtea de
Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 775-783.
Drept de autor. Remuneraţie compensatorie pentru copia privată. Suporturi pe care
sunt înregistrate operele în legătură cu care se datorează remuneraţie compensatorie.
Momentul de la care se datorează sumele cu titlu, în corelare cu momentul desemnării
organismului de gestiune colectivă. Natura legală a mandatului exercitat de organismul de
gestiune colectivă, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie
civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 783-793.
Dreptul de autor. Operă fotografică. Publicarea operei sub numele autorului, fără
plata unei remuneraţii. Aprecierea prerogativelor morale şi patrimoniale, în Curtea de
Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 793-802.
Drepturi conexe dreptului de autor. Obligaţia utilizatorului de fonograme de a obţine
autorizaţie neexclusivă de utilizare din partea titularilor de drepturi. Obligaţia
utilizatorului de fonograme de a plăti remuneraţia reprezentând drepturile artiştilor
interpreţi sau executanţi, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
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Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 367-368.
Drepturi conexe dreptului de autor. Obligaţia societăţii de transmitere prin cablu de
plată a remuneraţiei reprezentând drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi. Calitate
procesuală pasivă. Noţiunea de fonogramă şi de retransmitere de fonograme, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 369-371.
Jurisprudenţă privind subiectul dreptului de autor, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 66-79.
Jurisprudenţă privind absenţa formalităţilor, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 86-87.
Jurisprudenţă privind genul, forma de exprimare, valoarea şi destinaţia operei, în
ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi
drepturile conexe. Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 93-95.
Jurisprudenţă privind condiţiile cerute pentru protecţia operelor, în ROŞ Viorel;
BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe.
Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 108-114.
Jurisprudenţă privind operele literare propriu-zise, în ROŞ Viorel; BOGDAN
Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 117.
Jurisprudenţă privind programele pentru calculatoare, în ROŞ Viorel; BOGDAN
Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 121.
Jurisprudenţă privind operele audiovizuale, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 128-130.
Jurisprudenţă privind protecţia operelor fotografice, în ROŞ Viorel; BOGDAN
Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 132-137.
Jurisprudenţă privind operele de artă grafică sau plastică, în ROŞ Viorel; BOGDAN
Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 139-140.
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Jurisprudenţă privind operele de artă aplicată, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 149-151.
Jurisprudenţă privind operele de arhitectură, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 155-157.
Jurisprudenţă privind hărţile, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI
Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005,
p. 157.
Jurisprudenţă privind protecţia titlurilor, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 160-166.
Jurisprudenţă privind scrisorile particulare, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 167-169.
Jurisprudenţă privind contractele ca opere protejabile, în ROŞ Viorel; BOGDAN
Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 170.
Jurisprudenţă privind caracterele tipografice, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, p. 171.
Jurisprudenţă privind operele derivate, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 180- 184.
Jurisprudenţă privind creaţii excluse de la protecţie, în ROŞ Viorel; BOGDAN
Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 189-192.
Jurisprudenţă privind drepturile morale de autor, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 235-247.
Jurisprudenţă privind dreptul patrimonial de a utiliza opera, în ROŞ Viorel;
BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe.
Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 271-282.
Jurisprudenţă privind durata drepturilor patrimoniale de autor, în ROŞ Viorel;
BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe.
Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 297-298.
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Jurisprudenţă privind limitele exercitării dreptului de autor, în ROŞ Viorel;
BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe.
Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 323-339.
Jurisprudenţă în materia cesiunii drepturilor patrimoniale de autor, în ROŞ Viorel;
BOGDAN Dragoş; SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe.
Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 397- 404.
Jurisprudenţă privind protecţia bazelor de date, în ROŞ Viorel; BOGDAN Dragoş;
SPINEANU-MATEI Octavia, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, pp. 485-486.
Jurisprudenţă privind drepturile morale de autor, în ROMIŢAN Ciprian Raul,
Drepturile morale de autor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pp. 156-184.
Practică judiciară cu privire la remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru utilizarea fonogramelor de distribuitorii prin cablu, în ROMIŢAN Ciprian
Raul; SAVU Mariana Liliana, Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi în România,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 441-496.
1.3. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind invenţiile şi
realizările tehnice
BUTA Paul George, Brevet european. Culturi de celule stem obţinute exclusiv pe baza
utilizării (implicând distrugerea) de embrioni umani. Metodă de obţinere care nu face
parte din revendicări. Excludere de la brevetabilitate. Cerere de sesizare a Curţii
Europene de Justiţie cu o întrebare preliminară. Inadmisibilitate. Aplicarea legii în timp
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 228-265.
COMĂNESCU Ionuţ Valeriu, Brevet de invenţie. Prescrierea dreptului la acţiune.
Solicitarea de despăgubiri. Efectuarea de negocieri (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 255-265.
CONSTANDA Andreia, Cerere de anulare a brevetului de invenţie pentru lipsa
noutăţii. 1. Invocarea mai multor anteriorităţi. Determinarea anteriorităţii celei mai
apropiate de invenţie. 2. Accesul pentru public la un material din stadiul tehnicii. Cerinţe.
3. Identitatea dintre elementele tehnice caracteristice invenţiei şi cele din stadiul tehnicii.
Consecinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2011, pp. 177-190.
GHEORGHIU Gheorghe; MARIN Bianca Cristina, Competenţa teritorială de
soluţionare a cererii de nulitate a brevetului de invenţie. Competenţa în cazul cererii de
nulitate a brevetului de invenţie formulată pe cale reconvenţională (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 177-182.
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IONESCU Bucura, Decizii ale unor instanţe naţionale şi ale Curţii Europene de
Justiţie în litigii privind Certificatul Suplimentar de protecţie. Simpozionul „Medicamentul
– protecţia prin brevet de invenţie şi exclusivitatea datelor”, Predeal, 16-17 noiembrie
2006.
IONESCU Bucura, Directiva nr. 98/44/CE. Articolul 6 alineatul (2) litera (c).
Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice. Obţinerea de celule precursoare din celule
stem embrionare umane. Caracter brevetabil. Excluderea de la brevetare a „utilizării
embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale”. Noţiunile „embrion uman” şi
„utilizare în scopuri industriale sau comerciale” (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012,
pp. 290-308.
IONESCU Bucura, Decizii ale instanţelor din România în litigiile legate de interpretarea art. 3 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului, privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2012, pp. 257-289.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Brevet de invenţie. Prescripţia dreptului la acţiune
în cazul încălcării drepturilor patrimoniale conferite de calitatea de titular de brevet.
Protecţia provizorie acordată solicitantului de brevet, în „BJ”, Editura C.H. Beck
nr. 1/2007, pp. 68-71.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Certificat de inovator eliberat în baza Legii
nr. 62/1974. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
(Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 1/2007, pp. 72-75.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului de invenţie.
Condiţia noutăţii. Revendicare independentă şi revendicare dependentă (Jurisprudenţă), în
„BC” nr. 2/2010, pp. 15-19.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Lipsa
noutăţii. Anterioritate. Stadiul tehnicii. Expertiză (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 2/2010,
pp. 19-21.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Brevet de invenţie. Drepturile băneşti acordate
inventatorilor (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 8/2010, pp. 13-20.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Brevet de invenţie. Plata drepturilor băneşti
cuvenite ca urmare a aplicării invenţiei (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 3/2011, pp. 16-20.
KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Acţiune în constatarea calităţii de inventator al unei invenţii
aflate în procedura administrativă de brevetare. Inadmisibilitate. Cererea de revocare a
hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, formulată de către terţi. Alte forme de
intervenţie a terţilor în procedura administrativă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007,
pp. 247-253.
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MARIN Bianca Cristina; GHEORGHIU Gheorghe, Competenţa teritorială de
soluţionare a cererii de nulitate a brevetului de invenţie. Competenţa în cazul cererii de
nulitate a brevetului de invenţie formulată pe cale reconvenţională (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2016, pp. 177-182.
NEGRILĂ Carmen, Brevet de invenţie. Realizarea invenţiei în executarea unui
contract de cercetare. Determinarea titularului de brevet (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2008, pp. 173-185.
NEGRILĂ Carmen, Brevet de invenţie. Acţiune în contrafacerea unei invenţii.
Necesitatea verificării identităţii dintre obiectul brevetului şi cele reclamate drept acte de
contrafacere, conform art. 33 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 64/1991 (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 196-209.
NEGRILĂ Carmen, Brevet de invenţie. Cerere de anulare a brevetului pentru lipsa
noutăţii şi activităţii inventive. Criterii de evaluare a acestor condiţii de brevetabilitate
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 227-241.
OPREA Marilena, Drepturile băneşti cuvenite autorului unei invenţii brevetate
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2005, pp. 130-141.
OPREA Marilena, Brevet de invenţie. Lipsa calităţii procesuale. Solicitarea de
despăgubiri (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 236-244.
PÂSLARU Oana, Brevet de invenţie. Neîndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate.
Lipsa noutăţii. Anularea brevetului, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 253-256.
Redacţia RRDPI, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului de invenţie. Condiţia
noutăţii. Revendicare independentă şi revendicare dependentă (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 218-226.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Revalidare. Termenul în care se
poate solicita. Motive justificate. Dificultăţile de ordin financiar ale titularului de brevet
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2006, pp. 186-195.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Despăgubiri pentru folosirea
neautorizată a produsului brevetat. Prescripţia dreptului la acţiune, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele industriale;
Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2006, pp. 174-183.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Aplicarea invenţiei. Contract de
Licenţă, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de
invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică
judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 183-188.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Revalidare brevet de invenţie. Termenul în care se
poate solicita revalidarea. Motive justificate. Dificultăţi financiare ale titularului de
brevet, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de
invenţie; Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică
judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 188-197.
SPINEANU-MATEI Octavia, Anularea certificatului de protecţie tranzitorie a brevetului de invenţie. Condiţia necomercializării anterioare a produsului brevetat, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 197-204.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Cerere de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor patrimoniale conferite de brevet. Timbraj. Durata protecţiei drepturilor
patrimoniale şi prescripţia dreptului la acţiune. Protecţia provizorie de la data publicării
cererii de brevet (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 152-160.
SPINEANU-MATEI Octavia, Brevet de invenţie. Cerere de anulare a brevetului.
Noutate şi activitate inventivă. Drepturile titularului de brevet. Despăgubiri pentru
încălcarea acestora. Perioada pentru care se pot pretinde. Mod de calcul (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 161-176.
SPINEANU-MATEI Octavia, Inovaţie. Cerere de despăgubiri pentru încălcarea
drepturilor patrimoniale ale autorului. Prescriptibilitate. Durata de protecţie a drepturilor
patrimoniale şi termenul de prescripţie a dreptului la acţiune. Aplicarea legilor în timp.
Dispoziţii finale şi tranzitorii ale Legii nr. 64/1991 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 177-185.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie nerecompensată sau parţial recompensată.
Drepturi băneşti pentru perioada de aplicare efectivă a invenţiei. Aplicare în timp a legii.
Dispoziţii tranzitorii, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 140-145.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Condiţii de
brevetabilitate. Noutate şi activitate inventivă. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
conferite de brevet. Cesionari. Perioada pentru care pot solicita despăgubiri. Mod de
calcul, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 171-186.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Condiţii de brevetabilitate. Activitate inventivă.
Noutate. Recuzarea expertului. Termenul în care se poate solicita, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2007, pp. 186-198.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
patrimoniale conferite de brevet. Timbraj. Durata de protecţie a brevetului. Prescripţia
dreptului la acţiune. Protecţie provizorie de la data publicării cererii de brevet, în
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SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 199-206.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri pentru invenţiile nerecompensate
sau parţial recompensate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991. Prescripţia
dreptului la acţiune, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 207-211.
SPINEANU-MATEI Octavia, Inovaţie. Despăgubiri pentru încălcarea drepturilor
patrimoniale. Prescripţia dreptului la acţiune. Durata protecţiei. Dispoziţii de strictă interpretare referitoare la invenţii, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală
(2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 211-220.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Protecţie tranzitorie a brevetului. Comercializarea produsului. înţeles. Anularea certificatului de protecţie. Interes, în SPINEANU
MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 220-229.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Drepturi băneşti solicitate pentru exploatarea
invenţiei. Calitate procesuală activă, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea
intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009,
pp. 143-149.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Drepturi băneşti cuvenite inventatorului.
Exploatarea brevetului. Înţeles, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 149-158.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Despăgubiri cuvenite inventatorilor pentru
exploatarea invenţiei. Lipsa unui contract. Criterii de determinare a cuantumului, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 159-168.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie. Pierderea de către titular a protecţiei conferite de brevet. Acţiune în daune intentată de inventator. Netemeinicie, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 168-175.
SPINEANU-MATEI Octavia, Invenţie şi realizare tehnică. Distincţie, în Octavia
Spineanu Matei, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 175-178.
SPINEANU-MATEI Octavia, Realizare tehnică. Acţiune pentru constatarea calităţii
de autor. Acţiune în realizarea dreptului. Imprescriptibilitate, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009, pp. 178-183.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Realizare tehnică. Drepturi cuvenite autorului.
Condiţia atestării calităţii de autor, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 183-191.
STEGARU Georgeta, Brevet de invenţie. 1. Competenţa instanţei de apel de a evoca
fondul litigiului, potrivit normelor procedurale în vigoare la data investirii ei printr-o
decizie de casare. 2. Drepturi băneşti cuvenite inventatorului pentru invenţiile brevetate,
aplicate şi nerecompensate sau parţial recompensate până la intrarea în vigoare a Legii
nr. 64/1991. 3. Brevetele a căror durată de protecţie s-a prelungit potrivit prevederilor
Legii nr. 203/2002 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 205-226.
ŢUCA Alina Iuliana, Întinderea drepturilor băneşti cuvenite inventatorilor în lipsa
unor raporturi contractuale. Competenţa instanţei în stabilirea acestor drepturi. Criterii
de determinare a cuantumului drepturilor cuvenite inventatorilor (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 189-196.
Brevet de invenţie. Acţiune în anulare pentru neîndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate. Noutate. Activitate inventivă. Înţeles, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de
practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007,
pp. 641-653.
Brevet de invenţie. Calitate de inventator. Inadmisibilitatea cererii având ca obiect
stabilirea calităţii de inventator, a caracterului unei invenţii de a fi brevetabilă sau de
stabilire a priorităţii. Caracterul obligatoriu al procedurii administrative desfăşurate de
OSIM, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 653-661.
Brevet de invenţie. Marcă. Contracte de licenţă. Rezilierea contractului ca urmare a
neefectuării plăţii. Principiul libertăţii contractuale. Natura juridică a contractului de
licenţă. Contract de locaţiune. Denunţarea unilaterală a contractului, în Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2007, pp. 661-672.
Brevet de invenţie. Acţiune în anulare. Asigurarea contradictorialităţii procesului civil
şi a dreptului la apărare, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în
materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 733-739.
Brevet de invenţie. Acţiune în contrafacere. Expertiză de specialitate. Calitatea
expertului angajat al OSIM. Neîntrunirea vreunui caz de incompatibilitate sau recuzare.
Relevanţa specialităţii în domeniul proprietăţii industriale, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2009, pp. 739-755.
Brevet de invenţie. Drepturile patrimoniale ale inventatorului. Principii de acordare.
Neplata taxelor de menţinere a brevetului. Decădere. Regim juridic. Prescripţia dreptului la
acţiune. Termenul general. Mod de calcul, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 755-765.

Practică judiciară

549

1.4. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind desenele şi
modelele
IONESCU Ovidia Janina, Desen industrial. Cerere de anulare a certificatului de
înregistrare a modelului pentru lipsa noutăţii şi caracterului individual (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2012, pp. 224-230.
IONESCU Ovidia Janina, Desen sau model comunitar. Procedură de declarare a
nulităţii. Desen sau model comunitar înregistrat reprezentând un suport promoţional
circular. Desen sau model comunitar anterior. Motiv de nulitate. Conflict. Lipsa unei
impresii globale diferite. Noţiunea de conflict. Produs în cauză. Gradul de libertate al
autorului. Utilizator avizat. Articolul 10 şi articolul 25 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (CE) nr. 6/2002 privind desenele sau modelele industriale comunitare
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2012, pp. 309-331.
IONESCU Ovidia Janina, Regulamentul (CE) nr. 6/2002. Articolul 19 alineatul (1).
Desene sau modele industriale comunitare. Contrafacere sau risc de contrafacere.
Noţiunea „terţi” (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2012, pp. 262-273.
IONESCU Ovidia Janina, Recurs. Desen sau model comunitar. Regulamentul (CE)
nr. 6/2002. Art. 6, art. 25 alin. (1) lit. b) şi e) şi art. 61. Desen sau model comunitar înregistrat care reprezintă un personaj aşezat. Marcă comunitară figurativă anterioară.
Impresie globală diferită. Grad de libertate al autorului. Utilizator avizat. Întinderea
controlului jurisdicţional. Nemotivare (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2013, pp. 162-178.
IONESCU Janina Ovidia, Desen sau model. Acţiune în anularea certificatului de
înregistrare a unor modele. Elementele analizei anteriorităţii distructivă de noutate
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2013, pp. 135-149.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Model industrial. Accepţiune. Condiţii prevăzute de
Legea nr. 129/1992 pentru înregistrare (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck
nr. 2/2008, pp. 32-35.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Înregistrarea unui desen industrial. Condiţia
noutăţii şi individualităţii, în „BC” nr. 2/2009, pp. 21-23.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Certificat de înregistrare a unui desen sau model
industrial. Anulare. Lipsa noutăţii (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 3/2009, pp. 30-32.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Desen industrial. Cerere de anulare a certificatului
de înregistrare (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 3/2011, pp. 13-16.
KÖRÖŞI Liliana Zoleta, Ordonanţă preşedinţială. Model industrial. Înscrisuri noi,
depuse în recurs. Justificarea aparenţei unui drept de proprietate industrială. Aparenţa
faptului abuziv (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 238-241.
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KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Acţiune în contrafacere. Desen industrial. Bilet joc de noroc.
Trăsături caracteristice - detalii estetice semnificative. Caracterul individual al desenului
industrial. Impresie globală diferită asupra utilizatorului avizat (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 3/2007, pp. 254-259.
NEGRILĂ Carmen, Desen industrial. Anularea înregistrării. Interes procesual.
Condiţia noutăţii. Raportul dintre marcă şi desen industrial (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 1/2007, pp. 181-201.
NEGRILĂ Carmen, Model industrial. Cerere de anulare a înregistrării pentru neîndeplinirea condiţiei noutăţii. Cerinţa premisă a verificării interesului procesual. Evaluarea
lui în conexiune cu anterioritatea invocată. Caracterul individual al modelului industrial.
Criteriul utilizatorului avizat. Anularea modelului industrial ce include, fără consimţământul titularului, un alt drept de proprietate industrială protejat, (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 2/2007, pp. 196-213.
NEGRILĂ Carmen, Model industrial. Cerere de anulare a înregistrării cesiunii
dreptului de proprietate industrială purtând asupra unui model industrial. Raportul de
accesorietate dintre convenţia de înstrăinare şi formalităţile de publicitate efectuate de
OSIM (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 242-249.
NEGRILĂ Carmen, Model industrial. Cerere de anulare a înregistrării modelului
pentru lipsa noutăţii şi caracterului individual. Regimul juridic al nulităţii; aplicarea legii
în timp – norme substanţiale şi norme de procedură din cuprinsul Legii 129/1992,
modificate şi republicate succesiv (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 141-155.
OPREA Marilena, Desene şi modele industriale. Lipsa condiţiei de noutate. Cerere
reconvenţională. Anularea certificatului de înregistrare, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr.
2/2006, pp. 257-262.
SPINEANU-MATEI Octavia, Anularea înregistrării modelului industrial. Legea
aplicabilă. Lipsa noutăţii. Aspect determinat de o funcţie tehnică, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie; Desene şi modele
industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2006, pp. 205-213.
SPINEANU-MATEI Octavia, Anularea înregistrării modelului industrial. Obiectul
înregistrării. Aspect determinat de o funcţie tehnică. Condiţia noutăţii. Legea aplicabilă.
Admisibilitatea acţiunii în anulare în lipsa contestaţiei împotriva hotărârii O.S.I.M, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală. Mărci; Brevete de invenţie;
Desene şi modele industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 213-222.
SPINEANU-MATEI Octavia, Model industrial. Acţiune în anularea certificatului de
înregistrare. Condiţia interesului, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală
(2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 230-238.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Model industrial. Contract de cesiune a drepturilor
conferite de certificatul de înregistrare. Validitate, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 239-244.
SPINEANU-MATEI Octavia, Desen industrial. Acţiune în anularea înregistrării
desenului. Conflict cu o marcă anterioară. Temei juridic, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 192-198.
SPINEANU-MATEI Octavia, Model industrial. Acţiune în anularea înregistrării
modelului. Termen de formulare. Persoană interesată, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 199-215.
TĂBÂRCĂ Mihaela, Desen sau model industrial. Acţiune în anulare. Condiţii de
registrabilitate. Excepţia lipsei de interes, Principiul disponibilităţii (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 3/2007, pp. 160-169.
TIU Elena Viviane, Desene/Modele industriale. Aranjamentul de la Locarno. Analiza
desenelor/modelelor de către OSIM, potrivit clasificării efectuate din oficiu. Nelegalitatea
modificării clasificării pe parcursul examinării. Consecinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2009, pp. 278-292.
TIU Elena Viviane, Modele industriale. Anulare certificat de înregistrare. Condiţia
noutăţii. Expunerea şi utilizarea în comerţ a unor modele industriale, cauze distructive de
noutate. Probaţiune (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 169-174.
Acţiune de anulare a certificatului de înregistrare a desenului şi modelului industrial.
Lipsa noutăţii la înregistrare, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 298-299.
Acţiune de anulare a certificatului de înregistrare a desenului şi modelului industrial.
Certificat multiplu. Divizare. Condiţia noutăţii la înregistrare, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 299-301.
Anularea certificatului de înregistrare a desenului industrial, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 296-297.
Anularea certificatului de înregistrare a unui model industrial. Caracterul de noutate
al modelului înregistrat, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 297-298.
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Practică judiciară în domeniul desenelor şi modelelor, în DUVAC Constantin;
ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridico penală a desenelor şi modelelor, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 195-270.
Desen. Conflict dintre un desen, apt de a fi perceput doar vizual şi o marcă verbală cu
element figurativ. Similaritate conceptuală, în DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian
Raul, Protecţia juridico penală a desenelor şi modelelor, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2009, pp. 246-251.
Înregistrarea unui desen. Condiţii de registrabilitate a desenului. Condiţia noutăţii şi
individualităţii, în DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridico
penală a desenelor şi modelelor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 195-199.
Lipsa noutăţii şi distinctivităţii, la înregistrarea unui model şi desen industrial, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 295-296.
Opoziţie la înregistrarea unui model industrial. Contestaţie împotriva hotărârii de
respingere, pronunţată de către Comisia de examinare a desenelor şi modelelor industriale, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, p. 283.
Model. Obligativitatea achitării taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar, în
DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian Raul, Protecţia juridico penală a desenelor şi
modelelor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 244-246.
Model. Acţiune în anularea înregistrării modelului. Ordinea de cercetare a condiţiilor
de registrabilitate. Proba prin expertiză. Condiţia de registrabilitate prevăzută de art. 9
alin. (1) raportat la art. 2 lit. h) din Legea nr. 129/1992, republicată. Condiţia noutăţii.
Elemente distructive de noutate, în DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian Raul,
Protecţia juridico penală a desenelor şi modelelor, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2009, pp. 254-261.
Desen industrial. Acţiune în anularea unui desen industrial. Cerinţa noutăţii. Preexistenţa unui model industrial înregistrat. Caracter distructiv de noutate. Principiul specialităţii. Irelevanţă. Analiză comparativă. Detalii nesemnificative. Poziţionare. Importanţă
din perspectiva cerinţei neunităţii, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 672-693.
Desen industrial. Acţiune în contrafacerea unui desen industrial înregistrat. Întinderea protecţiei. Caracter individual. Detalii semnificative, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2007, pp. 693-698.
Model industrial. Acţiune în anulare. Interes. Caracterul individual al modelului
industrial. Utilizatorul avizat, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară
în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 879-893.
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1.5. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind mărcile şi
indicaţiile geografice
ARJOCA Alexandru Lucian, Aspecte practice privind urmărirea penală a infracţionalităţii prevăzute în Legea nr. 84/1998. Jurisprudenţă naţională, lucrare prezentată în
cadrul Simpozionului „Contrafacerea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia,
18-20 noiembrie 2009.
BUTA Paul George, Interzicerea importului şi comercializării neautorizate de
produse purtând mărci identice sau similare, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana
Zoleta; CONSTANDA Andreia; NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG
Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară.
Mărci şi indicaţii geografice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 243-246.
BUTA Paul George, Marcă. Expirarea duratei protecţiei şi decăderea din dreptul la
marcă. Înregistrarea unei mărci cu rea-credinţă. Marcă notorie. Durata notorietăţii
mărcii, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia;
NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul;
BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 254-260.
BUTA Paul George, Mărci. Anularea înregistrării unei mărci. Marca notorie, în
TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia; NEGRILĂ
Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul
George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 305-308.
BUTA Paul George, Mărci. Conflict cu marca notorie. Produse diferite. Risc de
diluare, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia;
NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul;
BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 318-323.
BUTA Paul George, Mărci. Încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii. Marca combinată, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia;
NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul;
BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 323-326.
BUTA Paul George, Mărci. Înregistrare marcă. Conflict cu nume comercial.
Rea-credinţă. Notorietate, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA
Andreia; NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian
Raul; BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 326-336.
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BUTA Paul George, Mărci. Obligarea la încetarea folosirii mărcii în activitatea
comercială. Ordonanţă preşedinţială, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta;
CONSTANDA Andreia; NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel;
ROMIŢAN Ciprian Raul; BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi
indicaţii geografice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 336-339.
BUTA Paul George, Mărci şi indicaţii geografice. Risc de confuzie. Producătorul/
comerciantul poate oferi, prin etichetă, informaţii legate de zona de provenienţă a
produsului, în TĂBÂRCĂ Mihaela; KÖRÖŞI Liliana Zoleta; CONSTANDA Andreia;
NEGRILĂ Carmen; CIOCEA Mihaela; VOINEAG Viorel; ROMIŢAN Ciprian Raul;
BUTA Paul George, Culegere de practică judiciară. Mărci şi indicaţii geografice, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 340-341.
BUTA Paul George, Marcă. Emblemă. Funcţiile mărcii. Funcţiile emblemei. Drepturi
de proprietate industrială. Semne utilizate în comerţ (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2014, pp. 164-190.
CHIRIAC Adrian, Riscul de confuzie în cadrul mărcilor. Criterii de apreciere. Consideraţii privind hotărârile pronunţate de TPI şi CJCE în cazul Vedial S.A. contra Oficiului
de armonizare a pieţei interne (mărci, desene şi modele), în „RRDPI” nr. 1/ 2005,
pp. 232-254.
CIOCEA Mihaela, Marcă notorie. Similaritatea conceptuală. Noţiunea de instanţă
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 216-222;
COMÂNESCU Ionuţ Valeriu, Marcă. Reaua credinţă a unui comerciant la
înregistrarea mărcii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 248-252.
CONSTANDA Andreia, Anularea unei mărci înregistrate cu rea-credinţă. Cerinţa
identităţii semnului susceptibil de protecţie ca marcă. Intenţia de apropriere frauduloasă a
semnului folosit anterior de alte persoane (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006,
pp. 241-247.
CONSTANDA Andreia, Indisponibilitatea semnului supus înregistrării, derivată din
existenţa unei mărci anterior înregistrate. Cerinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 228-235.
CONSTANDA Andreia, Mandat de reprezentare. Consilier de proprietate intelectuală. Condiţia întrunirii calităţii de consilier juridic, în Sancţiunile în procesul civil.
Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 50-54.
CONSTANDA Andreia, Procură specială de reprezentare în proces întocmită în
Belgia. Efecte juridice. Formalitatea aplicării apostilei reglementate de Convenţia de la
Haga din 5 octombrie 1961. Scutire, în Sancţiunile în procesul civil. Practică judiciară,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 55-58.
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CONSTANDA Andreia, Suspendarea legală facultativă în temeiul dispoziţiilor
art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă. Criteriul protecţiei eficiente a dreptului la marcă,
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 219-222.
CONSTANDA Andreia, Acţiune în decăderea din dreptul la marcă. Interesul în
formularea cererii. Ipoteza preexistenţei unei cereri de înregistrare a unei mărci identice
sau similare. Interes actual. Ipoteza cesionării mărcii internaţionale refuzate spre
înregistrare în România. Interesul personal şi legitim al cesionarului. Afirmarea intenţiei
de extindere a activităţii comerciale în România (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007,
pp. 172-179.
CONSTANDA Andreia, Acţiunea în decăderea din dreptul la marcă. Marcă înşelătoare. Dobândirea caracterului deceptiv ulterior înregistrării mărcii. Schimbarea, în
cursul folosirii, a locului de fabricaţie (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007,
pp. 179-186.
CONSTANDA Andreia, Acţiune în decădere din dreptul la marcă. Calculul termenului de formulare a cererii în ipotezele reînnoirii înregistrării mărcii şi cesiunii dreptului
la marcă. Momentul de început al termenului (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008,
pp. 199-210.
CONSTANDA Andreia, Acţiune în anularea înregistrării mărcii. Marcă anterioară
ce a dobândit un renume. Protecţie legală. Condiţia înregistrării în România.
Neîndeplinire. Probaţiunea mărcii notorii. Obiect. Larga cunoaştere a mărcii. Sarcina
probei (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 150-161.
CONSTANDA Andreia, Opoziţie la înregistrare. Produse similare. Similaritate
redusă a semnelor în conflict. Caracter puternic distinctiv al mărcii anterioare. Existenţa
riscului de confuzie (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2008, pp. 228-237.
CONSTANDA Andreia, Conflictul dintre o marcă comunitară şi una naţională
înregistrată anterior aderării, identice sau similare, vizând produse/servicii identice sau
similare. Soluţia coexistenţei mărcii comunitare cu marca naţională legal şi cu bună –
credinţă înregistrată (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 190-200.
CONSTANDA Andreia, Decăderea din dreptul la marcă. Cerinţa folosirii efective.
Asimilare. Întinderea redusă a folosinţei. Lipsa de relevanţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2009, pp. 214-220.
CONSTANDA Andreia, Decăderea din dreptul la marcă. Inexistenţa unui potenţial
deceptiv al mărcii, dacă marca a fost utilizată pentru produsul vizat de marca înregistrată
sau pentru un produs cu aceleaşi caracteristici esenţiale. Prezumţia lipsei caracterului
deceptiv al mărcii, prin înregistrarea la O.S.I.M. (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2009,
pp. 227-236.
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CONSTANDA Andreia, Decăderea din dreptul la marcă. Condiţia folosirii efective a
semnului în legătură cu produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată
(Jurisprudenţă), în „RRDPI”, ne.1/2011, pp. 191- 2013.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Marcă. Încălcarea dreptului. Despăgubiri
morale. Cuantificarea acestora, în „Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu semestrial”
nr. 1-2/2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 283-292.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Lipsa
de distinctivitate. Aprecierea utilizării semnului anterior cererii de înregistrare ca marcă.
Rea-credinţă la înregistrare, în „Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu semestrial”
nr. 1-2/2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 292-300.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Marcă. Contrafacere. Convenţie încheiată pentru
reglementarea raporturilor dintre părţi. Situaţia mărfurilor aflate în antrepozit vamal, în
„Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2007.
Repertoriu anual”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 300-309.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Marcă. Opoziţie la înregistrare. Marcă susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura
produselor sau a serviciilor, în „Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu semestrial”
nr. 1-2/2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 331-339.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Marcă. Condiţii de înregistrare. Dispoziţii cuprinse în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998. Nelegalitatea soluţiei de
respingere a cererii de înregistrare în absenţa analizei motivelor absolute şi relative de
refuz prevăzute de lege în art. 5 şi 6 şi imposibilitatea analizării direct în căile de atac a
existenţei unor asemenea motive, în „Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu semestrial” nr.
1/2008, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 273-287.
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Marcă. Decăderea din drept. Condiţii. Folosirea
mărcii pentru produse complementare, în „Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu semestrial”
nr. 1/2008, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 287-294.
GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Marcă. Anulare pentru înregistrare cu rea-credinţă.
Termen de formulare, în GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Buna – credinţă. Practică judiciară,
Volumul I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 708-710.
GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Marcă. Cerere de înregistrare a mărcii formulată cu rea
credinţă. Elemente de apreciere a relei – credinţe la înregistrarea mărcii. Nerelevanţa
faptului că titularul mărcii a avut ideea creării acesteia sau a contribuit exclusiv sau
decisiv la crearea machetelor ei, în GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Buna – credinţă.
Practică judiciară, Volumul I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 710-716.
GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Marcă. Acţiune de anulare a mărcii pentru înregistrare
cu rea-credinţă. Elemente de apreciere a relei - credinţe. Relaţii comerciale anterioare,
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aceeaşi naţionalitate, identitatea semnelor grafice ale mărcilor, somaţia de încetare a
activităţii comerciale, în GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Buna – credinţă. Practică judiciară,
Volumul I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 716-722.
GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Marcă. Cerere de înregistrare cu rea-credinţă. Data şi
elemente de apreciere a relei credinţe. Neînţelegeri între asociaţi şi cunoaşterea utilizării
semnelor similare de către partenerul străin pentru acelaşi gen de produse sau servicii, în
GRIGORAŞ Nina Ecaterina, Buna – credinţă. Practică judiciară, Volumul I, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 722-732.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Reaua credinţă la înregistrarea unei mărci
(Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 1/2007, pp. 66-68.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Folosire fără drept în activitatea comercială
a unui terţ. Lipsa de relevanţă a atitudinii subiective a acestuia, în ÎCCJ, Jurisprudenţa
Secţiei civile şi de proprietate intelectuală pe anul 2006, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 231-237.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Acţiune vizând decăderea pârâtei pentru neuz din
drepturile deţinute asupra unei mărci. Condiţia interesului, în ÎCCJ, Jurisprudenţa Secţiei
civile şi de proprietate intelectuală pe anul 2006, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 237-240.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Acţiune în anulare. Cotitulari ai mărcii.
Interes (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 2/2008, pp. 23-24.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Întinderea protecţiei. Neinvocarea unui
drept exclusiv asupra unui element component al mărcii (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura
C.H. Beck nr. 2/2008, pp. 26-28.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Conflict între un nume comercial şi o marcă
(Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 2/2008, pp. 28-31.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Oferirea sau prestarea de servicii, folosind
produse purtând o marcă înregistrată de un terţ (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H.
Beck nr. 2/2008, pp. 31-32.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
Semn similar cu marca (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 2/2008, pp. 36-37.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Mărci. Similaritate vizuală şi fonetică a semnului cu
marca. Produse identice. Riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere a semnului cu
marca (Jurisprudenţă), în „BJ”, Editura C.H. Beck nr. 3/2008, pp. 23-28.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Conflict între o marcă anterior înregistrată şi un
nume comercial. Analizarea conflictului prin aplicarea obligatorie a principiilor stabilite
în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, în „BC” nr. 1/2009, pp. 27-30.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Semn distinctiv. Înţeles. Încălcarea dreptului
la marcă. Modalitatea de calcul al prejudiciului (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 1/2010,
pp. 24-28.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Înregistrare internaţională. Similaritatea
semnului cu marca. Risc de confuzie (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 4/2010, pp. 16-20.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Conflict cu un nume comercial
(Jurisprudenţă), în „BC” nr. 8/2010, pp. 20-23.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Acţiune în anularea înregistrării unei mărci cu
rea-credinţă. Condiţii (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 11/2011, pp. 14-17.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marca verbală „Ceauşescu”. Folosirea semnului
identic cu marca de către un terţ în titlul unui spectacol de teatru. Respingerea acţiunii
prin care titularul a solicitat să se constate o încălcare a drepturilor sale exclusive asupra
mărcii, în „BC” nr. 4/2014, pp. 6-12.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Contrafacere marcă. Criterii legale pentru
stabilirea caracterului comercial al bunurilor reţinute de autorităţile vamale. Interzicerea
importului şi a comercializării neautorizate de către titularul drepturilor de proprietate
intelectuală încălcate, (Jurisprudenţă), în „BC” nr. 6-7/2015, pp. 6-10.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marcă. Acţiune în anulare. Element figurativ
constând în stema unei minorităţi naţionale. Înregistrare cu rea-credinţă, (Jurisprudenţă),
în „BC” nr. 12/2016, pp. 17-23.
KÖRÖŞI Liliana-Zoleta, Protecţia mărcii notorii în conflict cu alte semne, distinctive
sau nedistinctive (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 170-194.
KÖRÖŞI Liliana Zoleta, Opoziţie. Marcă combinată. Risc de confuzie. Risc de
asociere. Comercializare parţială a produselor pentru care marca anterioară a fost
înregistrată. Caracterul exemplificativ al enumerării conţinute de fiecare clasă de
produse/servicii din Clasificarea de la Nisa. Interesul în invocarea notorietăţii mărcii.
Slogan – marcă notorie neînregistrată (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006,
pp. 218-237.
KÖRÖŞI Liliana Zoleta, Ordonanţă preşedinţială. Neprejudecarea fondului.
Vremelnicia. Urgenţa. Aparenţa similarităţii mărcii. Aparenţa faptului abuziv, ilicit
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006, pp. 217-227.
KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Acţiune în contrafacere. Marcă verbală. Produse identice,
semne similare. Factori pertinenţi în aprecierea gradului de similaritate. Similaritate
vizuală, fonetică, conceptuală (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 199-206.
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KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Acţiune în contrafacere. Marcă verbală. Obiectul acţiunii în
contrafacere. Criterii de determinare a întinderii prejudiciului – renumele mărcii. Criterii
legale – mijloace de probă. Măsura publicării hotărârii judecătoreşti (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 3/2007, pp. 207-216.
KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Anulare marcă verbală pentru rea - credinţă. Legitimare
procesuală activă – interes. Titularul unei mărci înregistrate într-un stat terţ. Raportul
reglementare internă (art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998) şi art. 6septies din
Convenţia de la Paris. Elemente de fapt pe baza cărora este reţinută reaua-credinţă la
înregistrarea mărcii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 217-230.
KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Acţiune în contrafacere. Fapta ilicită de contrafacere a
mărcii. Marcă – denumire produs – ambalaj. Produse identice şi similare, semne
conflictuale similare. Marcă anterioară puternic disctinctivă. Invocarea reputaţiei,
notorietăţii sau a renumelui. Acţiune în concurenţă neloială (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 3/2007, pp. 321-246.
KŐRÖŞI Liliana-Zoleta, Ordonanţă preşedinţială. Marcă. Justificarea aparenţei
dreptului. Aparenţa actului/faptului abuziv. Condiţia urgenţei. Neprejudecarea fondului –
aparenţa similarităţii semnului cu marca (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008,
pp. 222-227.
LIVADARIU Andreea, Trimitere preliminară. Mărci. Articolul 5 din Directiva
89/104/CEE. Produse puse în liberă circulaţie şi plasate în regimul de suspendare a
accizelor fără consimţământul titularului mărcii care poartă o marcă. Dreptul titularului
de a se opune acestei plasări. Noţiunea «utilizare în comerţ» (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 3/2015, pp. 164-174.
MĂRGINEANU Oana, Opoziţie la înregistrarea mărcii. Căi de atac neutilizate.
Conflict cu o marcă notorie. Rea-credinţă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2006,
pp. 250-254.
NEGRILĂ Carmen, Restrângerea criticilor formulate prin apelul principal. Efect
asupra apelului incident. Inaplicabilitatea art. 288 alin. (2) C. pr. civ. În contextul unui
apel incident. Probe în apel, în Apelul în procesul civil. Practică judiciară, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 87-97.
NEGRILĂ Carmen, Excepţia nulităţii cererii de apel pentru lipsa semnăturii şi
neindicarea hotărârii apelate. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a
apelantului, în Apelul în procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 28-31.
NEGRILĂ Carmen, Nelegala citare a pârâtei la judecata cauzei în primă instanţă.
Incidenţa art. 297 alin. (1) C. pr. civ. Inutilitatea cercetării criticilor vizând fondul cauzei,
în Apelul în procesul civil. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 316-319.
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NEGRILĂ Carmen, Acţiune în contrafacere. Produse identice. Semn similar cu
marca. Risc de confuzie indirectă (lato-sensu) (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007,
pp. 186-192.
NEGRILĂ Carmen, Acţiune în contrafacere. Produse identice, semne similare.
Contrafacere deghizată. Risc de confuzie directă (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007,
pp. 192-198.
NEGRILĂ Carmen, Acţiune în contrafacere. Produse identice, semn identic cu
marca. Prezumarea riscului de confuzie (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008,
pp. 210-216.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Noţiunea de „persoană interesată” în formularea unei
opoziţii la înregistrarea mărcii, în contextul art. 23 din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 165-175.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Opoziţie la înregistrarea unei mărci. Nume comercial şi
mărci anterioare ale oponentului. Produse identice, semne similare. Inexistenţa riscului de
confuzie [(FERRING/FERRIPEPTYL/FERRIPART – FERRIPROX) (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2008, pp. 214-228.
NEGRILĂ Carmen, Cerere înregistrare marcă. Modificare esenţială a listei de
produse. Obiectul cererii de înregistrare – clase de servicii complementare celei de
produse care a făcut obiectul restrângerii (modificării) cererii de înregistrare. Aplicarea
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2009, pp.
200-210.
NEGRILĂ Carmen, Opoziţie la înregistrare. Produse parţial identice/parţial similare.
Inexistenţa similarităţii între marca opusă şi semnul solicitat spre înregistrare. Caracter
slab al mărcii anterioare. Neîntrunirea cerinţei riscului de confuzie (DIUREX –
DILTIREX) (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2009, pp. 210-227.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Opoziţie la înregistrarea unei mărci. Produse parţial
identice, parţial similare. Neîntrunirea cerinţei similarităţii dintre semn şi mărcile opuse.
Inexistenţa riscului de confuzie (FRAPPUCINO/FRAPPUCCINO vs. FRAPATO)
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 211-226.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Cerere de anulare a unor mărci în temeiul art. 48 alin. (1)
lit. b) rap. la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Caracterul slab al mărcilor anterioare,
consecinţa protecţiei reduse, inexistenţa riscului de confuzie (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2009, pp. 318-329.
NEGRILĂ Carmen, Mărci. Cesiune cu titlu gratuit. Forma autentică, cerinţă ad
validitatem a contractului de cesiune. Sancţiune în cazul nerespectării condiţiilor de formă
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 208-217.

Practică judiciară

561

NEGRILĂ Carmen, Mărci. Motiv absolut de refuz la înregistrare – art. 5 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 84/1998. Lipsa distinctivităţii semnului. Caracter evocator.
Neîntrunirea cerinţelor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 3/2010, pp. 218-228.
NEGRILĂ Carmen, Marcă. Acţiune în contrafacere şi cerere reconvenţională de
anulare a înregistrării mărcii. Ordine de analiză. Falsă disociere între anularea
certificatului de înregistrare a mărcii şi anularea înregistrării mărcii (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 4/2010, pp. 160-183.
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„autor" al mărcii şi dreptul de înregistrare a mărcii. Rea-credinţă (SEARĂ DE SEARĂ), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 95-101.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Anularea înregistrării. Rea-credinţă. Înregistrarea ca marcă a denumirii unei loje masonice, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, pp. 101-104.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marca. Acţiune în decădere. Condiţia interesului.
Persoană interesată. Sarcina probei (OBI), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 104-111.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decădere. Condiţia interesului
(CELLINI), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică
judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 112-128.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Acţiune
în încetarea folosirii semnului ca nume comercial (EURO THERM/B & B EUROTERM),
în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 128-132.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă).
Disponibilitate numelui comercial (firmei). Acţiune în modificarea numelui comercial
(firmei) (FLARO/SC FLARO SRL), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 140-145.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Acţiune
în modificarea numelui comercial (METAXA/SC METAXAS TEN SRL), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 145-155.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu nume patronimic. Acţiune în interzicerea utilizării mărcii şi în despăgubiri. Timbraj. Drepturile titularului mărcii (GUBAN),
în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2). Practică judiciară
2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 155-161.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Transmiterea dreptului. Contract de licenţă
exclusivă. Reziliere pentru neplata preţului, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate
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intelectuală (2). Practică judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007,
pp. 161-166.
SPINEANU-MATEI Octavia, Indicaţie geografică. Asociaţie de producători.
Activitate de producţie, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietate intelectuală (2).
Practică judiciară 2006 – 2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 166-170.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
Semn similar cu marca. Lipsa riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 190-198.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Legea
aplicabilă. Cerere de sesizare a Curţii Europene de Justiţie pentru pronunţarea unei
hotărâri preliminare. Condiţii, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 1-20.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Legea aplicabilă. Cerere de înregistrare depusă anterior intrării în vigoare a legii noi şi soluţionată
ulterior, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 21-31.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării mărcii şi
acţiune în contrafacere. Risc de confuzie. Criterii de apreciere (RADIO
TRANSILVANIA/TRANSILVANIA TV/FM/1-10), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 31-47.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Semne
similare. Produse similare. Risc de confuzie. Semn devenit uzual. Protecţia conferită de
înregistrare (HORECA / HORECA EXPERT), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 47-55.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării intentată de
un cotitular al unei mărci în conflict împotriva altui cotitular. Interes (GEROVITAL/
GEROVITAL H3), în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică
judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 55-58.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Interesul
promovării acţiunii. Rea-credinţă (ZIUA MĂRCII POŞTALE ROMÂNEŞTI), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 58-66.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
marcă. Folosire serioasă. Acte de comerţ izolate, în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 66-75.
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SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
marcă. Calculul termenului de 5 ani de nefolosire a mărcii. Prematuritate, în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 75-82.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
marcă. Persoană interesată. Existenţa unei acţiuni în contrafacere, în SPINEANU-MATEI
Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009, pp. 82-97.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
Semne similare. Inexistenţa riscului de confuzie. Locul, contextul şi dimensiunea inscripţionării semnului pe produs (ROCHER/ROGER), în SPINEANU-MATEI Octavia,
Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, pp. 97-106.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Mărfuri importate şi
mărfuri aflate în antrepozit. Produse farmaceutice (AMOXIKLAV, XICLAV/MOXICLAV),
în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 107-117.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
Semne similare. Marcă slabă. Întinderea protecţiei (SIROP DE PĂTLAGINĂ/SIROP DE
PĂTLAGINĂ ŞI MUGUR DE BRAD, SIROP DE PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS ETC.), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 117-124.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu nume de domeniu pe internet.
Acţiune în contrafacere. Principiul specialităţii mărcii (COSCO/cosco.ro), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 124-132.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Conflict cu nume de domeniu pe internet.
Rea-credinţă la înregistrarea numelui de domeniu (LAROPHARM/laropharm.ro), în
SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară 2007-2008,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 133-138.
SPINEANU-MATEI Octavia, Marcă. Vânzare de produse contrafăcute. Infracţiune,
în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3). Practică judiciară
2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 138-142.
STĂNESCU Mihaela, Acţiune în anularea înregistrării mărcii. Cotitulari ai mărcii.
Interes în promovarea acţiunii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 169-173.
STEGARU Georgeta, Marcă. 1) Relevanţa activităţii pretins notorii a reclamantului
în stabilirea calităţii acestuia de titular al unei mărci notorii. 2) Rea - credinţă la
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înregistrarea mărcii. 3) Procedura legală ce trebuie urmată pentru radierea înregistrării
mărcii anulate din evidenţele OSIM (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2010, pp. 229-245.
TANISLAV Eliodor, Mărci şi indicaţii geografice. Risc de confuzie. Producătorul /
comerciantul poate oferi, prin etichetă, informaţii legate de zona de provenienţă a
produsului, (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2006, pp. 263-267.
TĂBÂRCĂ Mihaela, Acţiune în contrafacere a mărcii. Bunuri aflate în bagajele
călătorilor reţinute la vamă. Scop comercial. Risc de confuzie sau de asociere
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 169-174.
TĂBÂRCĂ Mihaela, Acţiune în contrafacere a mărcii. Importul şi comercializarea
neautorizată a produselor purtând mărci identice. Fapt de comerţ. Risc de confuzie
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 175-180.
TĂBÂRCĂ Mihaela, Cesiunea mărcii. Lipsa calităţii procesuale active a cedentului
în acţiunea în contrafacere. Inadmisibilitatea transmiterii calităţii procesuale către
cesionar. Cerere de intervenţie în interes propriu şi în interesul cedentului – reclamant
formulată de cesionar. Efecte (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 164-172.
TIU Elena Viviane, Marcă. Acţiune în anulare. Apărare întemeiată pe teza dobândirii
caracterului distinctiv prin utilizare. Condiţii. Cauze de anulare. Reaua-credinţă. Lipsa
caracterului distinctiv (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 310-318.
TIU Elena Viviane, Marcă. Apartenenţa la fondul de comerţ al unei societăţi comerciale. Distincţia dintre titularul mărcii şi autorul acesteia, în planul dreptului de
proprietate intelectuală. Anularea înregistrării pentru rea-credinţă din partea autorului
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 175-195.
TIU Elena Viviane, Anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă. Elementele
obiective şi subiective de apreciere a relei credinţe. Concurenţa neloială – element ce se
circumscrie relei-credinţe în raporturile comerciale (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 1/2010, pp. 196-204.
ŢUCA Alina Iuliana, Acţiune în decăderea titularului din drepturile conferite de
marcă. Folosirea mărcii şi criterii de apreciere a acestora. Acţiune în anularea
înregistrării mărcii întemeiată pe prevederile art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5
alin. (1) lit. f) şi pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă),
în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 127-144.
ŢUCA Alina Iuliana, Marcă similară cu o marcă anterioară, destinată a fi aplicată
unor produse sau servicii identice sau similare. Anulare înregistrare. Condiţia riscului de
confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 145-150.
ŢUCA Alina Iuliana, Marcă slabă. Semn aflat în conflict cu o marcă slabă. Acţiune în
contrafacere (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2008, pp. 209-214.

572

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

VARTIRES Dana Iarina, Franciză. Contract de franciză. Operaţiunea de franciză.
Interpretare. Obligaţia francizatului de a plăti francizorului redevenţe (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2010, pp. 205-217.
VOINEAG Viorel, Mărci. Acţiune în contrafacere. Excepţia necompetenţei teritoriale
a instanţei – condiţii de valorificare. Irelevanţa bunei credinţe a pârâtului în materia
contrafacerii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 198-202.
VOINEAG Viorel, Mărci. Acţiunea în decăderea drepturilor conferite de marcă. Acte
ce pot intra în sfera sintagmei de „folosire efectivă” la care se referă art. 45 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 84/1998. Condiţii ce trebuie îndeplinite (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 4/2007, pp. 202-205.
VOINEAG Viorel, Mărci. Natura juridică a dreptului la marcă. Natura juridică a
dreptului asupra numelui comercial. Dreptul la imagine. Corelaţia dintre dreptul la marcă
şi dreptul asupra numelui comercial. Limitele interesului în formularea unei opoziţii la
înregistrarea unei mărci. Caracterul distinctiv al mărcii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr.
3/2008, pp. 176-203.
Acţiune în contrafacere intentată de cesionarul mărcii, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 173-175.
Acţiune în contrafacere. Sarcina probei, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, p. 176.
Acţiune în contrafacere. Utilizarea semnului care încalcă dreptul la marcă, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 185-187.
Acţiune în contrafacere. Semn similar cu marca pentru produse identice. Suprafaţa
teritorială. Lipsa calităţii procesuale pasive a OSIM, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 189-190.
Acţiune în contrafacere. Interzicerea importului şi comercializării neautorizate. Căi
de atac, în BURCHEL Nicolae, POPESCU Magdalena Daniela, MANEA Ioana, Buletin
de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 195-196.
Acţiune în contrafacere. Semn similar pentru produse similare. Tranzacţie, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 199-200.
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Acţiune în contrafacere. Calitate procesuală activă. Marca cesionată, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 200-201.
Anularea înregistrării mărcii. Marcă compusă din semn devenit uzual. Cerere
reconvenţională de interzicere a folosirii mărcii. Concurenţă neloială, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 76-80.
Anularea înregistrării mărcii. Natura civilă a litigiului. Aplicarea, în timp a legii.
Marcă compusă exclusiv din semne sau indicaţii devenite uzuale, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 90-93.
Anularea înregistrării mărcii. Distinctivitatea unei mărci figurative tridimensionale,
în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 95-96.
Anularea înregistrării mărcii. Conflict cu marcă anterioară aflată în perioada de
protecţie. Momentul la care se apreciază existenţa conflictului. Calitatea procesuală a
OSIM, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 105-107.
Anularea înregistrării mărcii. Excepţia prematurităţii cererii, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, p. 119.
Anularea înregistrării mărcii. Rea-credinţă la înregistrarea mărcii, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 121-122.
Anularea înregistrării solicitată cu rea-credinţă. Conflict cu nume comercial, în
BURCHEL Nicolae, POPESCU Magdalena Daniela, MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 129-131.
Anularea înregistrării mărcii. Natura civilă a litigiului. Caracterul teritorial al
dreptului de folosinţă exclusivă asupra mărcii. Acte de concurenţă neloială. Publicarea în
presă a dispozitivului hotărârii, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, p. 138-143.
Anularea înregistrării mărcii. Diferenţa dintre cerere cercetare documentară şi
cercetarea în fond a unei cereri de înregistrare marcă. Distinctivitatea mărcii dovedită şi
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prin folosire, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, p. 167-168.
Anularea certificatului de înregistrare marcă. Conflict cu marcă anterioară, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 97-98.
Anularea certificatului de înregistrare marcă. Rea-credinţă, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 124-127.
Anularea certificatului de înregistrare. Rea-credinţă. Prescripţia dreptului la acţiune,
în BURCHEL Nicolae, POPESCU Magdalena Daniela, MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 134-136.
Anularea certificatului de înregistrare. Calitate procesuală activă. Persoană
interesată. Rea-credinţă, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 147-150.
Anularea certificatelor de înregistrare. Autoritate de lucru judecat. Lipsa calităţii
procesuale active, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, pp. 112-114.
Anularea mărcii. Lipsa interesului legitim pentru promovarea unei asemenea acţiuni,
în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 85-86.
Anularea mărcii. Stingerea dreptului asupra mărcii ca urmare a neîndeplinirii
formalităţii de reînnoire, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 93-95.
Anularea mărcii. Înregistrarea cu rea-credinţă. Prescripţia dreptului material la
acţiune, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin
de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 116-118.
Anularea mărcii. Înregistrare cu rea-credinţă. Principiul teritorialităţii în aprecierea
notorietăţii, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, pp. 132-134.
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Anularea mărcii. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant al reclamantei. Sarcina
probei, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 165-166.
Anularea mărcii-formă ambalaj. Lipsă de distinctivitate. Risc de confuzie în rândul
consumatorilor prin asemănare mărci comerciale şi produse, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 86-88.
Anularea mărcii de fabrică. Atingerea adusă dreptului la imagine, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 107-108.
Apel împotriva deciziei Comisiei de reexaminare OSIM, de a înregistra marca. Risc
de confuzie cu marca anterioară, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, p. 32.
Cererea de ordonanţă prezidenţială pentru încetarea folosirii unei mărci. Problema
daunelor cominatorii, în BURCHEL Nicolae, POPESCU Magdalena Daniela, MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 203-204.
Contestaţie împotriva deciziei OSIM, de respingere la înregistrare a mărcii naţionale
figurative, constând din culoarea mov, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena
Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,
Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 21-23.
Contestaţie împotriva deciziei de respingere la înregistrarea mărcii. Lipsă de
distinctivitate, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, pp. 23-25.
Contestaţie împotriva deciziei de admitere parţială la înregistrare. Conflict cu o
marcă notorie, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, pp. 26-27.
Contestaţie împotriva deciziei de refuz definitiv la înregistrarea unei mărci, emis de
către OSIM. Conflict cu o marcă anterioară. Efectele nereînnoirii unei mărci, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 28-29.
Contestaţie împotriva deciziei OSIM, de respingere a înregistrării mărcii naţionale,
tridimensionale, pentru produsele din clasa 21- periuţe de dinţi, scobitori, aţă dentară,
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încălcarea dispoziţiilor art.5 din Legea nr. 84/1998, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 29-30.
Contestaţie împotriva deciziei OSIM de respingere la înregistrare a mărcii naţionale
combinate, constând în denumirea HOLLYWOOD MULTIPLEX, cu element figurativ, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 41-43.
Contestaţie împotriva deciziei OSIM, de respingere a opoziţiei formulată la înregistrare. Înregistrarea mărcii de către agent, fără autorizarea titularului, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 43-45.
Contestaţie împotriva deciziei OSIM de respingere la înregistrare a mărcii. Risc de
inducere în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 46-47.
Contestaţie împotriva avizului de refuz definitiv la înregistrarea mărcii. Aplicabilitatea art. 5 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena
Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,
Editura OSIM, Bucureşti, 2005, p. 31.
Contestaţie împotriva avizului de refuz definitiv, privind înregistrarea mărcii. Marcă
ce desemnează originea geografică, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena
Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,
Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 50-51.
Contestaţie împotriva deciziei de respingere la înregistrare marcă. Conflict cu
drepturi anterioare: marcă şi drept de autor, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 52-55.
Contestaţie împotriva deciziei de admitere, în parte, a înregistrării mărcii. Conflict cu
marcă anterioară, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, pp. 62-64.
Contestaţie împotriva înregistrării mărcii. Conflict cu marcă anterioară. Excepţia tardivităţii formulării opoziţiei. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 64-66.
Contestaţie împotriva Deciziei OSIM de respingere a opoziţiei formulate la publicarea
mărcii. Condiţii minime de constituire a Depozitului Naţional Reglementar. Reaua –
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credinţă, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin
de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 68-69.
Contestaţie împotriva Deciziei OSIM de respingere a înregistrării mărcii. Aplicailitatea dispoziţiilor art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris; Marcă telle-quelle, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, p. 70.
Contestaţie împotriva Deciziei de respingere a înregistrării mărcii. Distinctivitatea
mărcii solicitate. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 6, lit. c) ale Legii nr. 84/1998, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, p. 71.
Contestaţie împotriva Avizului de refuz definitiv al OSIM la înregistrarea unei mărci.
Restrângerea cererii de înregistrare, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena
Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,
Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 72-73.
Contestaţie de respingere înregistrare marcă. Risc de confuzie şi asociere, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 37-39.
Contrafacere. Confiscarea produselor contrafăcute, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 194-195.
Decădere din drepturile conferite de marcă. Neutilizare efectivă, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 155-156.
Decăderea din drepturile conferite de marcă. Neutilizare efectivă a mărcii, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 156-157.
Decăderea din drepturile conferite de marcă. Neutilizare efectivă. Data de la care se
calculează termenul de 5 ani, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 158-159.
Decăderea din drepturile conferite de marcă. Nefolosire efectivă. Calitate procesuală
activă. Persoană interesată. Calitate procesuală pasivă a OSIM, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 159-160.
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Decăderea din drepturile conferite de marcă. Data de la care începe să curgă
termenul de decădere. Neretroactivitatea legii civile, în BURCHEL Nicolae; POPESCU
Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 161-162.
Decăderea din drepturile conferite de marcă. Excepţia lipsei calităţii procesuale a
pârâtei, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin
de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
p. 164.
Încălcarea dreptului la folosire exclusivă. Interpretarea art. 35 din Legea nr. 84/1998,
în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de
jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 187-188.
Înregistrarea mărcii. Conflict cu marca anterioară. Similitudine, în BURCHEL
Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în
domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 34-35.
Opoziţie la înregistrare. Caracterul distinctiv al mărcii, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 39-40.
Respingere înregistrare marcă. Conflict cu marcă anterioară, BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 35-37.
Marcă notorie. Criterii de apreciere a notorietăţii. Înregistrarea unei mărci cu
rea-credinţă. Marcă identică. Anularea înregistrării mărcii, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2007, pp. 745-752.
Marcă. Acţiune în contrafacerea mărcii. Riscul de confuzie. Semn similar cu marca,
din punct de vedere vizual, auditiv, fonetic, conceptual şi al elementului dominant, în
Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura
Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 752-761.
Marcă. Acţiune în contrafacere. Despăgubiri. Caracteristicile prejudiciului. Criterii
de apreciere. Necesitatea dovedirii prejudiciului. Publicarea hotărârii judecătoreşti care
constată încălcarea dreptului la marcă, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 761-772.
Marcă. Acţiune în contrafacere. Identitatea semnelor comparate. Adăugirea unui alt
semn, înregistrat distinct ca marcă. Rol decorativ, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere
de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007,
pp. 772-776.
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Marcă. Acţiune în contrafacere. Înregistrare internaţională, România fiind ţară
desemnată pe certificatul de înregistrare. Protecţia de care se bucură aceasta, în Curtea de
Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 776-786.
Marcă. Acţiune în decădere din dreptul la marcă. Obiectul probaţiunii. Aspecte de
drept. Inutilitatea expertizei. Termenul de formulare a cererii. Mod de calcul. Efectele
reînnoirii înregistrării mărcii. Momentul de început al termenului, în Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2007, pp. 786-798.
Marcă. Acţiunea în contrafacere. Riscul de confuzie şi riscul de asociere. Înţelesul
termenilor, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă
2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 798-813.
Marcă. Bun mobil incorporal. Sechestru judiciar. Inaplicabilitate, în Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2007, pp. 813-821.
Marcă. Cerere de înregistrare. Refuz. Marcă ce este contrară ordinii publice şi
bunelor moravuri. Percepţia publică. Asociere cu ideile fascismului. Ingerinţă justificată
în exerciţiul libertăţii de exprimare, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 821-829.
Marcă. Cerere de înregistrare. Refuz. Similaritatea produselor. Produse parţial
identice, parţial complementare. Caracterul aluziv al denumirii mărcii. Distinctivitate.
Descriptivitate. Apreciere de fapt, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 829-836.
Marcă. Înregistrarea mărcii cu rea-credinţă. Anularea înregistrării. Efecte asupra
contractului de cesiune a mărcii. Resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.
Inaplicabilitatea principiului validităţii aparenţei în drept şi a dispoziţiilor art. 1909
C. civ., în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 836-848.
Marcă. Mărci similare cu element dominant identic. Coexistenţă. Asociere multiplă de
către consumator. Diminuarea distinctivităţii. Risc de confuzie exclus în cazul înregistrării
unei mărci ulterioare, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în
materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 848-858.
Marcă. Ordonanţă preşedinţială. Interzicerea fabricării şi comercializării de
medicamente a căror denumire este protejată ca marcă. Condiţii de admisibilitate, în
Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura
Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 858-871.

580

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE - Bibliografie selectivă

Marcă. Refuz de înregistrare a unei mărci. Similaritate sub aspectul produselor sau
serviciilor. Similaritate vizuală şi fonetică în raport de o marcă anterior înregistrată.
Riscul de confuzie, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie
civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 871-879.
Marcă având un caracter puternic distinctiv. Acţiune în contrafacere. Similaritatea
semnelor cu marca. Element verbal comun, expus într-o formă stilizată, central, asociat
unor alte elemente verbale, în grafie latină, fără semnificaţie în limba română, în Curtea
de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 802-811.
Marcă înregistrată pe cale internaţională. Aranjamentul de la Madrid. Protecţie pe
teritoriul României. Data începerii protecţiei. Încetarea protecţiei. Decăderea din dreptul
la marcă pentru nefolosire efectivă. Calculul termenului de decădere, în Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2009, pp. 811-817.
Marcă înregistrată pe cale internaţională. Decizia de schimbare a titularului mărcii
pe teritoriul României. Condiţii de formă – act decizional al OSIM, supus publicării în
BOPI, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 817-847.
Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Protecţia de care se bucură numele
comercial. Rea-credinţă, conţinutul noţiunii, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de
practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009,
pp. 847-856.
Marcă. Acţiune în contrafacere. Nume comercial, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2009, pp. 856-861.
Marcă. Acţiune în contrafacere. Risc de confuzie. Inexistenţă în cazul conflictului
mărcii cu un semn nedistinctiv, inscripţionat pe spatele ambalajului produsului, în Curtea
de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 861-871.
Marcă. Acţiune în decădere. Interesul formulării cererii în persoana titularului unei
mărci identice sau similare, înregistrate pe cale internaţională cu excluderea protecţiei pe
teritoriul României, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie
civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 871-879.
Marcă. Acţiunea în contrafacere. Inexistenţa premisei legale a utilizării fără drept a
unui semn identic/similar, pentru servicii similare, în situaţia în care semnul opus a
dobândit protecţie ca marcă, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară
în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 879-888.
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Marcă. Anularea înregistrării. Similaritate cu o marcă deja înregistrată. Produse
identice/similare. Risc de confuzie, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică
judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 888-898.
Marcă. Cerere de înregistrare. Cesiunea depozitului reglementar. Admisibilitate.
Principiul libertăţii contractuale. Obiect. Dreptul de prioritate la înregistrare, în Curtea de
Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 898-908.
Marcă. Cerere în anularea înregistrării. Semn (expresie) devenit uzual în limbajul
curent. Distinctivitate, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în
materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 908-913.
Marcă. Contestaţie împotriva hotărârii de respingere a cererii de înregistrare.
Înregistrarea ca marcă a uni semn care, la nivel conceptual, reprezintă pentru publicul
avizat un nume de domeniu Internet. Lipsa de distinctivitate, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2009, pp. 913-924.
Marcă. Decăderea din drept. Marcă ce a devenit susceptibilă de a induce publicul în
eroare cu privire la provenienţa geografică a produselor sau a serviciilor pentru care a
fost înregistrată, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie
civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 924-932.
Marcă. Înregistrare. Titular persoană juridică. Principiul specialităţii capacităţii de
folosinţă. Condiţie pentru înregistrarea mărcii. Titular persoană fizică. Intenţia unui
comerţ speculativ cu mărci înregistrate. Rea-credinţă. Sancţiunea anulării, în Curtea de
Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă 2007, Editura Wolters
Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 932-952.
Marcă. Opoziţie la înregistrare. „Persoană interesată”. Persoană juridică ce nu era,
la momentul formulării opoziţiei, titulară a numelui comercial invocat, dar pe care l-a
dobândit ulterior. Interes legitim. Împiedicarea aproprierii cu rea-credinţă a numelui
comercial, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie civilă
2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 952-963.
Marcă. Opoziţie la înregistrare. Analiza riscului de confuzie: similaritatea
produselor, dată de natura acestora. Caracter puternic distinctiv al mărcii anterioare.
Percepţia publică a mărcilor, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară
în materie civilă 2007, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pp. 963-974.
Hyperlink. Pagină web de protest. Marcă de comerţ, în „PR” nr. 6/2003, p. 156.
Libertatea de exprimare în Internet. Dreptul la pseudonim. Hyperlink. Marcă de
comerţ, în „PR” nr. 6/2003, p. 156.
Mărci. Denumire de domeniu. Protecţie juridică, în „PR” nr. 1/2004, p. 172.
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1.6. Decizii ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii privind nume de
domeniu Internet
CONSTANDA Andreia, Nume de domeniu. Semn distinctiv. Conflict cu o marcă
înregistrată. Lipsa similarităţii între serviciile pentru care marca a fost înregistrată şi cele
oferite prin site-ul de internet. Consecinţă. Neîntrunirea cerinţelor acţiunii în contrafacerea mărcii (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 2/2009, pp. 220-227.
ŢUCA Alina Iuliana, Nume domeniu de Internet care include denumirea unei mărci.
Anulare. Aprecierea relei-credinţe (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 228-235.
Nume de domeniu Internet. Conflict cu o marcă anterior înregistrată. Rea-credinţă.
Act de concurenţă neloială. Sancţiuni aplicabile, în Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de
practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007,
pp. 893-900.
Nume de domeniu Internet. Marcă anterioară. Înregistrarea cu re-credinţă a unui
nume de domeniu Internet identic. Cerere privind anularea înregistrării. Rea-credinţă.
Răspundere civilă delictuală. Temei juridic. Dreptul comun. Calitatea procesuală pasivă a
Institutului de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, în Curtea de Apel Bucureşti,
Culegere de practică judiciară în materie civilă 2006, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti,
2007, pp. 900-912.
1.7. Decizii penale în domeniul proprietăţii intelectuale
CURTEA DE APEL CLUJ, Infracţiuni în legi speciale. Dreptul de autor. Participaţie
improprie. Mărfuri pirat. Noţiune, în „Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de practică
judiciară în materie penală pe anul 2007. Repertoriu anual”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2008, pp. 201-205.
GHIŢĂ Georgeta Gabriela; MIHAI Ana; RĂDUCU Georgeta; LITVIN Mihaela,
Buletinul jurisprudenţei. Decizii penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală
pronunţate în anul 2006 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 180-199.
GHIŢĂ Georgeta Gabriela; POP Monica; MIHAI Ana; RĂDUCU Georgeta;
NICOARĂ Cristina; LITVIN Mihaela; PLOPEANU Florin, Buletinul jurisprudenţei.
Culegere de decizii penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală pronunţate în
anul 2007 (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 267-291.
MIHAI Ana, Drept de autor. Difuzarea înregistrărilor sonore ale unui producător,
inclusiv prin închiriere. Încadrare juridică greşită, (Jurisprudenţă), în „RRDPI”
nr. 2/2006, pp. 246-249.
OTAVĂ Monica; MIHAI Ana; PĂSTOREANU Mirela; RĂDUCU Georgeta;
ARJOCA Alexandru, Buletinul jurisprudenţei (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2006,
pp. 203-218.
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PLOPEANU Florin, Aspecte controversate privind elementele constitutive ale
infracţiunii prevăzute de art. 83 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (Jurisprudenţă) în
„RRDPI” nr. 3/2009, pp. 255-268.
POP Monica, Practica parchetelor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, în „RRDPI” nr. 2/2010, pp. 65-74.
POP Monica; LITVIN Mihaela, Buletinul jurisprudenţei. Culegere de decizii penale în
materia drepturilor de proprietate intelectuală pronunţate în anul 2008-2009
(Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2009, pp. 237-254.
POP Monica; LITVIN Mihaela, Buletinul jurisprudenţei (Jurisprudenţă penală), în
„RRDPI” nr. 4/2010, pp. 192-205.
POP Monica; SUTIMAN Liviu; LITVIN Mihaela; RĂDUCU Georgeta; DUMITRESCU Mihaela, Buletinul jurisprudenţei. Culegere de decizii penale în materia
drepturilor de proprietate intelectuală pronunţate în 2007 şi 2008 (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 1/2009, pp. 227-259.
RĂDUCU Georgeta, Drept de autor. Infracţiunea de difuzare neautorizată a
programelor pentru calculator. Greşita încetare a procesului penal (Jurisprudenţă), în
„RRDPI” nr. 2/2006, pp. 239-245.
RISTEA Ion, Aspecte teoretice şi de jurisprudenţă în domeniul dreptului de
proprietate intelectuală, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 244-259.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Programe pentru calculator. Închiriere
de mărfuri pirat. Infracţiune, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 277-279.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Programe pentru calculator. Închiriere
de mărfuri pirat. Reproducere, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală
(3). Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 279-282.
SPINEANU-MATEI Octavia, Drept de autor. Programe pentru calculator. Infracţiuni.
Termen de prescripţie, în SPINEANU-MATEI Octavia, Proprietatea intelectuală (3).
Practică judiciară 2007-2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 282-293.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 274 p.
Drept de autor. Infracţiunea de difuzare a unui program pentru calculator fără a avea
consimţământul titularului dreptului de autor. Latura subiectivă – eroare de fapt şi eroare
de drept, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin
de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005,
pp. 359-360.
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Drept de autor. Infracţiunea de prezentare, într-un loc public, de înregistrări sonore
ale unui producător, BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana,
Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti,
2005, pp. 360-361.
Drept de autor. Infracţiunea de difuzare de opere audiovizuale, fără a avea
consimţământul titularului de drepturi (producătorul de film, în favoarea căruia
funcţionează o prezumţie de cesiune de drepturi de autor). Modul de calculare a
despăgubirilor solicitate de partea civilă, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena
Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale,
Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 361-362.
Drept de autor. Infracţiunile de reproducere şi difuzare neautorizată de programe
pentru calculator. Noţiunea de mandat special pentru introducerea plângerii prealabile.
Elementul material al infracţiunii de difuzare neautorizată de programe pentru calculator.
Latura subiectivă a infracţiunii de difuzare neautorizată de programe pentru calculator, în
BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 351-357.
Drept de autor. Reproducerea neautorizată de programe pentru calculator. Utilizatorul autorizat al programului pentru calculator are dreptul de a face, fără autorizarea
titularului de drepturi, o copie de arhivă sau de siguranţă, precum şi de a testa
funcţionarea programului – limitele acestui drept. Diferenţa între infracţiunea prevăzută
în art. 142 lit. a) din Legea nr. 8/1996 şi contravenţia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 213/2002, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela; MANEA
Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura OSIM,
Bucureşti, 2005, pp. 357-359.
Infracţiunea de contrafacere a modelului sau desenului industrial, prevăzută de
art. 42 din Legea nr. 129/1992, în BURCHEL Nicolae; POPESCU Magdalena Daniela;
MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul proprietăţii intelectuale, Editura
OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 305-307.
Contrafacerea modelului industrial. Încălcarea dreptului la apărare al inculpatului.
Restituirea dosarului penal pentru refacerea urmării penale, în BURCHEL Nicolae;
POPESCU Magdalena Daniela; MANEA Ioana, Buletin de jurisprudenţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, Editura OSIM, Bucureşti, 2005, pp. 307-309.
OTAVĂ Monica, MIHAI Ana, PĂSTOREANU Mirela, RĂDUCU Georgeta,
ARJOCA Alexandru, Desene şi modele. Infracţiunile prevăzute de art. 41 şi art. 42 din
Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor. Corespondentul celor două
infracţiuni se regăseşte în art. 49 şi art. 51 alin. (1) din Legea nr. 129/1992, republicată.
Elemente constitutive, în „RRDPI” nr. 3/2006, pp. 209-210.
Model. Infracţiunea de contrafacere a desenului sau modelului industrial prevăzută
de art. 42 rap. la art. 29 din Legea nr. 129/1992. Nerespectarea termenului de 2 luni

Practică judiciară

585

pentru efectuarea plângerii. Consecinţe, în DUVAC Constantin; ROMIŢAN Ciprian Raul,
Protecţia juridico penală a desenelor şi modelelor, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2009, pp. 267-269.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Expunerea spre vânzare de mărfuri pirat, în
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 80-83.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, CD-uri contrafăcute. Vânzarea produselor
contrafăcute, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic.
Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 83-85.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Deţinerea, în scopul comercializării, de mărfuri
pirat, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere
de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 85-88.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Reproducerea neautorizată a programelor de
calculator. Închiriere de mărfuri pirat, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni
în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2009, pp. 88-91.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de deţinere, în scopuri comerciale,
de mărfuri pirat. Aplicarea legii penale mai favorabile. Suspendarea condiţionată a
executării pedepsei, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul
informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 92-95.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de oferire de mărfuri-pirat în
scopuri comerciale. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 96-97.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Închirierea de mărfuri pirat. Reproducerea
neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator. Elemente constitutive,
în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 98-101.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de deţinere, în scopul distribuirii, de
mărfuri pirat. Sancţiuni administrative. Confiscarea parţială, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 101-105.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Deţinere, în scopul comercializării, de
mărfuri-pirat. Daune materiale şi morale. Confiscarea specială, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 105-114.
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ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de reproducere, difuzare şi
transmitere a unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice
alt procedeu similar, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul
informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
pp. 114-117.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de transmitere a unei opere către
public prin fir, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar. Graţiere, în ZAINEA
Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică
judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 117-122.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de difuzare a unei opere pornografice fără consimţământul titularului dreptului. Amendă penală, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 122-125.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de reproducere a unei opere.
Aplicarea legii penale mai favorabile. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 125-129.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de reproducere a unei opere.
Retragerea plângerii prealabile. Încetarea procesului penal, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 129-132.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de deţinere de mărfuri pirat în
scopul utilizării prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice.
Confiscarea specială, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul
informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
pp. 132-135.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de reproducere neautorizată pe
sisteme de calcul a programelor. Pagubă integral reparată în faza de urmărire penală.
Sancţiuni administrative, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul
informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
pp. 136-139.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de reproducere neautorizată pe
sisteme de calcul a programelor. Sancţiuni administrative. Daune materiale, în ZAINEA
Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică
judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 139-144.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de reproducere a unei opere.
Retragerea plângerii prealabile. Încetarea procesului penal, în ZAINEA Mariana;
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SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 144-146.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de difuzarea a unei opere fără
consimţământul titularului dreptului. Pagubă integral reparată până la pronunţarea
hotărârii. Amendă penală, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul
informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
pp. 147-149.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Difuzarea unei opere fără consimţământul
titularului dreptului. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii, în
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 149-151.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Sechestru asigurător. Amendă penală. Retragerea de pe piaţă a programului Windows 95 „echivalează” cu autorizarea reproducerii,
în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 151-154.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de instalare şi stocare neautorizată
a programelor de calculator. Amendă cu caracter administrativ, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 154-157.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de instalare şi stocare neautorizată
a programelor de calculator. Amendă cu caracter administrativ. Retragerea de pe piaţă a
programului Windows 95 nu echivalează cu autorizarea reproducerii, în ZAINEA
Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică
judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 157-160.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de oferire de mărfuri pirat în
scopuri comerciale şi promovarea de mărfuri pirat. Suspendarea condiţionată a executării
pedepsei. Confiscare specială, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în
domeniul informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
pp. 161-164.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de realizare în scopuri comerciale
de mărfuri-pirat şi de promovare de mărfuri-pirat prin mijloace electronice şi mass-media.
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Respingerea cererii de acordare de
daune materiale, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul
informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp.
164-168.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de realizare în scopuri comerciale
de mărfuri pirat şi de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor de
calculator. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în ZAINEA Mariana;
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SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 168-172.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Închirierea de mărfuri pirat. Elemente
constitutive, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic.
Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 172-174.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de realizare în scopuri comerciale
de mărfuri pirat, oferire spre vânzare de mărfuri pirat prin mijloace electronice de
comunicare, de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor de
calculator. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în ZAINEA Mariana;
SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 174-179.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de realizare în scopuri comerciale
de mărfuri pirat şi de reproducere neautorizată prin rulare pe sisteme de calcul a
programelor de calculator. Achitare. Respingerea cererii de acordare de daune morale, în
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp179-185.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de oferire şi distribuire de
mărfuri-pirat în scop comercial. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei
închisorii, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic.
Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 185-189.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunea de difuzare a prestaţiei unui artist şi
de difuzare a înregistrărilor sonore ale unui producător. Suspendarea condiţionată a
executării pedepsei închisorii, în ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în
domeniul informatic. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
pp. 189-191.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiunile de realizare în scopuri comerciale
de mărfuri pirat şi de promovare de mărfuri pirat prin anunţuri publice şi mijloace
electronice. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Respingerea acţiunii civile, în
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de
practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 191-195.
ZAINEA Mariana; SIMION Raluca, Locul de citare. Citare prin afişare, în ZAINEA
Mariana; SIMION Raluca, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică
judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 196198.
1.8. Studii de caz în domeniul proprietăţii intelectuale
KÖRÖŞI Liliana-Zoleta, Studiu de caz privind apărarea drepturilor mărcilor şi
modelelor industriale, prezentat în cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
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KÖRÖŞI Liliana-Zoleta, Aspecte practice privind proba notorietăţii mărcii, lucrare
prezentată la Seminarul „Aspecte teoretice şi practice din activitatea instituţiilor şi
organismelor cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, 19-20 aprilie
2007.
PAVEL Perju, Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi
de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 195-212.
PERJU Pavel, Marcă. Caracterul distinctiv a semnului utilizat ca marcă. Înţeles, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 199-200.
PERJU Pavel, Marcă. Interzicerea folosirii unor semne identice sau asemănătoare cu
marca înregistrată, care ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie. Înţeles, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 200-201.
PERJU Pavel, Dreptul la marcă. Stingerea prin decădere. Persoană interesată în a o
cere. Înţeles, în Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de
proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 201-202.
PERJU Pavel, Marcă înregistrată fraudulos. Efectele constatării nulităţii absolute a
înregistrării cu privire la dreptul subdobânditorului din actul de cesiune subsecvent, în
Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi de proprietate
intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008, pp. 202-203.
PERJU Pavel, Nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia.
Acţiune în justiţie, în Probleme de drept civil şi procesual civil din practica Secţiei civile şi
de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „D” nr. 10/2008,
pp. 203-204.
POPESCU Tiberiu, Jurisprudenţa europeană în conflictul mărci-nume de domeniu.
Studii de caz, în „RRPI” nr. 1/2004, pp. 42-45.
POPESCU Tiberiu, Evitarea încălcării drepturilor conferite de brevetul de invenţie.
Studii de caz, în „RRPI” nr. 2/2006, pp. 25-29.
RODINGER Pedro, Revizuirea deciziilor de declarare a nulităţii în 2006 privind
modele comunitare înregistrate (RCD), în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 12-30.
ROGERS Christy, Opoziţii la înregistrarea de mărci în Regatul Unit: Hotărârea
SPECIAL EFFECTS, în „RRDPI” nr. 2/2008, pp. 9-11.
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SAVU Mariana Liliana, Remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi
pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora de către distribuitorii prin
cablu. Organismul de gestiune colectivă. Excepţii. Studiu de caz, în „RRDPI” nr. 3/2008,
pp. 92-102.
STOICA Elena, Criterii de apreciere a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de
asociere. Studiu de caz, în „RRPI” nr. 2/2007, pp. 23-30.
STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi nume comercial. Studiu de caz, în „RRPI”
nr. 3/2007, pp. 35-42.
STOICA Elena, Aprecierea riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere. Studii
de caz, lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului
mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august 2007.
STOICA Elena, Distinctivitatea intrinsecă. Studii de caz, lucrare prezentată în cadrul
Seminarului „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
STOICA Elena, Conflictul dintre marcă şi nume comercial. Studiu de caz, în
„RRDPI” nr. 3/2007, pp. 72-79.
STOICA Elena, Din cazuistica Comisiei de Reexaminare Mărci, în „RRPI” nr.
5/2009, pp. 17-23.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Marca notorie. Marca de renume. Studii de caz,
lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora,
22-24 august 2007.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Conflictul marcă – indicaţie geografică. Studii
de caz, lucrare prezentată la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap
Aurora, 22-24 august 2007.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Regimul juridic al mărcilor notorii şi al
mărcilor de renume. Studiu de caz, în „RRPI” nr. 5/2007, pp. 50-59.
STOICA Elena; SOLZARU Carmen, Regimul juridic al mărcilor notorii şi al
mărcilor de renume. Studii de caz (II), în „RRPI” nr. 6/2007, pp. 36-62.
STOICA Elena; UHR Mihaela, Conflictul marcă – drept de autor, lucrare prezentată
la Seminarul „Studii de caz în aplicarea dreptului mărcilor”, Cap Aurora, 22-24 august
2007.
TANISLAV Elena, Studii de caz instrumentate de organele de poliţie, prezentat în
cadrul Simpozionului „Contrafacerea şi protecţia mărcilor, desenelor şi modelelor
industriale”, Eforie Nord, 19-20 mai 2006.
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TURICĂ Marin, Studiu de caz: „Fabrica”, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului
„Contrafacerea şi piratarea în domeniul proprietăţii intelectuale”, Ediţia a XVII-a,
organizat de ROMINVENT şi OSIM, Sibiu, 28-30 octombrie 2015.
1.9. Diverse materiale referitoare la practica judiciară
CREŢU Sorina, Riscul de confuzie şi contrafacerea prin profitarea de caracterul
distinctiv al unei mărci de renume. Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene. De la cazul Arsenal la cazul privind mărcile Miracle, Tresor,
Anais Anais şi Noa, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului „Contrafacerea în
domeniul proprietăţii intelectuale”, Mangalia, 18-20 noiembrie 2009.
CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE, Limitările răspunderii civile cu
privire la accesul liber la reţelele de internet wireless, cauza C-484/14, McFadden c. Sony
Music Germany GMBH (trimitere prejudicială), în „PR” nr. 4/2016, pp. 129-132.
GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte din practica judiciară a instanţelor române în
materia mărcilor, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional „Marca, desenul
şi modelul comunitar” organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI şi alţii, Constanţa,
23 mai 2008.
GHEORGHIU Gheorghe, Protecţia invenţiilor. Jurisprudenţă, în „RRDPI” nr. 4/2005,
pp. 92-110.
GHEORGHIU Gheorghe, Examen al jurisprudenţei privind invenţiile, în „RRDPI”
nr. 4/2006, pp. 34-53.
GHEORGHIU Gheorghe, Aspecte din practica judiciară privind marca comunitară,
în „RRDPI” nr. 3/2008, pp. 19-26.
JORA Cristian; ALBERT Ştefan, Aspecte cu privire la protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală. Probleme în practica instanţelor de judecată 2001-2003, în
„RRDPI” nr. 1/2005, pp. 7-24.
KÖRÖŞI Liliana-Zoleta, Admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în materia proprietăţii industriale (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 3/2005, pp. 81-113.
MUŞAN Mihaela, Conflict între marcă şi nume comercial. Invocarea încălcării
dreptului de folosire asupra mărcii, (Jurisprudenţă) în „PR” nr. 4/2015, pp. 105-112.
POPESCU Magda, Aspecte din practica judiciară europeană referitoare la remuneraţia compensatorie pentru copia privată, în „RRDPI” nr. 4/2009, pp. 75-119.
SAVU Mariana Liliana, Competenţa de judecată a litigiilor ce au ca obiect drepturile
băneşti cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi (Jurisprudenţă), în „RRDPI” nr. 4/2008,
pp. 177-188.
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2. Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia
de neconstituţionalitate a unor prevederi din legislaţia
privind proprietatea intelectuală
1.1. Decizii referitoare la legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 180 din 10 octombrie 2000 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 - 112 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a deciziilor nr. 9/1997 şi nr. 10/1997 ale
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 8
decembrie 2000.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 253 din 28 noiembrie 2000 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 261 din 22 mai 2001.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 338 din 4 decembrie 2001 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 14 ianuarie
2002.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 4 din 15 ianuarie 2002 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată, publicată în Monitorul
Oficial nr. 148 din 27 februarie 2002.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 101 din 26 martie 2002 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 - 112 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 din 4 iunie
2002.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 110 din 13 martie 2003 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) şi ale art. 107 din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr.
222 din 3 aprilie 2003.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 412 din 6 noiembrie 2003 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 842 din 26
noiembrie 2003.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 15 din 22 ianuarie 2004 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (1) lit. a) şi c), ale art. 131 şi
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ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
publicată în Monitorul Oficial nr. 118 din 10 februarie 2004.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 273 din 24 iunie 2004 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 717 din 9 august 2004.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 368 din 28 septembrie 2004 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile
audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, aprobată prin Legea
nr. 213/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 1039 din 10 noiembrie 2004.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 541 din 7 decembrie 2004 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 81 din
25 ianuarie 2005.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 661 din 8 decembrie 2005 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 81 din
30 ianuarie 2006.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 88 din 7 februarie 2006 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 213 din
8 martie 2006.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 274 din 21 martie 2006 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 alin. (6) şi art. 1311 alin. (2) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 344 din 17 aprilie 2006.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 794 din 9 noiembrie 2006 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru şi art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind
drepturile de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din
17 ianuarie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 899 din 5 decembrie 2006 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Protocolului referitor la Metodologia
privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie
pentru copiator format A4 şi ale art. 1071 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 23 ianuarie 2007.
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 5 din 9 ianuarie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32
alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative
a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din
31 ianuarie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 75 din 8 februarie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, precum şi a dispoziţiilor art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) şi h) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 122 din 19 februarie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 174 din 6 martie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), art. 32 alin. (3) şi
art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii
administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 227 din 13 martie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie
2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 274 din 22 martie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 301 din 7 mai 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 504 din 29 mai 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 461
din 9 iulie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 783 din 20 septembrie 2007 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34, art. 109, art. 123, art. 129 şi
art. 134 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în
Monitorul Oficial nr. 741 din 1 noiembrie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 812 din 27 septembrie 2007 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 714 din 23 octombrie 2007.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.031 din 13 noiembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
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proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial
nr. 10 din 7 ianuarie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.101 din 16 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2) şi art. 1399 din
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.349 din 9 decembrie 2008 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 29
decembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 291 din 3 martie 2009 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (3) şi (10) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr.
187 din 25 martie 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 300 din 3 martie 2009 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. e), din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 188 din 26 martie 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 596 din 14 aprilie 2009 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.139 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial nr. 357 din 27 mai 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 853 din 9 iunie 2009 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 501
din 21 iulie 2009.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 281 din 24 februarie 2011 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial
nr. 462 din 1 iulie 2011.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 632 din 12 mai 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 18 iulie 2011.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 677 din 13 noiembrie 2014 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 76 din 29 ianuarie
2015.
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.114 din 8 septembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 47 din
20 ianuarie 2012.
1.2. Decizii referitoare la legislaţia privind brevetele de invenţiile
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 42 din 12 februarie 2002 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a art. 66 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele
de invenţie şi a Regulii nr. 53 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 2
aprilie 2002.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.283 din 25 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din
17 decembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 139 din 8 februarie 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind
brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 348 din 19 mai 2011.
1.3. Decizii referitoare la legislaţia privind desenele şi modelele
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 315 din 20 noiembrie 2001 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.24 şi 25 din Legea nr. 129/1992
privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 44
din 22 ianuarie 2002.
1.4. Decizii referitoare la legislaţia privind mărcile şi indicaţiile geografice
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 279 din 29 octombrie 2002 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 902
din 12 decembrie 2002.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 715 din 17 iunie 2008 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 şi art. 83 alin. (2) din Legea
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 566
din 28 iulie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.105 din 16 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. a) şi art. 35 din Legea
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 789
din 25 noiembrie 2008.

Practică judiciară

597

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.214 din 11 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice şi art. 11 din Legea nr. 344/2005 privind unele
măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul
operaţiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial nr. 822 din 8 decembrie 2008.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 688 din 31 mai 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 537 din 29 iulie 2011.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 708 din 31 mai 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 537
din 29 iulie 2011.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.073 din 14 iulie 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 1
noiembrie 2011.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 478 din 18 iunie 2015 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 609 din 12
august 2015.
1.5. Decizii referitoare la legislaţia privind combaterea concurenţei neloiale
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 208 din 14 aprilie 2005 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991
privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15
iunie 2005.
1.6. Decizii referitoare la legislaţia conexă proprietăţii intelectuale
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.437 din 25 octombrie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr.
214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind
asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul
Oficial nr. 901 din 20 decembrie 2011.
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, Decizie nr. 1.494 din 15 noiembrie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 35/1994
privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii şi de divertisment, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 18 ianuarie 2012.
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ABREVIAR
AIPPI
AGIR
ARIES
alin.
art.
ASDPI
ASE
BC
BD
BEL
BJ
BOPI
CJCE
C. civ.
C. pen.
C. pr. civ.
C. pr. pen.
f.a.
HCM
HG
GATT
IE
II
ÎCCJ
JN
lit.
LP
M. Of.
OEB
nr.
OHIM
OMC
OMPI
ORDA
OSIM
OUG
p.
pp.
PCT
PL
PPL
PR
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Asociaţia Internaţională pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
Asociaţia Generală a Inginerilor din România
Asociaţia Firmelor de Electronică şi Software din România
alineatul/alineatele
articol
Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Academia de Studii Economice
Buletinul Casaţiei
Buletin Documentar
Buletin Economic şi Legislativ
Buletinul Jurisprudenţei
Buletin Oficial de Proprietate Industrială
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
Codul civil
Codul penal
Codul de procedură civilă
Codul de procedură penală
fără an precizat
Hotărârea Consiliului de Miniştri
Hotărârea guvernului
Acordul General asupra Tarifelor Vamale şi Comerţ
Inventică şi Economie
Invenţii şi Inovaţii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Justiţia Nouă
litera/literele
Legalitatea Populară
Monitorul Oficial al României, Partea I
Organizaţia Europeană de Brevete
numărul
Oficiul pentru Armonizare pentru Piaţa Internă
Organizaţia Mondială a Comerţului
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
pagina
paginile
Tratatul de cooperare în domeniul brevetului de invenţie
Pro Lege
Pro Patria Lex
Pandectele Române

Practică judiciară

PS
RDM
RDP
RE
RF
RJ
RRD
RRDA
RDPr.
RRDE
RRDP
RRPI
RRDPI
RRSI
RSSU
RSJ
SCJ
SDR
ŞSPR
TE
TRIPS
UE
UPOV
VE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Pandectele Săptămânale
Revista de Dreptul Muncii
Revista de Drept Penal
Revista Economică
Revista de Filozofie
Revista Juridică
Revista Română de Drept
Revista Română de Drept al Afacerilor
Revista de Drept Privat
Revista Română de Drept European
Revista Română de Drept Privat
Revista Română de Proprietate Industrială
Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Revista Română de Studii Internaţionale
Revista de Studii socio-umane
Revista de Ştiinţe juridice
Studii şi Cercetări Juridice
Studii de Drept Românesc
Ştiinţele Sociale şi Politice din România
Tribuna Economică
Acordul TRIPS formează Anexa 1C la Acordul privind constituirea
Organizaţiei Mondiale de Comerţ
– Uniunea Europeană
– Uniunea Internaţională pentru Protecţia Soiurilor de Plante
– Viaţa Economică
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