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Din partea autorului 

 
De i Albert Einstein spunea c  „secretul creativit ii const  în a ti cum s - i ascunzi 

sursele”, succesul primelor dou  edi ii ale lucr rii „Dreptul propriet ii intelectuale. 
Bibliografie selectiv ” m-a determinat s  fac o revizuire i completare a edi iei a II-a, 
ap rut  în anul 2010 (tot sub egida i cu sprijinul Asocia iei tiin ifice de Dreptul 
Propriet ii Intelectuale), i s  o pun la dispozi ia celor interesa i. 

Cei care vor r sfoi pentru prima dat  aceast  nou  edi ie a lucr rii „Dreptul pro-
priet ii intelectuale. Bibliografie selectiv ” se vor întreba, probabil, cui folose te aceast  
în iruire de nume i indica ii asupra titlurilor unor c r i, articole sau studii din domeniul 
dreptului propriet ii intelectuale, a datei i locului apari iei acestora. 

R spunsul la aceast  posibil  întrebare îl voi da tot eu, citând din operele unora dintre 
cei mai de seam  speciali ti români sau str ini în materie: 

– o carte despre bibliografie, spune specialistul francez Marcelle Beaudiquez, „ofer  
informa ii rapide i exacte speciali tilor în materie, localizeaz  documentele i orienteaz  
cititorul c tre alte centre documentare care pot r spunde mai bine cerin elor sale”1; 

– bibliografia, în opinia profesorului Barbu Theodorescu, „este un mijloc de informare 
rapid  i complet  în munca tiin ific . Pentru orice problem , pentru orice preocupare, 
cititorul este urm rit de grija unei document ri cât mai ample, cât mai actuale, vrând s  
cunoasc  tradi ia i noul în tiin , art , literatur , în orice domeniu de activitate 
uman ”2; 

– în lumea c r ilor, spunea Louise-Noëlle Malclès, bibliografia este la fel de impor-
tant , cum este, de exemplu, „busola exploratorului sau rigla de calcul a inginerului, 
pentru c  le deschide calea descoperirilor…”3; 

– lucr rile bibliografice, men iona Cristina Popescu, conferen iar universitar doctor în 
cadrul Universit ii Bucure ti, „reprezint  unica modalitate viabil  prin care societatea î i 
poate satisface necesarul de informa ie f r  a contraveni cerin elor impuse de economia 
de timp. Din aceast  perspectiv , contribu iile bibliografice la accelerarea progresului 
culturii i civiliza iei sunt imperios necesare”4. 

La fel ca i în primele dou  edi ii, am dorit s  semnalez i s  fac cunoscut, atât cât am 
reu it, cine, ce, unde, când, cum i cât a scris i publicat în România în domeniul pro-
priet ii intelectuale, apreciat , pe bun  dreptate, de profesorul Viorel Ro  a fi „ramura de 
drept cu cea mai spectaculoas  evolu ie în ultimul secol”5. 

 
Noua edi ie a lucr rii este structurat  în 6 p r i i include 3.187 de referin e biblio-

grafice (în primele dou  edi ii au fost men ionate 2.338 de referin e) privind lucr ri 

                                                 
1 Marcelle Beaudiquez, Guide de bibliographie générale, Munchen, K.G. Saur, 1989, pp. 29-30. 
2 Barbu Theodorescu, Istoria bibliografiei române ti, Editura Enciclopedic  Româneasc , Bucure ti, 

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 prefa  – O cauz  câ tigat  pentru proprietatea intelectual : bibliografia 

specializat , în Ciprian Raul Romi an, Dreptul propriet ii intelectuale. Bibliografie selectiv , Edi ia a II-a 
rev zut  i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2010, p. 9. 

5 Viorel Ro , Contrafacerea i plagiatul în materia dreptului de autor. Retrospectiv  istoric  i încercare 
de definire, în „Revista român  de dreptul propriet ii intelectuale” nr. 1/2004, p. 89.  
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elaborate, publicate ori prezentate în cadrul unor evenimente tiin ifice în România  
de 2.975 de autori români sau str ini în perioada 13 aprilie 1862 – 31 decembrie 2017: 

 
PARTEA I 
Bibliografie selectiv  român  în domeniul propriet ii intelectuale publicat  sau 

prezentat  în cadrul unor simpozioane, seminarii, colocvii, cursuri  
1. Bibliografie selectiv  român  în domeniul propriet ii intelectuale – în ordinea 

alfabetic  a autorilor 
2. Tratate, teze de doctorat, cursuri, monografii, dic ionare, culegeri de practic  

judiciar , culegeri de acte normative în domeniul propriet ii intelectuale 
3. Studii elaborate i prezentate în cadrul unor simpozioane, seminarii na ionale, 

mese rotunde, colocvii etc. 
 
PARTEA a II-a 
Bibliografie selectiv  român  în domeniul dreptului de autor, a drepturilor 

conexe i a drepturilor sui - generis ale fabrican ilor bazelor de date   
1. Bibliografie selectiv  român  în domeniul dreptului de autor, a drepturilor 

conexe i a drepturilor sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date  
2. Bibliografie selectiv  român  în domeniul criminalit ii informatice. 
 
PARTEA a III-a 
Bibliografie selectiv  român  în domeniul propriet ii industriale  
1. În categoria crea iilor noi tehnice sau estetice, asociate produselor industriale  
1.1. În domeniul inven iilor 
1.2. În domeniul modelelor de utilitate 
1.3. În domeniul brevetelor pentru noi soiuri de plante 
1.4. În domeniul desenelor i modelelor 
1.5. În domeniul topografiilor de produse semiconductoare 
1.6. În domeniul know-how-ului 
2. În categoria semnelor distinctive ale activit ii de comer   
2.1. În domeniul m rcilor de fabric , de comer  sau de servicii 
2.2. În domeniul indica iilor geografice (indica iile de provenien  i denumirile de 

origine) 
2.3. În domeniul firmelor i emblemelor 
 
 PARTEA a IV-a 
1. Bibliografie selectiv  român  în domeniul concuren ei neloiale  
 
PARTEA a V-a 
1. Bibliografie selectiv  român  în domeniul francizei  
 
PARTEA a VI-a 
Practic  judiciar . Decizii ale instan elor de judecat . Studii de caz. Decizii ale 

Cur ii Constitu ionale referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a unor pre-
vederi din legisla ia privind proprietatea intelectual   
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1. Practic  judiciar . Decizii ale instan elor de judecat . Studii de caz  
1.1. Lucr ri (c r i) de practic  judiciar  în domeniul propriet ii intelectuale 
1.2. Decizii ale instan elor de judecat  pronun ate în litigii privind dreptul de autor i 

drepturile conexe 
1.3. Decizii ale instan elor de judecat  pronun ate în litigii privind inven iile i 

realiz rile tehnice 
1.4. Decizii ale instan elor de judecat  pronun ate în litigii privind desenele i 

modelele 
1.5. Decizii ale instan elor de judecat  pronun ate în litigii privind m rcile i indica iile 

geografice 
1.6. Decizii ale instan elor de judecat  pronun ate în litigii privind nume de domeniu 

Internet 
1.7. Decizii penale în domeniul propriet ii intelectuale 
1.8. Studii de caz în domeniul propriet ii intelectuale 
1.9. Diverse materiale referitoare la practica judiciar  
 
2. Decizii ale Cur ii Constitu ionale referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a 

unor prevederi din legisla ia privind proprietatea intelectual   
1.1. Decizii referitoare la legisla ia privind dreptul de autor i drepturile conexe 
1.2. Decizii referitoare la legisla ia privind brevetele de inven iile 
1.3. Decizii referitoare la legisla ia privind desenele i modelele 
1.4. Decizii referitoare la legisla ia privind m rcile i indica iile geografice 
1.5. Decizii referitoare la legisla ia privind combaterea concuren ei neloiale 
1.6. Decizii referitoare la legisla ia conex  propriet ii intelectuale 
 
Comentariile asupra prezentei edi ii a lucr rii „Dreptul propriet ii intelectuale. 

Bibliografie selectiv ” cred c  vor fi diverse. Dincolo, îns , de eventualele vorbe bune sau 
de criticile ce se vor aduce c r ii de fa , sunt convins c  prin cuprinderea în acest volum a 
unui num r semnificativ de referin e bibliografice române din domeniul dreptului 
propriet ii intelectuale se faciliteaz , a a cum am mai ar tat, accesul celor interesa i 
(cercet tori, cadre didactice, studen i, masteranzi, judec tori, procurori, avoca i, consilieri 
juridici, consilieri în proprietate industrial  etc.) la acest „tezaur cultural”, cum îl nume te 
Cristina Popescu6, acumulat de România în aproape 155 de ani de existen  a acestor 
drepturi în ara noastr .  

i pentru realizarea acestei edi ii au fost consultate atât surse primare (teze de doctorat, 
tratate, cursuri, monografii, dic ionare, culegeri de practic  judiciar , culegeri de legisla ie, 
reviste tiin ifice, materiale elaborate i prezentate în cadrul unor simpozioane, seminarii, 
mese rotunde, cursuri, comunic ri tiin ifice etc.), cât i alte surse (cataloage, bibliografii, 
repertorii, fi iere etc.) aflate în urm toarele biblioteci publice sau private: Biblioteca 
Academiei Române, Biblioteca Na ional  a României, Biblioteca Central  Universitar , 
Biblioteca Institutului de Cercet ri Juridice „Andrei R dulescu” din cadrul Academiei 
Române, Biblioteca Uniunii Juri tilor din România, Biblioteca Baroului Bucure ti, 
Biblioteca Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Biblioteca Oficiului de Stat pentru 

                                                 
6 Cristina Popescu, Pledoarie pentru bibliografie, în „Studii de biblioteconomie i tiin a inform rii”, 

Editura Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, vol. 11/2007, 2008, p. 160. 
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Inven ii i M rci, Biblioteca Asocia iei tiin ifice de Dreptul Propriet ii Intelectuale, 
Biblioteca Universit ii „Nicolae Titulescu” din Bucure ti, Biblioteca Universit ii 
„Româno-Americane”, Biblioteca SCPA „Ro  i Asocia ii” i Biblioteca personal  a 
autorului. 

tiind c  nu exist  c r i inutile, dar nici c r i perfecte, cer cuvenitele scuze dac  în 
paginile de fa  nu ve i g si un reper bibliografic care v  intereseaz  i, de aceea, voi 
aprecia, în mod deosebit, orice semnalare cu privire la omisiuni ori inadverten e, 
asigurându-v  c  m  voi str dui s  le completez într-o edi ie viitoare.  

Orice sugestie referitoare la aceast  edi ie sau încredin area unor materiale biblio-
grafice ce vor fi incluse într-o viitoare lucrare se poate face la adresa de e-mail a Asocia iei 

tiin ifice de Dreptul Propriet ii Intelectuale: office@asdpi.ro. 
Pentru toate acestea v  mul umesc anticipat. 
 

Ciprian Raul Romi an 



Domeniul propriet ii intelectuale 13 
 

PARTEA I  
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIV  ROMÂN  ÎN DOMENIUL 
PROPRIET II INTELECTUALE PUBLICAT   

SAU PREZENTAT  ÎN CADRUL UNOR SIMPOZIOANE, 
SEMINARII, COLOCVII, CURSURI 

 
 
1. Bibliografie selectiv  român  în domeniul propriet ii intelectuale  

– în ordinea alfabetic  a autorilor – 
 

A 
 
ACSINTE Mihai, Piesa auto „after market”, produs original sau contraf cut?, lucrare 

prezentat  în cadrul Simpozionului „Contrafacerea i piratarea în domeniul propriet ii 
intelectuale”, Edi ia a XVII-a, organizat de ROMINVENT i OSIM, Sibiu, 28-30 
octombrie 2015. 

 
ADAM Nicolaie, Dobândirea de c tre marc  a caracterului distinctiv prin folosire, în 

„D” nr. 10/2010, pp. 112-146. 
  
ADOCHI EI Cristian, Infrac iuni pe Internet: H r uirea electronic , în „D” nr. 7/2002, 

pp. 49-52. 
 
ADOCHI EI Cristian, Infrac iuni 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 

prezentat  în cadrul Seminarului organizat de Ambasada SUA în România, Bucure ti, 3-4 
octombrie, 2007. 

 
ALBERT tefan; JORA Cristian, Aspecte cu privire la protec ia drepturilor de 

proprietate intelectual . Probleme din practica instan elor de judecat  2001-2003, în 
„RRDPI” nr. 1/2005, pp. 7-24. 

 
ALBU Oana, Numele de domeniu nu reprezint  un drept anterior de proprietate 

industrial , în „RRPI” nr. 1-2/2012, pp. 83-85. 
 
ALBU Oana; GRECU Elena, M rcile notorii i cele uzuale, în „RRPI” nr. 5-6/2012, 

pp. 95-97. 
 
ALBU EL Irina; BUDILEANU Cristiana, Proprietate intelectual . Drepturi de 

autor. M rci, Brevete. Jurispruden  CJUE în procedura trimiterilor preliminare, 
Volumul I, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2016, 258p. La pp. 255-258 Index legisla ie.  
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ALDESCU Adriana, Protec ia în str in tate a inven iilor române ti, Studiu prezentat 
la Simpozionul OSIM „Protec ia inven iilor, desenelor i modelelor industriale în 
România”, Sibiu, 18-21 octombrie 2005. 

 
ALDOIU Mircea, Scurt  istorie a avia iei române, în „RRPI” nr. 4/2003, pp. 45-54. 
 
ALECSANDRU Petre; ALECSANDRU tefan, M surarea energiei termice, în 

„RRPI” nr. 1/ 2005, pp. 58-64. 
 
ALECU Gheorghe; BARB NEAGR  Alexei, Reglementarea penal  i investigarea 

criminalistic  a infrac iunilor din domeniul informatic, Editura Pinguin Book, Bucure ti, 
2006, 271 p. Bibliografie la pp. 263-271. 

 
ALEXANDRU Veronica, Protec ia interna ional  a dreptului de autor, Editura Pro 

Universitaria, Bucure ti, 2009, 229 p. Bibliografie la pp. 219-229. 
 
ALEXE Vlad, Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale i dezvoltarea 

economico-social , în „IE” nr. 9/2002, pp. 56-61. 
 
AMBRU  B., Dezvoltarea mi c rii de inven ii i inova ii în R.P. R., Institutul de 

Informare i Documentare Tehnic , Bucure ti, 1965. 
 
AMZA Tudor; AMZA Cosmin Petronel, Criminalitatea informatic , Editura Lumina 

Lex, Bucure ti, 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 înregistr ri i brevete – scurt  prezentare, în 

„RRPI” nr. 1/1995, pp. 30-31. 
 
ANDRONACHE Paul, Câteva considera ii legate de depunerea unei cereri interna-

ionale 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 fabrican ilor bazelor de date 

(II), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 48-55. 
 
ANECHITOAE Constantin, Introducere în dreptul propriet ii intelectuale, edi ia a 

2-a, Editura Bren, Bucure ti, 2008, 338 p. Bibliografie la pp. 330-338. 
 
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date 

(III), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 33-43. 
 
ANECHITOAE Constantin, Avantajele protec iei desenelor i modelelor comunitare, 

lucrare prezentat  în cadrul Simpozionului interna ional „Marca, desenul i modelul comu-
nitar”, organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI i al ii, Constan a, 23 mai 2008. 
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ANECHITOAE Constantin, Drepturile privind desenele i modelele comunitare, 
lucrare prezentat  în cadrul Simpozionului interna ional „Marca, desenul i modelul 
comunitar”, organizat de Universitatea „OVIDIUS”, ASDPI i al ii, Constan a, 23 mai 
2008. 

  
ANECHITOAE Constantin, Drepturile sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date 

(IV), în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 89-94. 
 
ANECHITOAE Constantin, Introducere în dreptul propriet ii intelectuale, edi ia a 

4-a, Editura Bren, Bucure ti, 2009, 352 p. Bibliografie la pp. 341-352. 
 
ANECHITOAE Constantin, Operele „orfane” i operele anonime, în „RRDPI”  

nr. 2/2009, pp. 47-58. 
 
ANECHITOAE Constantin; B L NESCU Diana, Contractul de franchising 

(franciz ) (I), în „RRDPI” nr. 3/2007, pp. 152-159. 
 
ANECHITOAE Constantin; B L NESCU Diana, Contractul de franchising 

(franciz ) (II), în „RRDPI” nr. 4/2007, pp. 145-156. 
 
ANECHITOAE Constantin; PETRESCU Teodosie, Predica – oper  cu caracter 

religios, protejat  prin dreptul de autor (I), în „RRDPI” nr. 1/2010, pp. 43-51. 
 
ANECHITOAE Constantin; PETRESCU Teodosie, Predica – oper  cu caracter 

religios, protejat  prin dreptul de autor (II), în „RRDPI” nr. 4/2010, pp. 24-37. 
 
ANECHITOAE Constantin; STAN M d lina; CASAPU Mariana, Drepturile sui 

generis ale fabrican ilor de baze de date (I), în „RRDPI” nr. 2/2007, pp. 32-39. 
 
ANECHITOAE Constantin; ST NESCU Mihaela, Considera ii privind contractul de 

franciz , în „RRDPI” nr. 1/2008, pp. 164-175. 
 
ANGELESCU Anca, Licen ele obligatorii în domeniul inven iilor, în „II” nr. 4/1990, 

pp. 96-97. 
 
ANGHEL Doina, Brevetarea în domeniul medical i al biotehnologiilor, în „RRPI” 

nr. 5/1998, pp. 13-18. 
 
ANGHEL Radu-Nicolae, Criteriul nout ii în contextul legisla iei privind inven iile, în 

„RRPI” nr. 3/2003, pp. 17-21. 
 
ANGHENI Smaranda, Câteva aspecte privind fondul de comer  în dreptul francez i 

român comparat, în „SDR” nr. 3-4/1996, pp. 243-260. 
 
ANTONIU Dan, Construc ii multicelulare, lucrare prezentat  în cadrul Seminarului 

„Henri Coand , 130 de ani de la na tere”, organizat de OSIM, Bucure ti, 18 mai 2016. 
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ANTONIU George, Infrac iuni în leg tur  cu folosirea calculatoarelor, în „SDR”  
nr. 3/1992, pp. 227-244. 

 
ANTONIU George, Reforma penal  i ocrotirea valorilor fundamentale ale societ ii, 

în „RDP” nr. 2/1996, pp. 9-17. 
 
ANTONIU George, Reflec ii asupra crimei organizate, în „RDP” nr. 3/1997,  

pp. 35-46. 
 
ANTONIU George, Delicte contra propriet ii intelectuale, în noul Cod penal. Codul 

penal anterior. Studiu comparativ, Editura All Beck, Bucure ti, 2004, pp. 425-432. 
 
ANTONIU George, Delicte contra datelor i sistemelor informatice, în noul Cod 

penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ, Editura All Beck, Bucure ti, 2004,  
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