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This article is intended to enlarge the knowledges on copyright of the readers, and 

especially to clarify what is the place of the works of fi ne arts in the system of the 

objects of legal protection in the Republic of Moldova. 

The author tries to identify this category of human creations in three distinct institu-

tions of the private law, that are: civil law, intellectual property law and copyright

În ştiinţa dreptului de autor, în special de drept continen-

tal, este general acceptat că centrul de gravitaţie în orice 

sistem de drept de autor este însuşi autorul (sau succe-

sorul lui) şi de aceea drepturile subiective, care apar în 

legătură cu operele create de el, sînt focusate, în primul 

rînd, în jurul lui. Deci, observăm că opera, ca rezultat al 

activităţii productive a creierului uman, este un bun asu-

pra căruia sînt îndreptate toate interesele participanţilor 

la relaţiile ce apar în legătură cu acesta. Iar ceea ce pro-

tejează dreptul în general (şi, în special, dreptul privat), 

sînt interesele persoanelor participante la circuitul civil 

şi nu opera ca produs material. Iată de ce dreptul nici nu 

îşi pune sarcina de a face regulă în amalgamul varietăţii 

de opere; or, indiferent de faptul este ea o operă litera-

ră, ştiinţifi că sau artistică, ea va trezi aceleaşi interese şi 

va condiţiona necesitatea instituirii aceloraşi reglemen-

tări juridice. Considerăm că anume aceasta şi constituie 

motivul de bază care explică ne-amestecul dreptului în 

procesul de creare, de estimare a valorii, de clasifi care a 

operelor. Aceasta este sarcina teoriilor ramurale ale ar-

telor, cu rezultatele cărora dreptul operează în procesul 

de reglementare a relaţiilor ce ţin de aceste opere. Deci, 

reglementînd relaţiile ce ţin de operele literare, ştiinţifi -

ce şi de artă, inclusiv de artă plastică, dreptul, în funcţie 

de intersectarea în fenomenul „operă” a intereselor par-

ticipanţilor la relaţiile ce apar în jurul acestor opere, le 

determină regimul  juridic, luîndu-le astfel sub protecţia 

sa, iar participanţilor la aceste relaţii le decretează acele 

drepturi subiective care sînt necesare şi sufi ciente pentru 

realizarea echitabilă a intereselor lor.  

În acelaşi timp, din punctul de vedere al dreptului civil 
„opera este un bun”.1 Aceasta deoarece opera se încadrea-
ză perfect în defi niţia legală a bunurilor promovată de 
art.285 din Codul civil al Republicii Moldova, care spu-
ne: „Bunurile sînt toate lucrurile susceptibile aproprierii 
individuale sau colective şi drepturile patrimoniale”.

Probabil, din aceste considerente, legiuitorul se limitează 
la o simplă enumerare exemplifi cativă şi non-exhaustivă 
a tuturor operelor protejate prin dreptul de autor, lăsînd 
la discreţia doctrinei defi nirea, clasifi carea şi identifi ca-
rea tuturor acestor categorii de opere în textul legal.

În pofi da ne-amestecului dreptului în determinarea na-
turii, esenţei şi valorii bunurilor materiale şi spirituale 
în legătură cu care apar drepturile şi obligaţiile corela-
tive ale subiecţilor raportului juridic civil, în dreptul de 
autor, califi carea unei opere drept operă de artă plastică, 
ca rezultat specifi c al activităţii spirituale, este soldată 
cu anumite deviaţii de la regulile generale atît în inte-
riorul instituţiei, cît şi cu anumite deviaţii de la princi-
piile generale ale dreptului civil. Va fi  diferit conţinutul 
dreptului subiectiv de autor, vor fi  distincte criteriile de 
determinare a condiţiilor de protecţie a acestor opere 
din partea dreptului de autor, vor fi  distincte modali-
tăţile de apărare a drepturilor subiective asupra acestor 
opere, va fi  distinctă tratarea dreptului de proprietate 
(şi a limitelor exercitării lui) asupra suportului pe care 
este fi xată opera etc. Toate aceste deviaţii ne impun să 
afi rmăm că, de fapt, opera de artă plastică, ca operă dis-
tinctă protejată prin dreptul de autor, poate fi  încadrată 
în obiectul de protecţie al unor instituţii de drept mult 
mai largi şi mai complexe. Iată de ce, în cele ce urmează 
vom încerca să analizăm locul operei de artă plastică de 
la general la particular, începînd de la a) obiectul drep-
tului civil, către b) obiectul dreptului de proprietate in-
telectuală şi către c) obiectul dreptului de autor.

Opera de artă plastică – obiect de protecţie al dreptu-
lui civil. Este indubitabil faptul că la momentul actual 
dreptul de autor este considerat cea mai personală insti-
tuţie juridică a dreptului civil.2 De fapt, apartenenţa in-
stituţiei dreptului de autor la ramura dreptului civil nici 
nu se pune la îndoială, cel puţin prin prisma analizei 
istorico-evolutive a acestei instituţii. Or, de mai bine de 
cîteva decenii dreptul de autor în Republica Moldova a 
făcut parte integrantă a Codului civil.3 Odată cu adop-
tarea noului Cod civil al Republicii Moldova situaţia s-a 
schimbat cardinal. Or, instituţia respectivă încetează să 
mai fi e încorporată în Codul civil4, ea conducîndu-se 
doar de unele principii ale acestuia. 

Pe de altă parte, dreptul civil, fi ind principala ramură 
a dreptului privat şi avînd ca obiect „dreptul comun al 
particularilor, adică acele acte juridice, pe care le poate 
face în genere orice cetăţean, indiferent de profesia sau 
ocupaţia sa”5, nu scapă şi nici nu poate să scape de sub 

reglementare instituţia dreptului de autor. Astfel, Codul 
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civil al Republicii Moldova face cîteva menţiuni, direc-

te şi indirecte, privitor la dreptul de autor, fapt care ne 

permite să afi rmăm că, pentru dreptul de autor, drep-

tul civil rămîne un „drept comun”, ceea ce înseamnă 

că normele generale şi principiile dreptului civil pot fi  

aplicate relaţiilor din cadrul dreptului de autor în cazul 

în care în acest sens lipsesc prevederi speciale. De fapt, 

demonstrînd că dreptul civil are statut de drept comun 

pentru dreptul de autor, ar însemna să demonstrezi 

ceea ce ne-am pus în gînd – să arătăm că opera de artă 

plastică, ca obiect de protecţie al dreptului de autor, este 

şi un veritabil obiect de protecţie al dreptului civil. Anu-

me aceasta vom încerca să demonstrăm în continuare.

De fapt, prin metoda deducţiei, putem ajunge la această 

concluzie, analizînd chiar defi niţia dreptului civil care, 

ca ramură de drept, reglementează relaţiile patrimoni-

ale şi personale nepatrimoniale dintre persoane fi zice 

şi persoane juridice afl ate pe poziţii de egalitate juridi-

că.6 Deci, reglementînd relaţii sociale personal-nepatri-

moniale şi relaţii sociale patrimoniale, strîns împletite 

între ele pe baza poziţiei de egalitate juridică a părţi-

lor, dreptul de autor este o instituţie de drept civil prin 

natura relaţiilor sociale pe care le reglementează, prin 

conţinutul reglementării lor, dar şi prin metoda de re-

glementare a acestora. Or, în dreptul de autor, subiecţii 

sînt, de regulă, de drept privat, iar raporturile de subor-

donare practic sînt excluse. 

Cît priveşte prevederile concrete, în art.2 alin.(1) CC RM 

se prevede: „Legislaţia civilă (...), reglementează obligaţi-

ile contractuale şi de altă natură, alte raporturi patrimo-

niale şi personale nepatrimoniale conexe lor”7 (caracterul 

italic ne aparţine). Dar, care este semnifi caţia sintagmei 

„raporturi personale nepatrimoniale conexe raporturi-

lor patrimoniale” şi care anume raporturi se includ aici? 

Majoritatea doctrinarilor includ în categoria de obiect 

al reglementării dreptului civil două mari categorii de 

relaţii sociale asupra cărora se extind reglementările 

normelor acestei ramuri de drept: 1) relaţii patrimonia-

le şi 2) relaţii personale nepatrimoniale. Cele din urmă, 

la rîndul lor, vor fi  clasifi cate şi ele în: 1) relaţii personale 

nepatrimoniale nelegate de cele patrimoniale şi 2) relaţii 

personale nepatrimoniale legate de cele patrimoniale.

Relaţiile din prima categorie apar în legătură cu apărarea 

onoarei şi demnităţii, numelui, domiciliului persoanei fi -

zice etc. Reieşind din articolul sus-menţionat al Codului 

civil, aceste relaţii nu constituie obiectul legislaţiei civile, 

acesta reglementînd doar realizarea şi apărarea lor.8

Cît priveşte relaţiile personale nepatrimoniale legate 

nemijlocit de cele patrimoniale, aici pot fi  incluse rela-

ţiile ce apar în legătură cu rezultatele activităţii intelec-

tuale asupra operei ştiinţifi ce, literare, de artă.

Deci, analizînd cele sus-menţionate, ajungem la conclu-

zia că în art.2 alin.(1) CC RM legiuitorul prevede direct 

extinderea normelor legislaţiei civile asupra relaţiilor ce 

constituie obiectul dreptului de autor, fapt ce ne per-

mite să afi rmăm din nou că opera de artă plastică, care 

este o subcategorie a operelor protejate prin dreptul de 

autor, face parte constitutivă a obiectului de protecţie 

al dreptului civil. În acelaşi context, art.8 alin.(2) CC 

RM prevede că „drepturile şi obligaţiile civile apar: (…) 

în urma elaborării de lucrări ştiinţifi ce, creării de ope-

re literare, de artă, în urma invenţiilor şi altor rezultate 

ale activităţii intelectuale”. La aceasta mai adăugăm că 

art.301 CC RM stabileşte: „În cazul şi în modul stabilit 

de lege, se recunoaşte dreptul exclusiv al persoanei fi zi-

ce şi juridice asupra rezultatelor activităţii intelectuale 

(...) . Rezultatele activităţii intelectuale (...) ce constituie

obiecte ale dreptului exclusiv, pot fi  utilizate de terţi 

doar cu consimţămîntul  persoanei îndreptăţite”.

În acest caz, legiuitorul din nou operează cu o termino-

logie care nu este direct defi nitivată în cadrul Codului 

civil al Republicii Moldova, ceea ce trezeşte un şir de 

întrebări, şi anume: 1) Care este semnifi caţia sintagmei 

„rezultate ale activităţii intelectuale”? 2) Dacă este la 

numărul plural, atunci care sînt elementele constitutive 

ale acestor rezultate? 3) Sînt oare incluse în această sin-

tagmă şi operele de artă plastică? 

De fapt, răspunsul la toate aceste trei întrebări este as-

cuns în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii

Moldova (Legea Republicii Moldova nr.259-XV din 

15.07.20049), care în art.38 prevede că rezultatele acti-

vităţii intelectuale includ: „obiectele de proprietate in-

dustrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante,  

topografi i ale circuitelor integrate, denumiri de origine 

ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, 

desene şi modele industriale), obiectele dreptului de 

autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, 

de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi 

baze de date), secretul comercial (know-how) etc.”10

Din prevederea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

al Republicii Moldova reiese că opera de artă plastică, 

care este o categorie a operei de artă, este un rezultat al 

activităţii intelectuale pe care Codul civil al Republicii 

Moldova, conform art.301, îl recunoaşte, chiar dacă 

relaţiile sociale privind această categorie de creaţii sînt 

reglementate, în detalii, de un alt act normativ.

În fi ne, ajungem la concluzia că, deşi nicăieri nu este 

prevăzut expres, din analiza multi-aspectuală a doctri-

nei şi din interpretarea legislaţiei putem afi rma cu cer-

titudine că opera de artă plastică este parte integrantă a 

obiectului de protecţie al dreptului civil. 

Opera de artă plastică – obiect de protecţie al dreptu-

lui de proprietate intelectuală. Dacă e să ne referim la 

cea de-a doua verigă de obiecte ale protecţiei juridice în 

care poate fi  identifi cată opera de artă plastică, atunci ne 

referim la obiectele dreptului de proprietate intelectuală. 
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De fapt, cu privire la natura juridică a dreptului de pro-

prietate intelectuală, în literatura de specialitate se duc 

discuţii destul de aprinse vizavi de apartenenţa acestor 

norme fi e la dreptul privat, fi e la dreptul public.11 Cît pri-

veşte Republica Moldova, atît legislaţia,12 cît şi doctrina13 

s-au pronunţat în favoarea includerii instituţiei dreptului 

de proprietate intelectuală în sistemul dreptului civil ca 

ramură de drept, concept pe care îl împărtăşim şi noi.    

Dacă geneza termenului „proprietate intelectuală” de 

cele mai multe ori este legată de legislaţia franceză de 

la sfîrşitul sec. al XVIII-lea, unde predomina teoria 

dreptului natural,14 atunci la nivel internaţional acesta a 

devenit uzual numai după  14 iulie 1967, data adoptării 

Convenţiei pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale. Menţionăm această Conven-

ţie, deoarece la momentul actual ea este unica Conven-

ţie internaţională care defi neşte conceptul de proprieta-

te intelectuală şi care serveşte drept fundament pentru 

reglementările naţionale.15 De fapt, această defi niţie are 

un caracter specifi c, dat fi ind că ea se rezumă în fond la 

enumerarea obiectelor proprietăţii intelectuale.16 Astfel, 

la art.2 al Convenţiei se menţionează că proprietatea in-

telectuală include drepturile referitoare la:

1) operele literare, artistice şi ştiinţifi ce;

2) interpretările  artiştilor  interpreţi şi execuţiile  artiş-

tilor;

3) executanţi, fonogramele şi emisiunile de radiodifu-

ziune;

4) invenţiile în toate domeniile activităţii umane;

5) descoperirile ştiinţifi ce;

6) desenele şi modelele industriale;

7) mărcile de  fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum 

şi numele comerciale şi denumirile comerciale;

8) protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate 

celelalte drepturi  aferente activităţii intelectuale în 

domeniile industrial, ştiinţifi c, literar şi artistic.

Reieşind din aceste prevederi, observăm că opera de 

artă plastică, în calitate de operă de artă în sensul legal, 

constituie obiectul protecţiei dreptului de proprieta-

te intelectuală, expres menţionat în textul Convenţiei. 

Mai mult decît atît, legiuitorul nostru, inspirîndu-se din 

prevederile internaţionale, a menţionat expres obiectele 

proprietăţii intelectuale în Codul cu privire la ştiinţă şi 

inovare al Republicii Moldova, unde în art.38 le iden-

tifi că drept: „rezultate ale activităţii intelectuale, con-

fi rmate prin drepturile respective ale titularilor asupra 

utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate indus-

trială (...), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor 

conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv 

programe pentru calculator şi baze de date), secretul 

comercial (know-how) etc.”

În concluzie, am putea menţiona că, comparativ cu in-

cluderea operei de artă plastică în obiectul de protec-

ţie al dreptului civil, care prezumă un studiu sistemic 

al mai multor norme ale legislaţiei civile, includerea ei 

în obiectul de protecţie a dreptului de proprietate inte-

lectuală este indubitabilă; or, aceasta reiese expres din 

textul legal. Mai mult decît atît, putem merge şi mai de-

parte prin a afi rma că orice obiect protejat prin norme-

le dreptului de proprietate intelectuală este şi un obiect 

protejat prin normele dreptului civil, dar nu orice obiect 

protejat prin normele dreptului civil este protejat şi prin 

normele dreptului de proprietate intelectuală.

Opera de artă plastică – obiect de protecţie al dreptu-

lui de autor. În acest mod, am ajuns la ultima, cea de 

a treia verigă de obiecte ale protecţiei juridice în care 

poate fi  identifi cată opera de artă plastică, şi anume – în 

obiectul de protecţie al dreptului de autor.17  

După unii autori, deşi noţiunea de obiect al dreptului 

de autor este discutată de foarte mult timp, ea rămîne şi 

azi destul de incertă. Divergenţele doctrinare, mai ales 

legate de natura juridică a dreptului subiectiv de autor, 

numeroasele greşeli de logică din dispoziţiile legislative 

în materie, caracterul lor deseori demodat în raport cu 

progresul tehnic, precum şi deciziile jurisprudenţiale 

oscilante, sînt la originea acestei stări de lucruri.18  

În contextul acestei afi rmaţii, nu în zadar în textul de 

mai sus am folosit intenţionat noţiunea de „obiect al 

protecţiei” şi nu noţiunea de „obiect al dreptului” sau 

„obiect de reglementare al dreptului”. Aceasta deoarece 

procesul de creare, de demonstrare a esenţei şi de esti-

mare a valorii, precum şi de clasifi care a operelor litera-

re, ştiinţifi ce şi de artă constituie obiectul altor ramuri 

ale ştiinţei. Operele, indiferent de genul lor, nu pot fi  

reglementate ca atare de către normele juridice. Pot fi  

reglementate juridic doar relaţiile ce apar în legătură cu 

aceste opere, relaţii ce apar în urma creării, publicării şi 

valorifi cării lor. Numai în urma reglementării juridice 

aceste relaţii se transformă în raporturi juridice.

Prin urmare, se impune concluzia că opera de artă plas-

tică însăşi nu poate fi  reglementată juridic. Dar, pe de 

altă parte, constituind obiectul dreptului subiectiv civil 

de autor care este prevăzut de lege, rezultă că opera de 

artă plastică este protejată, deşi nu este reglementată.

După semnifi caţia sa uzuală, termenul juridic „a proteja”

poate fi  greu desluşit de termenul „a reglementa”, de-

oarece protecţia, ca şi reglementarea, se realizează prin 

anumite norme juridice. În contextul acestei deosebiri 

terminologice, în continuare vom încerca să ne pronun-

ţăm asupra obiectului dreptului de autor şi posibilităţii 

includerii operei de artă plastică în conţinutul acestuia.

În opinia noastră, noţiunea „obiect al dreptului de 

autor” este una foarte ambiguă, deoarece în diferite 

contexte ea poate avea diferite semnifi caţii. Această am-

biguitate se datorează faptului că atît în textele legale, 

cît şi în cele doctrinare19 noţiunea „drept de autor” este 

folosită atît în sens obiectiv, pentru a desemna instituţia 
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juridică a dreptului de autor – ca ansamblu de norme 

juridice, cît şi în sens subiectiv, pentru a desemna drep-

tul subiectiv de autor – ca drept subiectiv civil ce constă 

în dreptul titularului de a săvîrşi anumite acţiuni asupra 

obiectului dreptului său şi de a pretinde abţinerea de la 

asemenea acţiuni din partea terţelor persoane.20

Prin urmare, cînd spunem „obiect al dreptului de 

autor”, în sens obiectiv, atunci obiectul îl constituie relaţii-

le sociale ce apar în urma creării, publicării şi valorifi cării 

operelor literare, ştiinţifi ce şi de artă. Iar cînd spunem că 

opera de artă plastică constituie un „obiect al dreptului de 

autor”, atunci: a) sintagma „drept de autor” se foloseşte în 

sensul de drept subiectiv şi b) obiectul acestui drept su-

biectiv îl constituie nemijlocit opera, cu toată diversitatea 

formelor şi genurilor sale prevăzute de legislaţie. 

Prin urmare, în sens obiectiv, dreptul de autor „regle-

mentează”21 relaţiile privind operele de artă plastică, iar, 

în sens subiectiv, dreptul de autor „protejează”22 operele 

de artă plastică.

În concluzie, am dori să menţionăm că opera de artă 

plastică reprezintă obiectul dreptului subiectiv de 

autor care, după natura sa juridică, este un drept subiec-

tiv civil, absolut, exclusiv şi cu un conţinut complex, iar 

relaţiile sociale ce apar în legătură cu crearea, publica-

rea şi valorifi carea acestor opere constituie obiectul de 

reglementare al dreptului de autor ca instituţie juridică 

care, după natura sa, este o instituţie juridică a Dreptu-

lui Civil ca ramură de drept şi care, în acelaşi timp, este 

o parte componentă a Dreptului de Proprietate Intelec-

tuală ca subramură a Dreptului Civil.
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